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To The Reader
Dear Reader and Friend,
Without coordination, some educators in our group have decided to write about their days either as students or as teachers or
both. Đàm Trung Phán remembers fondly how freshmen at his Australian university "kowtow" to the seniors, as dictated by
tradition, and as professor he enjoyed every moment until retirement. Now for him, it's meditation through the allegory of
the water buffalo. Nguyễn Ngọc Hà, a rebel (as outstanding students almost tend to be) at her prestigious high school, was
disrespectful  to  her  French  teacher  of  French  for  his  insensitive  behavior  toward  a  classmate.  Now she  regretted  her
youthful  impetuosity,  and  becomes  expert  at  compiling  Vietnamese  six-word  adages,  which  embody  the  Vietnamese
worldview. This explains why Nguyễn Lê Hiếu is so enamored of Vietnamese. He reviews a play on the natural desire of a
couple for a child, an instinct being frowned upon by the authorities. Scientist Trương Thiệu Hùng fondly remembers his
days as a teacher; his piece on conversion of number systems is downright esoteric, reserved for the pros and those who
don't mind mental torture. Võ Thi Như Mai, a sentimental and wistful dreamer who teaches first-graders in Australia, is
simply crazy about her little charges because they bring her sunshine.   Nguyễn Tuấn played truant in high school and got
confined to involuntary Sunday study (shame, shame!), actually a slap on the wrist; he grew up to become a veterinarian
(read his absorbing story) and a songwriter to boot.  Nguyễn Cẩm Xuyên explores the reality and myth of the unique  Hồ
Xuân Hương, whom I liken to Louise Labbé, whom the French liken to the Greek Sappho.
The  study  of  Kiều  is  enhanced  by  Scholar  Đàm  Duy  Tạo's  massive  critical  exegesis,  a  must-read  for  students  and
translators. After finishing your visit to romantic San Francisco, brought to you by the incomparable Sóng Việt Đàm Giang,
follow the epic saga of a huge cargo ship (92 meters long) loaded with nearly 3500 refugees on the last day of Saigon,
narrated by its captain--and translated by Đàm Trung Phán and his friend--who details how the refugees made it to the high
seas and were rescued by a Dutch ship.  From his Canadian hermitage,  Nguyễn Tường Tâm eulogizes the late Professor
Nguyễn Xuân Vinh for his work with NASA on re-entry of the space shuttle while Phương Hoa mourns his last days as
suffering patient. Enjoy her uplifting story of a Vietnamese enfant terrible, who rose from teen-age math tutor in a U.S. high
school and Eagle Scout to be a successful financial executive in Big Apple. As a poet, she mourns the passing of Prof. Phạm
Trọng Lệ (whose review of Phí Minh Tâm's Tang and Song Poetry appears posthumously in this issue),  and celebrates her
father. Ecologist Thái Công Tụng searches Vietnamese literature for salient references to the country's geomorphological
features. The late Dr. Nguyễn Đinh Cát's last list of common diseases ends while his daughter Nguyễn Thị Hương Cần, from
the land of philosopher JJR, retraces the story of her art creation, a baby tiger. As usual, prolific language researcher Nguyễn
Văn Ưu traces the etymology of certain Vietnamese words, sometimes getting overboard by including Old English! As
wildfires are spreading on all  continents due to climate change, Nguyễn Lương Duyên sheds light on the what,  when,
where, why, and how of the curse that causes untold suffering indiscriminately. 
Kingwoodian Yên Sơn can't wait to tell how the trajectory his life has taken him to the unplanned promised land of sylvan
bliss,  which makes him wax poetic  in  autumn.  Alluring psychodrama writer Linh Vang doesn't  mitigate the effects  of
rejection in love whereas the gentle Kim Oanh always looks at the tender side of life, whether it's the remarkable artistic
talent of her mother or an unexpected turn of events that brought a man and a woman together again after the war had
separated them. Phở. pre-war music always delight Nguyễn Giụ Hùng,  Thomas Le will revisit Troyes and the School of
Paris and the timber-framed houses. But it's the fall season that inspired him to translate some of his favorite French poems.
His Vietnamese Poetry showcases new poets.  He continues to explore reality  and the illusion of time. And he tries to
understand propaganda as an antidote to gullibility.
The poetry scene is no less animated.  Sóng Việt Đàm Giang exalts the bonsai; Vũ Thị Ngọc Thu mourns songwriter Cung
Tiến; Đàm Trung Phán translates a famous poem about Flanders. As for Dã Thảo, what is Paris without you? In the mood
for fall, Pham Doanh dedicates a series of delicate autumn poems. Pham Xuân Lương grieves the loss of the space shuttle
Columbia. The melancholic Lê Diễm Chi Huệ and Hoàng Tâm are into meditation as salvation. Tâm Minh Ngô Tằng Giao
translates Robert Frost, Shakespeare and Langston Hughes into his inimitable 6/8 form. Kim Oanh is lonesome and Phương
Hoa is irrepressible, adoring the perfume of her native land. Bàng Bá Lân never falls in love like that before while the rose-
colored charms him absolutely. Finally, the fearless Hương Cau Cao Tân keeps up with his translation of the tale of Kiều
and of BBL's delightful verse. 
Molière's Le médicin malgré lui is ending with the third act without surprise. The next play is Tartuffe.
Enjoy this enchanting fall season and Firmament with your senses, your imagination, your intellect, and your soul because
you have created it with the power of your being. Read it and share it with pride. ■  

Thomas D. Le, Editor, October 2022
Comments and submissions/commentaires et communications: thomasle22@yahoo.com . To join/pour vous 
inscrire à Thế Hữu Vǎn Ðàn, click: thehuuvandan+subscribe@googlegroups.com     or 
firmament+subscribe@googlegroups.com 
Link for download to all issues of Firmament: https://vietnampoetry.wordpress.com/firmament
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Troyes Revisited
Thomas D. Le

Twenty-one years have passed like a dream since I revisited Troyes and wrote this account when events were
fresh in my mind. As I re-read it, the past events are happening again just like in a rerun film that has been
buried in the dust of time.  Now my friend Liêm has left us, but in the following lines he is very much alive
because  together  we  had  lived  those  wonderful  moments,  which  my  memory  is  re-awakening  after  a  long
slumber.  I am reviewing the text and adding details that had escaped my attention at the original writing as well
as current thoughts that are crowding my mind as I go along. I will use the present tense, when appropriate. This
is also the last dedicated piece I wrote about Troyes.

TTTTDDDDLLLL

***

Gare de l'Est bustled with activity as travelers darted in all directions or clustered in long lines in front of the
information windows or ticket windows. It was early afternoon of a sunny and warm spring day in Paris.  Liêm,
the late Dr. Jacques Nguyễn Hiếu Liêm, and I mingled in a crowd of men, waiting in line in front of a window to
buy tickets for Troyes. They were lugging packs on their backs, pulling wheeled suitcases or carrying briefcases
in their hands, all of whom looking preoccupied with thoughts of trips to some destination. A constant din filled
the huge train station, which was from time to time drowned out by public announcements of departures. The
venue is ideal for pickpockets who were out in force to take advantage of the travelers' slightest moment of
inattention to abscond with their bags. Dressed decently and looking for all the world like everyone else, they
worked in teams, efficiently, speedily, and infallibly. They would wait patiently in and around a line that forms in
front of any window for travelers who, while busy buying a ticket or seeking information, relax their guard by
setting their bags down. In less time than the unsuspecting owners can say "thief," the bags are gone. But that's
the undesirable side of any modern city which has to be overcome to reach its quintessence. And to me Paris's
quintessence is charm, culture, art, and urbanity.  

***

1. "Homeward-Bound"

The train slowly pulled out by mid-afternoon carrying Liêm and me to the lovely medieval city on the Seine,
which he characterized as just the right-size town for him. Soon our train was hurtling through a country of
curvaceous rolling green hills that stretch endlessly into the horizon toward the Swiss border, and filling my
heart with palpitations of an indescribable sort. Sitting beside me, Liêm was constantly chatting away to bring
me up to date on events in Paris and Troyes. While I was looking at him intensely to soak in every word, my
mind was unconsciously racing ahead to our destination.  I didn't know I had missed Troyes so much.

O, to see Troyes again! Like coming home after a long absence abroad. It is a curious feeling for I had not lived
there long enough to develop the bond of love of a native son. Yet somehow the affinity was real, and my
thoughts were with Joachim du Bellay, one of the poets of The Pleiades, whose Regrets spoke of his profound
nostalgia for his Liré home in Anjou while serving as secretary to his ambassador-uncle Cardinal du Bellay in
Rome (1553-1557): 

Heureux qui, comme Ulysse...

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,

Happy He Who, Like Ulysses...

Happy he who, like Ulysses, explored the earth,
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Ou comme celui-là qui conquit la Toison,
Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une province et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux,
Que des palais romains le front audacieux ;
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine,

Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré que le mont Palatin,
Et plus que l’air marin la douceur angevine.

From Les Regrets, Joachim du Bellay (1522-1560)

Or he who had conquered the Golden Fleece,
And who had now come home wise of the world
To live his life among his own in bliss!

Alas, when will I see of my village again
The chimney smoke, and in what season of the year
Behold the croft of yon my humble home and dear,
To me a kingdom great and yet a great deal more?

Sweeter to me my forefathers' abode
Than great Rome's palaces' bold brassy front,
My fine slate roof than its hard marble build,

My Gallic Loire than its Tiber Latin,
My small Liré than its Palatine Hill,
My sweet Anjou than its salt air marine.

Translated by Thomas D. Le
22 December 2004

Unlike du Bellay, I was going to see my "home town" again, and its charm intact on the River Seine. It was for
both Liêm and me going to be a time to catch up on news and how each of us had fared thousands of miles from
each other in the interim. My thoughts were flying full speed to the cobbled streets, the timber-framed houses,
the narrow lanes, the pedestrian public spaces, the sidewalk cafés and restaurants, the churches, the pace of life,
and the people.
 
Liêm, for his part, had a head full of plans for my visit to his almost-native town. He talked affectionately about
a walking tour of its charming quarters, its environs, then about a drive to Bourgogne, Dijon, Beaune, and all
those historic sites whose stories are as engaging as any fiction works. There is the  Route des vins (Road of
wines) to Burgundy, along which lie vineyards whose famous names resound among connoisseurs the world
over. He loved Troyes, and wanted me to experience it in a way that will leave an enduring imprint in my mind.
Liêm's feelings were contagious, and his enthusiasm rubbed off on me.

At the end of the hour-and-a-half-long trip we walked out of the Troyes station to Liêm's waiting car, which he
had left in a parking area reserved for employees of SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer). For almost
three decades he worked as a doctor with this French national railroad company. He said that had he served it for
at least thirty years, he would have been allowed to travel on the company's train free of charge for the rest of his
life.  A short drive brought us to his fine home, standing there as it has for the past hundred odd years, with
smiles on its gables and joy bursting from every wall, door, and window.  Stepping out of the car, I began to
survey the landscape for signs of change. The yellow and red roses in the garden were beaming, and the old
vivacious-hued flower-bed was radiating with happiness.  Still  the same charm, the same warmth,  the  same
allure. They all seemed to jump out of their skin to hug their old friend, and to say sweet words of "welcome
back." As I crossed the graveled yard to the house, the crushing sound of the shifting pebbles began to revive old
memories. Inside a magic spell awakened every inanimate object, which seemed eager to tell me its story. A
flood of reminiscences inundated my every gaze, at the dining table where we had had our first lunch before the
afternoon excursion, at the couch where champagne had graced our introduction, at the modern paintings on the
dining-room and living-room walls. Every step through this gallery of twentieth-century art was a step down
memory lane. The images from the last visit came back: the champagne, the wine, our Parisian friends, Liêm,
Yvonne, and the conversation, endless conversation, around the fireplace. 
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That night we spent long hours re-discovering Liêm's past, his school days, his medical studies, his practice, and,
most importantly, his deceased wife Annie. From these glimpses I could see the great role she had played in his
happiness.  Now the many lasting friendships he had forged over the years  among the town's elite,  and the
innumerable acts of kindness and generosity from this web of relationships contributed greatly to a measure of
peace and happiness he now enjoys. Memories of the old days always have their own sweet aspect, and their
attraction resides in our ability to select  whatever we want to bring back.  O, to be able  to relive our past,
selectively! 

2. Domaine du Moulin d'Éguebaude 

On the first day, we drove out to the  Commune  of Estissac to see Liêm's friends, who own a thriving family
business in pisciculture and the hospitality industry. Tucked away from the beaten path and nestled in an idyllic
patch of green trees on rolling hills some twenty kilometers west of Troyes, was a haven designed to melt away
all your cares and worries for the duration of your stay. The unfolding scenery started a parade of images of
famous landscapes painted by Watteau, Corot, Constable, Turner, and others through my mind. Simply put, this
bucolic setting enchants with the serenity and beauty that invite immortalization by music, painting, or poetry.
Without gifts in any of these arts, I wish I could conjure up Corot's spirit to put this landscape on canvas. I would
not want an Impressionist, who will give me colors and light but no clear detail. Nor would I want a Cubist, who
excels  in  breaking up reality  into disjointed geometrical  forms.  Not  a Surrealist,  who cares  only about  his
internal  phantasmagoric  world.  Not  an abstract  artist,  who  gives  me too  much work  for  my brain  already
overloaded  with  sensations  and  impressions  from  the  unrelenting  onslaught  of  the  modern  multi-media
environment. Not a Jackson Pollock, whose impenetrable action paintings can only worsen the torpor in which
my mind sinks every time it sees lines, curves, and spirals jumbled together. Not a Piet Mondrian, whose abstract
grids of rectangles and bars may just hypnotize out of existence my poorly endowed conscious self. Just give me
an old-fashioned Romantic era artist, like Delacroix or Géricault, whose work would allow me to commune with
nature  within  reason  and  without  the  onus  of  intellectual,  psychological,  historical,  psychoanalytical,  or
sociopolitical theoretic interpretation. 

At the end of a long driveway that terminates in a spacious parking lot just beyond the wooden bridge,  three-or-
four car lengths in length,  over a roaring, limpid creek, two two-story buildings sit at right angle with each
other.  On the far side rises the family home, and by the creek is the timber-framed structure,  which was a
genuine  windmill,  restored  as  a  bed-and-breakfast-cum-variety-store,  with  the  name  Moulin  d'Éguebaude
emblazoned in bold Gothic letters over its entrance. Alongside the tumultuous creek lined with shady trees, and
spreading on either side of the buildings lies the tidy fish farm. 

Édouard, Liêm's friend and former classmate, is a sturdy man with a bushy head of white hair probably in his
early sixties. As we were pulling up the driveway, he dropped his long-handled fishnet and hurried out to greet
us. In work clothes made up of a heavy sweater to ward off the chill, and heavy rubber boots to protect against
splashes, Édouard gave me a hearty handshake, and upon hearing Liêm's introduction, "Enchanté!" and a stream
of expression of joy, he said. Responding to his enthusiasm, I trotted out a few words of greeting in French,
which I hadn't  spoken in decades. After exchanging a few jokes with Liêm, Édouard walked us around his
picturesque domain, a veritable green ecological paradise of peace most of us can only dream of.  Soon his
vivacious, charming wife Chantal,  who was quite sprightly for her age, joined in.  More introduction,  more
greeting. She looked like an actress from Hollywood vacationing to get away from it all  after  finishing yet
another blockbuster movie. But she has her feet firmly planted on the ground and knows more about fish farming
than a movie star can hope to learn during a vacation. She delighted us with torrents of information about her
fish, and, like a proud mother, lifted them out of their ponds outside in the front yard in her outsize net to show
off their size. 
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The fish farm uses the water from the creek ingeniously diverted, stored, and controlled to feed each concrete
fish basin with exactly the right amount of water and the right flow speed. It produces trout and a hybrid salmon
resulting from cross-fertilizing the salmon and the trout. The salmon is smoked as a delicacy, and sold fresh in
the local market. The fresh-water hybrid has the orange color of its salt-water cousin, but is tenderer and tastier.
Édouard led us into the hatchery, a low-slung building by the creek. The dimly lit room, the distinctive smell of
fish food, the deep concrete tanks where the fish reproduce and grow, present a sight unlike anything I have seen.
As well as raising hundreds of thousands of specimens, this facility produces fish eggs for export. It is from this
land-locked facility that his fish eggs traveled abroad to populate farms and provide gourmet diners with the
unique taste of the heart of Champagne. 

Listed in the French guide  Gîtes de France the  Domaine du  Moulin d'Éguebaude,  as Édouard and Chantal's
domain  is  called, is  a  delightful  bed-and-breakfast  consisting  of  a  timber-framed upper  story  and  a  brick-
veneered ground floor, and a fish farm.  The B&B  is well-known from the United States to Japan. Right at the
entrance of the main building, the boutique du terroir offers locally made craft and food products: champagne,
souvenirs, gifts, fruit preserves, smoked ham, smoked salmon, snacks, and gift baskets of select farm products.
The term terroir in French has no exact English equivalent. It is well-known in the vocabulary of viticulture and
refers  to  the  land,  the  chemical  composition  of  the  soil,  the  climate,  the  weather,  the  human  care,  the
accumulated wisdom of centuries of grape growing, and the mysterious something that gives a wine its specific
quality. 

The boutique du terroir certainly partakes of the mystique of the term. Offering the ubiquitous champagne of the
region, its house specialty is the fresh smoked salmon of Éguebaude, prepared with the perfected technique that
makes it a well-appreciated choice delicacy for any occasion; it took up a small part of on the ground floor.  The
remaining space serves as the recently renovated and upgraded guests' dining room,  where gourmet meals may
be  ordered  for  groups,  and  three  remodeled  bedrooms.  The remaining  three  more spacious bedrooms,  also
remodeled, occupy the upper floor,  according their website. Contemporary oil paintings enliven the interior, and
wide windows open onto magnificent views of the creek and the idyllic environment, where guests can take
leisurely  walks  in  the  woods,  or  just  relax.  They  can  fish  for  trout  raised  in  man-made  ponds.  The  cozy
bedrooms, with private baths, now accommodate children without extra charges or at reduced rates depending on
age. 

When the guided tour of the premises hosted by Chantal ended, I took a deep breath and looked around. The
peace and quiet, the woods, the creek, the idyllic fields beyond, and the congeniality of the hosts all combine to
promise a wonderful time away from the hubbub and maddening pace of modern life. Liêm thinks this is an
ideal place for honeymooners. I think it is an ideal place to enjoy life, for at Le Moulin d'Éguebaude it is home
away from home in the bosom of affectionate Mother Nature. 

A pleasant surprise awaited me in the domain of this entrepreneurial couple. Here is an ivy-covered brick house
of a most curious kind. As we climbed the wooden stairs to their living and sleeping quarters, Édouard pointed at
a door by the first landing. I looked up and saw a leaning blue door frame with one jamb three or four inches
taller than the other. Is this an optical illusion or a joke? Édouard laughed his mysterious laugh all the while
warning me against touching it (what did he mean?!), and we continued our ascent to their homey world.  I
turned my gaze at Liêm, hoping to detect a clue he might have telegraphed; instead, he wore a look of perfect
innocence, but from what I could speculate, he behaved more like Édouard's amused accomplice than a helpful
friend or a disinterested party.

As we entered the living area, a scene of tranquil coziness unfolded. Rustic furniture adorned this private space,
and a door in the far wall, which led to a still more secluded den, looked as crooked and out of proportion as the
first one we encountered on the way up. As for the floor, it was imperceptibly sloping toward the entrance with a
difference of about twenty inches between the highest and lowest points, according to Édouard! It might be a
room right out of Salvador Dali's imagination. After satisfying himself that I was on the point of dying from
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curiosity,  Édouard lifted the veil  of mystery by confiding that  the house is really not one but two adjacent
structures that had to be meshed together. 

We sat down to a country-style goûter of country bread, fruit preserves, and tea, as my eyes roamed around the
walls and ceiling. Just like Liêm's living room, Édouard's is a veritable gallery of contemporary and modern art.
Structural  timbers,  which are visible, lend a note of unmitigated rusticity to the décor. Here in the heart of
Champenois country in the Department of Aube, serenity is the essence of domestic life. And at the Domaine du
Moulin d'Éguebaude communion with nature is the theme. 

Yet just twenty minutes by car will take you to Troyes, where vestiges of the Middle Ages still linger to welcome
you back. And  a mere hour-and-a-half by car will deliver you to Paris.
 
As we said our reluctant good-bye to Édouard and Chantal, and their domain, and Liêm's car was rolling past the
narrow bridge over the idyllic creek, I knew the impressions I got would last for  years.

3. The Lac-Réservoir Aube 

Due East of Troyes two systems of man-made lakes lie between the Seine River and its large tributary the Aube:
the Lac-Réservoir Seine and the Lac-Réservoir Aube. According the brochure, these artificial lakes form part of
a network of similarly created lakes and dams to control the Seine and its powerful tributaries, the Aube, the
Marne and the Yonne, in the Champagne-Ardenne Region. The hydrological project was conceived and designed
primarily to maintain water equilibrium in the Seine River basin, and secondarily to achieve the objectives of
nature conservancy, and provide recreational and sports facilities. 

Liêm and I arrived at the Aube reservoir on a gray and drizzly morning at the site of a motorboat landing. The
weather was not  terribly inclement,  but  the  only two people whom we met in  their  van,   probably county
employees out on an inspection tour, added to the desolation. A narrow jetty advances some distance into the
lake for line fishing. The lake extends as far as the eye can see with the hazy treeline silhouetted against the
horizon, and its water is as calm as a mirror. It is hard to realize that all these waters come from the Seine and the
Aube to flood 1186 acres of the Forêt du Temple under Lac Amance, and 4546 acres of the Forêt d'Orient and
Forêt du Temple under Lac du Temple. The lakes are linked by a mile-long connecting canal capable of moving
a maximum flow of 139 million gallons per hour. A 2.75-mile-long intake canal near the town of Jessains diverts
the waters from the Aube to Lake Amance. Another, two-mile-long, canal returns water from the Lac du Temple
to the Aube near the Commune of Mathaux.
 
The project is administered by a Paris-based government agency called the Inter-departmental Institute for the
Dams and Reservoirs of the Seine River Basin, which also manages the Lac-Réservoir Seine, the Lac-Réservoir
Marne, and the Lac-Réservoir de Pannecière. Basically the system absorbs the spring flows of the Seine and its
tributaries, and excessive precipitations, and releases water into the Seine during the dry summer months under
normal weather conditions, or when drought conditions so warrant, to protect the Paris region from the vagaries
of flooding. 

All the fairly recent flooding of Paris serves as a reminder that for all human ingenuity and effort, Mother Nature
always has the last word.

The lakes and the dams that control them are subjected to stringent daily inspection and surveillance to insure
the safety of their operation and the population. Le Lac-Réservoir Aube has 1650 sensors embedded throughout
the dam-revervoir complex. A warning system consisting of sirens strategically placed in the immediate areas of
the Brevonnes dam on the northern shore of Lac du Temple alerts the population to vacate to designated high
grounds, when they hear a series of more than three two-second siren blasts interrupted by three-second intervals
of silence. 
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Nature trails crisscross the forested land and follow the lake shores and dam contours. Whereas the Lac du
Temple is reserved for quiet water sports such as rowing and sailing, the smaller Lac Amance is open for all
kinds of sports and recreational activities. The area is dotted with wooded rest and picnic areas, beaches and
installations for swimming, boating, kayaking, canoeing, sailing, fishing, and water skiing. Both lakes abound
with bird watching stations, where as many as 160 species of birds may be observed depending on the season,
and with protected nesting sites for black storks and terns. 

On this  drizzly day Liêm and I  had  to  be content  with looking over  the immense lake and imagining  the
activities that take place there in fairer weather. As my gaze was traversing the vast expanse of water of the Lac-
Réservoir Aube, and a soft breeze was gently blowing in from the horizon, I had a distinct impression of facing a
serene sea far more friendly than the one that was battering the unfortunate people on Géricault's Raft of Medusa.
If  the  forest  that  the  lake  submerged  had  been  soothing,  its  waters  were  anything  but  predictable.  When
Lamartine sat on the shore of the lake of Bourget to implore it to preserve forever the memory of his love for
Elvire (Mme Charles), he was in the midst of verdant nature. I was here confronted by water without a rocky
ledge to rest my feet, but with only a sandy beach lapped by the tiny rolling ripples stirred up by the breeze. The
lake was unthreatening, but my muse had left for other climes. Liêm and I took leave of the lake for the dryer
comfort of his home. 

4. Liêm's Art, Objects d'art Collection, and Library 

Over the years Liêm's taste for art has shifted from Impressionism through Symbolism to Expressionism. Now it
is the School of Paris that commanded his loyalty. He has a number of pieces by denizens of this group: Blond,
Dobrinsky, Pascin, Krémègne, Epstein, Hayden, Kikoïne, Lubitch, Naiditch, Volovick, and Foujita, on display in
the living and dining areas, the stairwells, the hallways, the bedrooms, and his study. Many others are in storage
for lack of wall space. The collection consists primarily of landscapes with a sprinkling of portraits and still lifes.
All bear the mark of the diverse inspirations that characterize members of the group. Liêm fondly recalls the
hardship he and his wife had to endure to acquire the art works, and how they were determined to "eat only
potato, if necessary" rather than forgo the purchase of a painting they both loved. I wish I had the time to study
each one to do it justice, but time is a scarce commodity. Just as an art gallery or museum demands return visits,
Liêm's collection calls for nothing less. 

Yet, as I lingered for a brief moment in front of each piece, it seemed to speak to me with a voice coming from
the mystical aura of the Bateau-Lavoir, as if every one of the paintings had been created by the School of Paris
artists who had lived there more than a century ago. Some of the atmosphere of that distant Paris, to which this
community of artists from all over Europe, North America and Japan had flocked to breathe easier and create,
was here in each painting, frozen in time, for my imagination to breathe too. I did not much care if reality had
been harsher to them than my mind could contemplate.  Whatever conditions of life they had lived through
mattered only to the extent that their works embodied them to pass them on for us to see and appreciate. To me
this voice through time is one of the marvelous qualities of art. 

Equally impressive is his collection of objets d'art and artifacts originating principally from the Far East. In a
modest size cabinet Cambodian masks, Chinese jade carvings, Japanese ivory figurines, Indonesian knives, and
other objects from Singapore, and Malaysia lie beside Vietnamese imperial seals that Vietnam's last Emperor
Bảo Đại sold, I cannot imagine for what reason. Now, after learning more about Vietnam's twentieth-century
history, I speculate that he needed money. These seals, once endowing each piece of imperial edicts with the
force of law, are now devoid of power, mere relics from a lost empire and a nation's change of fortune among
others that are scattered in museums and private collections in the old and new worlds. One item attracts my
attention by its minuscule size. It is a grain of rice on which is inscribed an entire Chinese poem, set inside a
glass tube the size of a cigarette with a ridiculously tiny loupe attached to the frame that holds all the parts
together to allow those with eagle eyes to read. How even a short stanza was written on a grain of rice must be a
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feat that only an ingenious calligrapher with a patient,  steady hand can pull off. Needless to say my eyes cannot
see anything through the loupe but a blurry blob. 

In a corner a bookcase holds collectors' editions of French literary masterpieces and art treatises. A grand piano
stands in the middle of the front room, now silent but once filling it with classical music from the virtuoso hands
of his deceased wife Annie. Liêm pulled out a couple of humorous posters made in his honor by a Swedish
psychiatrist-artist who also illustrated a book that he co-authored. The posters probably do not quite qualify as
fine art, but then who could say Toulouse-Lautrec's posters of the Moulin-Rouge and the Montmartre night life
are not? 

4.1. The School of Paris

The School of Paris (École de Paris) is the appellation of a very disparate assembly of sculptors, poets, writers,
musicians, and artists from foreign countries in Europe, from America, and from Japan, who were attracted to
Paris during the pre- and inter-war years of 1905 through 1939, by its fame, cultural tradition, artistic creation,
opportunity and freedom.

These four decades were one of the most turbulent periods of European history. I deliberately ignore the rest of
the world and events outside France in particular,  for obvious reasons. The Industrial Revolution had conferred
power to the more advanced countries, viz., the Western World, and given rise to imperialism beginning with the
scramble for Africa from 1881 to 1913, and fostering fierce competition among seven countries in Western
Europe. France and England grabbed the most territories. All those seven European countries also grabbed the
non-Western world that offered the least resistance. 

For simplicity, World War I was the inevitable result.  This Great War, so-called before World War II,  was the
most devastating in history up to that point. Although the Allied Powers won the war, France, burdened with
heavy debt and heavy losses in manpower, was demoralized, exhausted in spirit and ruined economically. The
soil of defeated Germany was largely intact though the country also suffered economic and military ruins. Most
of the fighting and destruction in Europe mainly occurred in northeastern France's industrial  heartland. The
Allies imposed a harsh Treaty of Versailles on Germany compelling it to pay hefty war reparations and submit to
French occupation of its industrial heartland to ensure payment. We now have an inkling of why World War II
eventually occurred. 

In addition, the Great War was emblematic of the weakness of the imperialist word order.  Following the end of
that war were the Roaring Twenties in the United States or Les Années Folles (Crazy Years) in France, a decade
of peace, optimism, prosperity, and conspicuous consumerism in the Western World. It was the Jazz Age, the
growing cultural influence of the United States on Europe and the world. The United States became of the
richest  country  on  earth  in  terms  of  GDP,  and  Wall  Street  loaned  money  to  Germany with  which  to  pay
reparations to France, which in turn discharged its war debts to the United States. American money simply made
a round trip to its point of departure. But below that veneer loomed disaster, when Germany was no longer able
to pay reparations. The Wall Street Crash of 1929 led to a worldwide Great Depression, spreading economic
disaster until rearmament and militarism, which had  begun during the scramble for Africa, put an end to it.
Germany now had all the motivation to seek revenge by declaring war against the Western powers.

The flood of émigrés from Eastern Europe, made up mainly of Jews, must be viewed against this backdrop of
political and social turmoil. 

The School of Paris is not a school in the conventional sense of a defined worldview, program, or theory. There
were no leaders or followers. What this group has in common is love of a cultural environment that fosters the
untrammeled flowering of ideas and talents that they felt was non-existent, uninspiring, or stifling in their native
countries. In short, Paris offers freedom from fear and freedom to create. Each brings his own idiosyncrasies,
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culture, experiences, and dream. From the powerful spark of that diversity, reinforced by the Jewishness among a
majority of them, they leave their distinct mark on the scene of modernism. German newspapers used the term
School of Paris before World War I when they were looking for avant-garde movements with which to contrast
their Expressionism.
  
It is easy to see why Paris is such a powerful magnet. The beauty and grace of its buildings (after the Haussmann
renovation during the last half of the nineteenth century) and public spaces, the harmonious blend of styles, the
romantic tree-lined boulevards, the cafés that are incubators of creative ideas, the cultural tradition, the pervasive
artistic atmosphere, the quasi-permanent expatriate intellectual community, an abundance of rich museums and
galleries, and above all the intellectual ferment that is the quintessence of the Gallic genius at its best, one which
values ideas, thoughts, logic, argumentation, and protest. Some of the amenities had begun at the tail end of the
Belle Époque  Like all countries of Europe, France is prey to nationalism, xenophobia, and anti-Semitism, which
lay just beneath the surface.  Still, to artists and poets, who feel constrained in their aspirations, who drift along
with  shackled  artistic  élan,  who see  their  creativity  stymied,  their  intellectual  ambitions  thwarted,  or  their
prospects closed, Paris beckons. It promises opportunity.

They came in droves. The Russians and Bielorussians Marc Chagall, Chana Orloff,  Ossip Zadkine, Wassily
Kandinsky;  the  Ukrainian  Alexander  Archipenko;  the  Italians  Amadeo  Modigliani,  Maurice  Utrillo;  the
Bulgarian Jules Pascin; the Japanese Tsuguharu Foujita, Koyonagui; the Dutch Piet Mondrian; and the Spanish
Pablo Picasso.  Chaïm Soutine, Jacques Lipchitz,  Pinchus Krémègne, Kikoïne came from Lithuania;  Moïse
Kisling, Louis Marcoussis, Esptein, Eugène Zak, Halicka, Aberdam, Feuerring from Poland; Kupka, Kars from
Czechoslovakia; Krogh from Norway; Isaac Grünewalt from Sweden; Bondy, Czobel from Hungary; Constantin
Brancusi, Codreano from Romania; Man Ray from the United States; Georges Braque, De Chirico from France
itself, and about a hundred or more other Jews from Central and Eastern Europe fleeing anti-Semitism,  installed
themselves on the hills of Montmartre first, and Montparnasse a decade later. 

In Montmartre many, including the Spaniard Picasso during his Blue Period, the Dutch Kees van Dongen, the
writer Mac Orlan, the sculptor Pablo Gargalo, the painter Juan Gris, the poet André Salmon, lived in the Bateau-
Lavoir, the  nickname given  by  the  poet  Max Jacob  (from Brittany)  to  the  ramshackle  building  at  13  rue
Ravignan, whose beams and floor threatened to crumble every time the wind blew a little too hard, and which
reminded him of the flimsy péniches-lavoirs (washing boats) moored in the Seine. It is here that Picasso painted
Les Demoiselles d'Avignon (1907), a precursor of Cubism.  This bohemian quarter also sheltered Henri Matisse,
André  Derain,  Raoul  Dufy,  George  Braque,  Amadeo  Modigliani,  Maurice  Utrillo,  Jacques  Lipchitz,  Jean
Cocteau, and Gertrude Stein among others. The Bateau-Lavoir had thus acquired a legendary aura by becoming
the center  of creativity  of new trends by these foreign artists.  In 1970 the building was almost completely
destroyed by fire and was rebuilt 1978. 
 
After 1910 when Montmartre became too inundated with tourists, at the onset of World War I, many crossed the
Seine to the Rive Gauche (Left Bank), to the heights of Montparnasse: Henri Rousseau (a former customs officer
turned artist), Picasso, Vlaminck, Jules Pascin, Tsuguharu Foujita, Van Dongen, Jean Cocteau. Many struggling
artists and writers took up residence in La Ruche (the Beehive), a circular three-story structure in a blind alley, 2
Passage Dantzig, which successful sculptor Alfred Boucher rebuilt  for them with recycled metal from the wine
rotunda designed by Eiffel for the 1900 Paris World Exposition.  Each of the small fan-shaped ateliers radiating
from a central stairwell has a narrow entrance extending out toward a larger window area. Boucher's idea of La
Ruche was to offer spaces for the artists to work like bees, to socialize, to share ideas as a community.  Among
the foreign artists were Lipchitz, Soutine, Pinchus Krémègne, Kikoïne, Moïse Kisling, Zadine, Epstein, Gottlieb,
and more. Because the rent was low, soon the drifters and homeless sought shelter there. No one was ejected for
failing to pay the rent. The impoverished artists, sculptors, writers patronized the cafés of Montparnasse, such as
Le Dôme, La Rotonde, La Coupole,  where they could rent tables for pennies,  and sometimes "paid" with a
drawing until they could retrieve it with real money.
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They were the bohemians of the modern world. All came with a dream in search of opportunity or freedom.
They forged lasting friendship such as Picasso and the poet Max Jacob, Soutine and Modigliani.  Many hovered
at the poverty line while others eventually struck it rich (such as Picasso and Chagall). Between themselves they
brought  their  varied  talents  and  expectations  to  the  century,  and  their  canvases  created  their  own  idioms,
supported by their spiritual kin in the literary arena. Ironically, many of their creations were years later sold for
millions at auction without them benefiting in the least. For example,  Soutine died in 1943 and Modigliani in
1920,  but  their  paintings  were  snatched  up  by  museums  in  the  two  richest  continents  after  the  war  at
astronomical prices. Art dealers and wealthy individual art collectors shared the rest.
 
Imagine the effervescence of this multilingual artist community, many of whom Jews fleeing Russia, Poland,
Germany, Romania, who all understood only one word when they arrived: Paris. I like to imagine that, like
Julius Caesar, some could say, Veni, vidi, vici and set out to conquer the modern art world, and to give art critics
a run for their isms, though reality was far bleaker.  Among this amorphous and diverse colony, those who came
from Eastern Europe would be influenced by Expressionism, the German Expressionism of the Die Brücke (The
Bridge), and Der Blaue Reiter (The Blue Rider) groups. They spent their time endlessly discussing art, engaged
in love affairs, living nocturnal lives, patronizing bars and cafés, and working intensely on their unclassifiable
canvases.
  
Putting their new-found freedom to work, they experimented with avant-garde approaches. Having assimilated
current trends such as  Fauvism, Post-Impressionism, and Futurism,  they evolved a multiplicity of strands in
which forms are purified to the extreme. Brancusi experimented with primitivist symbolism. Modigliani, the
accursed,  his  African  inspirations;  Zadkine  his  expressionist  cubism.  Chagall  his  chromatic  variations  in
reminiscences of his internal fairy-tale universe of the Russian country (To him the sun of art shone in Paris
brighter  than  elsewhere).  Picasso  emerged  from  his  Blue  Period  to  dominate  the  century  beginning  with
analytical Cubism he developed with Georges Braque. Mondrian tended to abstract forms while Kupka courted
contrasts in cubism. Chaïm Soutine, the most liberated, sensual and violent, explored his unconscious world and
the earthy details of daily life.
  
School of Paris artists paint with intensity and passion using bold colors and energetic brush, and the greatest of
them inject their Jewishness in their works: Modigliani, Soutine, Pascin, Kisling and Chagall. Melding their
cultural heritage with their freedom to experiment they express deep emotions ranging from sadness to ecstasy in
a new vocabulary of their own.

Is it any wonder that together without the benefit of a common Weltanschauung they are called the School of
Paris? Some say this name now seems passé or inappropriate. But there is no other appropriate name.

Among the many galleries that took a chance with these foreigners whose numbers steadily grew over the years
were Galerie Bernheim Jeune, Galerie Bing, Galerie Berthe Weill, Galerie Druet, Galerie des Quatre Chemins,
Galerie Chéron. These and other art dealers spread the School of Paris works worldwide from the United States
to Argentine to Japan, adding an international dimension to their reach. In the 1919 Salon d'Automne 178 foreign
artists participated. In the year 1924 the Salon des Indépendants had 322 foreign participants. And even though
this cosmopolitan community found acceptance into French culture difficult,  the press and art  critics wrote
reviews and praises for their creations. It was a community apart existing outside French mainstream artistic
tradition but enriching its city of adoption beyond what anyone could have anticipated.

Before long the winds of change rose. By 1925 a wave of xenophobia and anti-Semitism was sweeping Europe
when signs of an economic slump became increasingly evident. The French national press joined in a reversal to
nationalism, and journalists and critics repudiated their  fulsome praise  of School of Paris  artists.  The critic
Waldemar George now likened the École de Paris to a house of cards, and exhorted a return to French tradition.
In this new climate of intolerance, the exodus began which heralded the disintegration of the School. Kisling,
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Soutine, Krull left for the provinces.  At the outset of the Second World War hundred of Jewish artists were
persecuted, left the country, or were shipped to concentration camps or joined the war never to return.

Thus for decades, before and after the war, the School of Paris sank into oblivion until the Director of the Paris
Museum of Modern Art  Suzanne Pagé, dusting off its forgotten records, revived it  in an exhibition entitled
"L'École de Paris, 1904-1929, La part de l'autre." From 4 December 2000 through 11 March 2001 the museum
celebrated these avant-garde foreigners and at the same time educated the public on primitivism and cubism in
their sociological contexts. Whether French art establishment admits it or not, the School of Paris is a unique
experience in art history, and its impact on modern art is undeniable. It was absolutely fitting to finally recognize
this cosmopolitan community and its contributions. In spite of past intolerance and rejection, Paris ought to take
comfort that it was chosen to be the nexus of such an influx of artists from so many countries at such an exciting
historical juncture to enrich the Paris art landscape.

From 9 July - 13 November 2022, the Centre Pompidou in Paris in collaboration with the Céret Musée d'art
moderne is hosting an exposition of Chagall, Modigliani, Soutine & Cie, L’École de Paris (1900-1939) to
showcase the contributions of these foreign artists to the Parisian artistic landscape. Marc Chagall and
Pablo Picasso were among the most renowned painters of the twentieth century. Chagall was the artist
that made stained-glass windows for churches in England, France, the United States and painted the
huge ceiling of Opéra Garnier in Paris.

Céret is a small town of close to 8000 residents in Eastern Pyrénées at the southern place in France,
which received waves of Jewish artists, who had flocked to Paris in search of freedom and opportunity.
The first wave (1910-1916) came from Le Bateau-Lavoir in Montmartre. Henri Matisse and André
Derain coming in 1906 made the adjacent fishing port Collioure a Fauvist center. In conjunction with
George Braque, Picasso made Céret a "mecca" of cubism in the words of poet, writer and critic André
Salmon. Juan Gris, Kisling, Max Jacob along with many others also joined from Le Bateau-Lavoir.

The second wave (1916-1945) were denizens of La Ruche and Montparnasse. Krémègne arrived in
1918 and commuted between Céret and Paris; Soutine joined in 1919-1922. Marc Chagall settled in
1928-1929; Juan Gris between 1920 and 1921; Max Jacob in 1918;  Jean Dubuffet in 1939; and a
number of other artists throughout the second wave.

From 1940 to 1960  Céret became the refuge of Jewish artists fleeing the persecution of the Nazis and
the Vichy government.

Owing to this history,  the town of Céret had conceived the idea of a museum of modern art since 1950.
The museum opened in 1966. With gifts and expositions from the artists, which kept coming,  its debut
was respectable. Now its permanent collection included works by famous artists of the School of Paris:
Picasso,  who donated  fifty-three  of  his  works;  Henri  Matisse  also  made contributions;  Juan  Gris,
George Braque, Soutine,  Chagall,  Herbin, Joan Miro in addition to contemporary artists  too. After
completion in 1986 of a major project of enlargement, President François Mitterand presided over its
reopening. In 2005 the  museum underwent another important modernization and enlargement both in
space  and  in  programming.  The  Céret  museum  became  a  world-class  venue,  the  second  French
museum of modern art after the one in Centre Pompidou in Paris.

5. The Department of Aube Art Heritage
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The Department of Aube, with Troyes as  capital, is one of France's richest in works of art, not only in towns
large and small, but in the rural areas as well. Even in the most modest villages the church attracts attention with
its pointed arches, its finely sculpted portals, and its graceful flèches (steeples) dominating the plain. Scattered in
six hundred churches throughout the department, thousands of art works and objets d'art make Aube the nation's
second in quantity, and if assembled they would create a museum of respectable size and quality. There are 4,500
known protected works in addition to five to six thousand paintings, sculptures and gold jewelries that are owned
for the most part by the state or local communities, and are preserved in churches. Notable among the treasures
are statuaries, paintings, and stained-glass windows of the 15th and 16th centuries whose distinctive techniques
and characteristics came to be known as the école Troyenne (School of Troyes). Springing from a Gothic origin
these sixteenth-century churches show an architectural style that archaeologists call the groupe troyen du XVIe.
siècle (the group of Troyes of the 16th century).
 
After the heavy toll extracted by the Hundred Years War, Troyes rebounded during the sixteenth century as the
center of commerce and industry.  Wealthy merchants,  now the new seigneurs  who had eclipsed the ruined
aristocracy, renovated or built churches with donations, and adorned them with works of art from the ateliers of
local artisans, stained-glass makers, painters, and sculptors.

It is during this period of great economic expansion that Troyes saw a proliferation of stained-glass works, which
now make up almost a quarter, in surface area, of all French stained-glass creations. Troyes's Church of Sainte
Madeleine, with its finely carved rood screen, the Cathedral of St. Peter-and- St. Paul, which tell the stained-
glass story, and the Church of St. Pantaléon with its statuary collection are testimony to the artistic achievement
made possible by the enlightened philanthropy of the great families and confréries.

5.1. Troyes, the Medieval Town and Regional and International Trade Center

Though landlocked Troyes boasts a history of international commerce where products from the Far East and the
Levant to all over Europe were traded in its vibrant and dynamic markets and fairs. International and regional
commerce enriched the Counts and people of Troyes, who amassed wealth, political and military power. 

5.1.1. Economic and Political Power through Trade

During the 12th century, under the astute leadership of the Counts of Champagne, Troyes prospered as a center
of regional trade for the Champagne-Ardenne region, and as one of the most important centers of international
commerce.  After  the  Normans  and  Italians  cleared  the  eastern  Mediterranean  Sea  of  Muslim  influence,
especially after the First Crusade of the eleventh century, trade with the Near-East began to flourish. Goods from
China  and  India  brought  to  the  Persian  Gulf  and  Red  Sea  ports  were  carried  by  caravan  to  the  ports  of
Alexandria, Joppa and Acre, from which Venetian, Genoese and Pisan merchants transported them to Italy then
to markets in Northern Europe. From Marseilles routes led up the Rhône River valley to the county of Flanders,
a trade center for wood and tin from Britain,  forestry products from the Baltic region, Flemish wool cloth,
oriental silk, spices and sugar. Among the towns and cities that sprang up along these trade routes, Troyes held a
prominent position by organizing seasonal or annual fairs for these international merchants even before they
reached Flanders. Troyes vied with the other cities in the Hanseatic League for a thriving international commerce
that contributed to the prosperity and diversity of Northern European economies. 

5.1.2. Geographical Configuration

Today's Troyes resembles a champagne cork whose top is defined by a loop in the River Seine, with its sides
delimited by two parallel  boulevards,  Boulevard du 14 juillet to the South, and Boulevard Gambetta to the
North, and its bottom by two others, Boulevard Carnot that continues as Boulevard Victor Hugo beyond the
Place General Patton. Another view likens it to the shape of a cathedral, whose apse lies at the Seine's curvature.
A transverse  canal,  fed  by  the  Seine,  delineates  its  transept  farther  down  whereas  its  façade  looks  to  the
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southwest. Both views have merits. I like to think of the first as the embodiment of the town's economic stature
and  its  gracious  living.  It's  impossible  to  think  of  Troyes's  geography without  thinking  of  its  place  in  the
mystique of the king of wines, and hence, the wine of kings.

5.1.3. King of Wines and la Commanderie du Saulte-Bouchon

Undoubtedly a prominent native product, champagne permeates everyday living from producers to consumers
and connoisseurs like Liêm, who is an Officier de la Commanderie du Saulte-Bouchon Champenois (roughly,
Officer of the Champagne Commandery of the Pop-Cork; an officer is higher in rank than a chevalier). This is a
society of champagne enthusiasts whose exclusive membership requires the sponsorship of a chevalier of good
standing, an initiation ceremony that features opening a bottle of champagne in the correct way by the would-be
"knight":  Holding firm the bottle between the thumb in the deep recess at its bottom  and the fingers wrapped
around its  lower part,  slowly twist  the cork nestled between the thumb and the palm of the other hand by
gradually releasing the pressure from inside until the cork clears the bottle's mouth with a faintest noise and no
spill.  There  follow speeches  by  the  president  and  local  dignitaries,  culminating  in  an  elaborate  ten-course
gourmet  dinner  that  titillates  fastidious  palates  served  with  ten  of  the  most  renowned  champagnes,  and  a
membership fee. Each chevalier receives a medallion hanging from a blue collar of the order, and a ready-to-
frame distinguished-looking certificate. 

Thanks to Liêm's sponsorship I became a chevalier, too. I had just arrived from the U.S. the day before. The
intronisation was scheduled on the following morning.  The function and banquet lasted four or five hours, and
then recessed till the evening, when the guests gathered again for another elaborate party of dessert and dance
late into the night. I was so tired from jet lag that I had to reluctantly go to bed early.

5.1.4. Troyes, World's Stained-Glass Capital

 On 17 May 2001 three hundred stained-glass (vitraux) specialists from Europe and North America in the Corpus
Vitrearum, an international committee for the preservation of stained-glass windows, assembled in Troyes for
their Fourth International Forum on the conservation and technology of legacy stained glass. Troyes, the old
capital of the Comtes de Champagne, was chosen as the meeting place for this confraternity of historians, art
historians, preservationists, master stained-glass specialists, and artists for its rich concentration of stained-glass
windows. The three-day conference included visits to Troyes' famed St.  Paul's-and-St.  Peter's Cathedral,  the
Madeleine Church, the  Pantaléon Church,  and the St.  Urbain's  Basilica.  The forum examines the theme of
stained glass in its totality: heritage, history, techniques, deontology of restoration, and complementary works.

If you are a stained-glass specialist, historian, or enthusiast, you have come home, for the town has a quarter of
the surface area of stained-glass creations of France. To the community of art scholars and historians, Troyes is
the undisputed stained-glass capital of the world. 

5.1.5. Religious Structures in Troyes

The other  view of Troyes accentuates its  religious heritage. There are in this town enough churches to fill
treatises of art, literature, architecture, history, and religion for a long time. How can the poetry of the Basilica of
St.  Urbain's  façade  be  exhausted?  In  place  of  the  usual  massive  clustered  piers,  St.  Urbain's  sports  svelte
columns, as if to accent the vaulting aspirations of earthy people towards heaven. The lacy portals, like filigreed
work, show in fine detail the delicate carvings that would take the patience of Job to realize. Its flying buttresses
too are slender as there is no need for weighty supports for such a seemingly weightless structure. The entire
edifice exudes an ethereal character rather un-Gothic-like for a Gothic masterwork. 

In the midst of the eastern section known as the  City Quarter stands the  St. Peter's-and-St. Paul's Cathedral
known as the  Troyes Cathedral. To one side of the cobbled parvis a discreet waterfall over a long, low dark
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marble slab provides a soothing relief without being obtrusive. Each of the three portals in the main façade is
surmounted by a triangular structure so light and airy that it seems to float rather than rest on the pillar. This is
the newer Flamboyant (flame-like) style that replaced the old Rayonnant style.  And even though the pillars here
are as massive as in other large Gothic cathedrals, the interior is atmospheric, and the light that filters through
the stained glass windows of the clerestory accents the austerity of the décor with their deep primary red, blue
and green. On exiting the cathedral, linger a little at the fountain on the plaza to bring with you its fresh breath
and lilting music. 

Even for those who are constrained by time a visit to the Church of Ste. Madeleine imposes itself. This is a rather
unique  building.  As  churches  go,  the  Ste.  Madeleine's  is  neither  very  tall  nor  very  large,  but  it  boasts  a
masterpiece of a rood screen (le jubé), which is a marvel of stone carving from the sixteenth century. An old
couple that Liêm and I met on the street, who pointed at a closed storefront that had been their business address
forty years ago, praised the  jubé as a must-see wonder.  And that  was a sober assessment.  Spanning a large
portion of the nave, the screen is a limestone structure whose arabesques are finely sculpted. Looking up from
below the screen under accent lighting, I could not help marveling at the intricate detail, and wondered how the
medium of crude stone could be so compelling in its impact. The carvings hung delicately like hand-wrought
stalactites  from the ceiling of  a  man-made cave. The work brings to  mind the inimitable Baroque sculptor
Bernini, whose marble chefs-d'oeuvre gracefully capture the vividness, freshness, and naturalness of every detail
of his subjects and their clothes. But a comparison would be inappropriate as the media are not the same. 

5.1.6. The Troyes Museum of Modern Art

Adjoining  the  St.  Peter's-and-St.  Paul's  Cathedral,  the  Museum of  Modern  Art houses  some  of  the  richest
collections of twentieth-century art by Derain,  Dufy, Van Dongen, Vlaminck, Modigliani and Soutine among
others. It is hard to ignore the Janus-faced character of this juxtaposition: one side steeped in the distant past, the
other  looking to the contemporary and future.  My only regret  is  in  having failed to see the works on two
attempts, once on a Tuesday, its normal closed day, and once on Ascension, a holiday. It seems appropriate to me
that a cultural institution such as a museum should open on holidays for the many people who cannot find the
time during the work week to benefit from its rich offerings. Fortunately, on a subsequent visit to Troyes, I was
able to see its treasures of modern art.

5.1.7. Troyes's Timber-Framed Houses 

Like medieval  sections of many old towns, medieval  Troyes is compact,  replete with cobbled streets, short
twisted narrow alleys, and timber-framed houses. The latter deserve a monograph to explore their charm. To me
timber-framed houses are designed to capture your heart with immediacy, intimacy, intensity, and inevitability.
Once  you  come  under  their  spell,  you  are  bewitched  and  forever  changed.  Although  in  various  stages  of
restoration, if only to insure structural soundness, they speak with the inextinguishable voices from a distant
past. Each beam, upright and crosspiece is made from time-wizened soft-wood that is irregularly-shaped, rough-
hewn and crude, never straight, and exposed to centuries of abuse by the elements, yet stubbornly refusing to
decay. On close examination many of these timbers show remarkable resilience in spite of the visible injuries of
time. The timber hardened into rock shows its fibrous texture like a muscular Hercules, solid to the touch, as
sturdy as a mountain. The spaces between the timbers, which are filled with lighter and neutral-colored stucco-
like materials, complete the wall surface and its enchanting quality. Troyes overflows with these gems. 

Picture in your mind's eye a God-forsaken, narrow, and darkened alley lined with these structures. La Ruelle des
Chats (Cat Alley) readily comes to mind. Resting as if on the legs of a drunkard, their walls define a verticality
more characteristic of a surrealist fantasy than of mathematically exact architectural design. They spring from a
dream,  from  the  unconscious;  in  short,  they  seem to  embody  creation  sans  awareness  of,  or  concern  for,
objective reality. These timbered walls do not stand up straight: they lean forward or sideways, they teeter, they
sway, they threaten to crumble. They defy gravity, perpendicularity, and plumb. They almost touch each other
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over the alley along which they choose to stand as if to offer each other the strength of closeness. They were
built  by  and  for  the  common  people,  and  for  some unfathomable  reason  they  endure  just  as  long  as  the
impregnable  fortified  castle  of  their  day,  which  was  built  by  and  for  the  aristocracy.  Therein  resides their
mystique and, supremely, their poetry. 

Why is this 4- or 5-ft-wide alley called Cat Alley?  In medieval times, when sanitation was deplorable, the
neighborhood was infested with rats and mice. Cats jumped from buildings to buildings and on the ground to
feast on a constant supply of food. Today, Cat Alley are thronged by tourists in search of excitement.

I deplore any restoration work that involves mechanical tools that cut, split, saw, hew, route, plane, or grind with
the precision allowed by modern science and technology. This approach can only produce ersatz, unimaginative,
box-like structures that will abide eons of drab monotony and boredom. It is a blasphemy to subject one of these
darling structures to the inequity of modern technology. For I have seen either restorations or new constructions
that betray the building techniques of a modern skyscraper, with timber frames precisely laid, and walls painted
in bright primary colors so loved by the Fauves. I would rather have a house whose exposed timbers seemingly
belie an unsophisticated architectural design, that menaces to topple the next minute, and yet goes on to echo for
centuries the cries of joy and creativity that can only issue from remarkable minds. 

Walk to the medieval  Baker's House (Maison du boulanger), where in those bygone days supplies had to be
hoisted upstairs by a pulley installed on its face. Now the patinated façade and walls still seem to echo the noisy
bustling activities of old at this corner.  The building is today a venue for cultural exchanges and meetings. Just
opposite is the sixteenth-century Silversmith's Turret (Maison de l'orfèvre), a picturesque round structure built
by  a  silversmith  named  François  Roizé.  These  and  other  relics  derive  their  charm  from  their  longevity,
endurance, aesthetics, and their  uncanny ability to arouse deep inside you a sense of wonder,  of history, of
continuity, something ineffable about past generations and you.  Today the  Silversmith's Turret  looks like a
modern structure whose walls are decorated by straight vertical timbers regularly spaced and whose enlarged
sidewalk is occupied by tables and chairs like in a Paris café.

Not too far the old timber-framed houses,  in the heart of St.  John's Quarter lies a public square where the
medieval trade fairs were held. You can imagine the hustle and bustle that reigned there on trading days. From
remote corners of Europe merchants flocked with their exotic wares from lands that were unreachable by most
people of the time. To insure the smooth operation of the trading system, international business laws and courts
had to be instituted to arbitrate and settle disputes. A common system of measures too was needed to impose
standards.  Thus  the  legal  and  commercial  infrastructures  were  laid  that  serve  the  international  business
community. And Troyes was in the center of it all. 

6. Troyes the Compelling Town

Today the square is a pedestrian haven surrounded by restaurants and their extensions reaching out into the
cobbled spaces sheltered by huge colorful parasols and awnings, and a shopping center. In this tranquil oasis
visitors delight in lingering at their tables over fine food and wine, at window-shopping, or at people watching. If
you  think  about  it,  this  is  a  place  that  has  been  in  continuous  use  for  centuries  and  the  shadows of  past
generations are still here with us. In the cobblestones, in the timber-framed houses, in the square, in the narrow
lanes, even in the air. It is for me an awesome feeling to realize the depths of time and the continuation of a
town's life through all its vicissitudes. Like those who had come and gone, I was here only a fragment of that
dimension, but a vital part of the intricate web of life that will echo for eons to come. 

Troyes's charm is in its capacity to evoke its past with grace and dignity. Knowing its history deepens your
appreciation of the kind of town it is, but even to a casual visitor Troyes's medieval heritage enchants. Troyes
would be unthinkable without its timber-framed buildings, narrow alleys, intriguing nooks and crannies, old
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churches and their stained-glass windows, cobbled streets and pedestrian precincts. You would have a town like
any other modern town, still likable and livable, but hardly compelling. 

With  its  medieval  heritage  Troyes  sparkles  like  a  jewel,  with  a  lovely  personality  and  an  unforgettable
atmosphere, for when you walk its centuries-old streets, a strange spell seizes your soul for eternity. ■

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
Originally 2001, revised and updated 23 September 2022.

Bibiography

Bateau-Lavoir (2021, August 16). In Wikipedia.  Retrieved September 5, 2022 from
             https://en.wikipedia.org/wiki/Bateau-Lavoir

  
Bienveue au Moulin. (2017). Retrieved  September 23, 2022 from

https://www.moulineguebaude.com/2022/02/25/bienvenue-au-moulin/

CapC Promotion du Champagne de la Côte des Bar. (2019, December 11). Passion Champagne - La 
Commanderie du Saulte-Bouchon Champenois. [Video]. Youtube. Retrieved September 3, 2022 from 

https://www.youtube.com/watch?v=JW3eJYBhuXA

Domaine du Moulin  d'Eguegaude. (2022, February 25). Retrieved September 10, 2022 from
http://www.moulineguebaude.com/chambres-dhotes/

Gaufreteau, J., Pouydebasque, L. (tr.) (2022, June 16). Enriched by Otherness: impact of the École de 
Paris. Retrieved September 9, 2022 from
http://www.lairarts.com/news/enriched-by-otherness-impact-of-the-ecole-de-paris

La Ruche. (2021, October 11).In Wikipedia.  Retrieved September 5, 2022 from
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Ruche_(residence)

Meisler, S. (n.d.) Shocking Paris. Palgrave Macmillan. [eBook edition]. Retrieved September 9, 2022 from 
https://www.pdfdrive.com/shocking-paris-soutine-chagall-and-the-outsiders-of-
montparnasse-d199634583.html

Montmartre. (2022, September 12). In Wikipedia. Retrieved September 23. 2022 from
https://en.wikipedia.org/wiki/Montmartre

Montparnasse.(2022, June 2). In Wikipedia. Retrieved September 23. 2022 from
https://en.wikipedia.org/wiki/Montparnasse

Ruelle Des Chats (Cat Alley).   (2022). In TripAdvisor. Retrieved September 5, 2022 from
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187138-d8545068-Reviews-
Ruelle_des_Chats-Troyes_Aube_Grand_Est.html

School of Paris. (2022, June 27). In Wikipedia. Retrieved  September 9, 2022 from



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 21  

https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Paris

Troyes Cathedral. (2021, August 8). In Wikipedia. Retrieved  August 15, 2022 from
 https://en.wikipedia.org/wiki/Troyes_Cathedral



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 22  

KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI

Hương Ngạn Đào Tử ĐÀM DUY TẠO

trước tác năm 1986

(Thứ nam) ĐÀM TRUNG PHÁP

hiệu đính, trình bầy, và phổ biến năm 2021



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 23  

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TIỂU SỬ CỤ HƯƠNG NGẠN ĐÀO TỬ ĐÀM DUY TẠO
CHƯƠNG 2.  MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH THỨC CỦA SỰ ĐÍNH GIẢI                           
CHƯƠNG 3. CUỘC ĐỜI TÁC GIẢ TRUYỆN KIỀU
CHƯƠNG 4. CÂU 1 ĐẾN CÂU 6 & CÂU 7 ĐẾN CÂU 38
CHƯƠNG 5. CÂU 39 ĐẾN CÂU 132
CHƯƠNG 6,  CÂU 133 ĐẾN CÂU 242
CHƯƠNG 7.  CÂU 243 ĐẾN CÂU 362
CHƯƠNG 8.  CÂU 363 ĐẾN CÂU 452
CHƯƠNG 9. CÂU 453 ĐẾN CÂU 568
CHƯƠNG 10. CÂU 569 ĐẾN CÂU 692
CHƯƠNG 11. CÂU 693 ĐẾN CÂU 804
CHƯƠNG 12. CÂU 805 ĐẾN CÂU 992
CHƯƠNG 13. CÂU 993 ĐẾN CÂU 1128
CHƯƠNG 14. CÂU 1129 ĐẾN CÂU 1226
CHƯƠNG 15. CÂU 1227 ĐẾN CÂU 1370
CHƯƠNG 16. CÂU 1371 ĐẾN CÂU 1472
CHƯƠNG 17. CÂU 1473 ĐẾN CÂU 1606
CHƯƠNG 18. CÂU 1607 ĐẾN CÂU 1704
CHƯƠNG 19. CÂU 1705 ĐẾN CÂU 1790
CHƯƠNG 20. CÂU 1791 ĐẾN CÂU 1938
CHƯƠNG 21. CÂU 1939 ĐẾN CÂU 2060   
CHƯƠNG 22. CÂU 2061 ĐẾN CÂU 2164
CHƯƠNG 23. CÂU 2165 ĐẾN CÂU 2288
CHƯƠNG 24. CÂU 2289 ĐẾN CÂU 2438
CHƯƠNG 25. CÂU 2439 ĐẾN CÂU 2564
CHƯƠNG 26. CÂU 2565 ĐẾN CÂU 2736
CHƯƠNG 27. CÂU 2732 ĐẾN CÂU 2856                                                                       
CHƯƠNG 28. CÂU 2857 ĐẾN CÂU 2972            
CHƯƠNG 29. CÂU 2973 ĐẾN CÂU 3058
CHƯƠNG 30. CÂU 3059 ĐẾN CÂU 3130
CHƯƠNG 31. CÂU 3131 ĐẾN CÂU 3186
CHƯƠNG 32. CÂU 3187 ĐẾN CÂU 3240
CHƯƠNG 33. CÂU 3241 ĐẾN CÂU 3254   
PHỤ LỤC I. NỘI DUNG “TRUYỆN THIỆU NỮ” SO VỚI NỘI DUNG 

“TRUYỆN KIỀU”
PHỤ LỤC II. MẤY VIỆC XẢY RA SAU KHI TRUYỆN KIỀU ĐƯỢC 

XUẤT BẢN



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 24  

CHƯƠNG 13

CÂU 993 ĐẾN CÂU 1128
“Lời hẹn Tiền Đường, mẹo lừa Ngưng Bích”

993. Nào hay chưa hết trần duyên, [1]
Trong mê dường đã đứng bên một nàng. [2]

995. Rỉ rằng: “Nhân quả dở dang, [3]
Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao?
997. Số còn nặng nghiệp má đào, [4]

Người dầu muốn quyết trời nào có cho. [5]
999. Hãy xin hết kiếp liễu bồ, [6]

Sông Tiền đường sẽ hẹn hò về sau.”
1001. Thuốc thang suốt một ngày thâu,

Giấc mê nghe đã dàu dàu vừa tan.
1003. Tú bà chực sẵn bên màn,

Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần: [7]
1005. “Một người dễ có mấy thân!

Hoa xuân đương chiếng, ngày xuân còn dài. [8]
1007. Cũng là lỡ một lầm hai,

Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây! [9]
1009. Lỡ chân trót đã vào đây,

Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non. [10]
1011. Người còn thì của hãy còn,

Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà. [11]
1013. Làm chi tội báo oan gia, [12]
Thiệt mình mà hại đến ta hay gì?”

1015. Kề tai mấy mỗi nằn nì,
Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi. [13]

1017. Vả suy thần mộng mấy lời,
Túc nhân âu cũng có trời ở trong. [14]

1019. Kiếp này nợ trả chưa xong,
Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau! [15]

1021. Lặng nghe, thấm thía gót đầu,
Thưa rằng: “Ai có muốn đâu thế này?

1023. Được như lời, thế là may,
Hẳn rằng mai có như vầy cho chăng!

1025. Sợ khi ong bướm đãi đằng, [16]
Đến điều sống đục, sao bằng thác trong!”

1027. Mụ rằng: “Con hãy thong dong,
Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi! [17]

1029. Mai sau ở chẳng như lời,
Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi.” [18]

1031. Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần.



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 25  

1033. Trước lầu Ngưng bích khóa xuân, [19]
Vẻ non xa, tấm trăng gần, ở chung. [20]

1035. Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. [21, 22]

1037. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, [23]
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng.

1039. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, [24]
Tin sương luống những rày trông mai chờ.

1041. Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

1043. Xót người tựa cửa hôm mai, [25]
Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ? [26]
1045. Sân Lai cách mấy nắng mưa, [27]

Có khi gốc tử đã vừa người ôm? [28]
1047. Buồn trông cửa bể chiều hôm, [29]
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

1049. Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác, biết là về đâu? [30]
1051. Buồn trông nội cỏ dàu dàu, [31]
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

1053. Buồn trông gió cuốn mặt doành [32]
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

1055. Chung quanh những nước non người,
Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.

1057. Ngậm ngùi rủ bước rèm châu,
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần. [33]

1059. Một chàng vừa trạc thanh xuân,
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.

1061. Nghĩ rằng cũng mạch thư hương, [34]
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.

1063. Bóng nga thấp thoáng dưới mành, [35]
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai. [36]

1065. “Than ôi! sắc nước hương trời,
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây?

1067. Giá đành trong nguyệt trên mây, [37]
Hoa sao, hoa khéo đọa đày mấy hoa?

1069. Nổi gan riêng giận trời già, [38, 39]
Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng?

1071. Thuyền quyên ví biết anh hùng,
Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi!”

1073. Song thu đã khép cánh ngoài, [40]
Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh. [41, 42]

1075. Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
Cám lòng chua xót, nhạt tình chơ vơ. [43]

1077. Những là lần lữa nắng mưa,
Kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi?

1079. Đánh liều nhắn một hai lời,
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Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. [44]
1081. Mảnh tiên kể hết xa gần, [45]
Nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loài.

1083. Tan sương vừa rạng ngày mai,
Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. [46]
1085. Trời hôm lãng đãng bóng vàng, [47]
Phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi. [48]

1087. Mở xem một bức tiên mai, [49]
Rành rành “tích việt” có hai chữ đề. [50]

1089. Lấy trong ý tứ mà suy:
Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng? [51]

1091. Chim hôm thoi thót về rừng, [52]
Giá đồ mi đã ngậm trăng nửa vành. [53)

1093. Tường đông lay động bóng cành, [54]
Rẽ song, đã thấy Sở Khanh lẻn vào.

1095. Sượng sùng đánh dạn ra chào, [55]
Lạy thôi, nàng mới rỉ tai ân cần.

1097. Rằng: “Tôi bèo bọt chút thân,
Lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh. [56]
1099. Dám nhờ cốt nhục tử sinh, [57]

Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau!” [58]
1101. Lặng nghe, lẩm nhẩm gật đầu:
“Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng!

1103. Nàng đà biết đến ta chăng,
Bể trầm luân, lấp cho bằng mới thôi!” [59]
1105. Nàng rằng: “Muôn sự ơn người, [60]

Thế nào xin quyết một bài cho xong.”
1107. Rằng: “Ta có ngựa truy phong, [61]

Có tên dưới trướng, vốn dòng kiện nhi. [62, 63]
1109. Thừa cơ lẻn bước ra đi, [64]

Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn. [65]
1111. Dù khi gió kép, mưa đơn, [66]

Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì!” [67]
1113. Nghe lời nàng đã sinh nghi,

Song đà quá đỗi, quản gì được thân.
1115. Cũng liều nhắm mắt đưa chân,

Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu! [68]
1117. Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,

Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn.
1119. Đêm thu khắc lậu canh tàn, [69)]
Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.

1121. Lối mòn cỏ nhợt mù sương, [70, 71]
Lòng quê đi một bước đường, một đau .

1123. Tiếng gà xao xác gáy mau,
Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng.
1125. Nàng càng thổn thức gan vàng,
Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào!
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1127. Một mình khôn biết làm sao,
Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi hùng.

Đính chính và xác định

Câu 1004 – Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần – Chữ lựa câu này có bản in là dịu và chữ khuyên
giải có bản in là ổn thỏa, đều không được xác đáng bằng chữ lựa và chữ khuyên giải. Lựa lời khuyên
giải là tìm lời hợp tình hợp lý mà dỗ dành khuyên nhủ cho vừa lòng Kiều như những lời Tú Bà kể ở
mấy câu sau đó. Để chữ ổn thỏa đã mất âm điệu lại không khẩn thiết lắm với chữ lựa lời. Còn để chữ
dịu thì hình như thừa vì đã có chữ mơn man ở dưới tức là dịu rồi.

Câu 1006 – Hoa xuân đương chiếng, ngày xuân còn dài – Chiếng là mới nở đương lúc tươi đẹp. Có
bản in là hoa xuân đương nhụy thì thật tối nghĩa. Sở dĩ chiếng lầm ra nhụy là vì chữ chiếng Nôm viết
là [艹/正] (艹 thảo trên 正 chính) nhưng có bản Nôm khắc [艹/正] thành [蕊] (nhụy). Có lẽ người phiên
âm không hiểu nghĩa chữ  chiếng nên đành dịch theo bản lầm là [蕊 ] (nhụy) mà dịch. Vậy xin đính
chính lại cho đúng.

Câu 1012 – Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà = Tôi sẽ tìm nơi tử tế xứng đáng mà gả cô vào làm dâu
con nhà người ta. Nghĩa rành rõ rất hợp tình hợp lí như vậy mà sao bản Kiều của ông Trần Trọng Kim
lại đổi lầm chữ làm ra chữ là và giải nghĩa gượng là “tìm nơi xứng đáng là con nhà tử tế” thành ra hụt
nghĩa: Tìm để làm gì? Mà ông lại cho những bản in chữ làm là lầm.
 
Câu 1057 – Ngậm ngùi rũ bức rèm châu = Kiều vịnh thơ xong rồi sinh buồn chán mới đứng ngậm ngùi
thương thân nhớ nhà. Có bản đổi  ngậm ngùi thành  tần ngần e không khẩn thiết với tình trạng bằng
ngậm ngùi.

Câu 1078 – Kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi – Có nhiều bản Nôm hay quốc ngữ in lầm chữ mới
ra chữ  là thành ra đã mất âm điệu lại nghĩa không thanh thoát. Đó là bởi có bản Nôm khắc lầm
chữ [買] (mới) ra [羅] (là). Hai chữ nàyviết chân phương thì khác nhau nhiều, nhưng khi viết thảo thì
khá giống nhau; bởi vậy người sao chép dễ lầm.

Câu 1092 – Giá đồ mi đã ngậm trăng nửa vành – Giá đồ mi = giàn hoa đồ mi. Cây đồ mi mềm yếu mà
mọc cao, phải bắc giàn cao để đỡ. Câu này dựa vào một điển tích trong Tình sử : Nàng Vương Kiều [王
娇] hẹn với tình lang rằng : “Phía trước cửa sổ buồng thiếp có giàn đồ mi [  架 = đồ mi giá], phía sau
giá đồ mi có gian nhà mát nhỏ, chung quanh nhiều cây kín khuất. Tối nay lúc trăng nửa vành mọc thì
chàng đến dưới giàn đồ mi đợi, thiếp sẽ hé cửa sổ mà chờ.” Vì chữ [架] (giá) gần giống chữ [朵] (đóa),
nên các bản Kiều Nôm khắc lầm ra “đóa” thành ra vô nghĩa, vì một đóa đồ mi ngậm sao được trăng
nửa vành. Vậy cần đính chính lại cho đúng nghĩa lý.

Câu 1094 – Rẽ song đã thấy Sở Khanh lẻn vào – Rẽ song nhiều bản quốc ngữ in là đẩy song. Viết “đẩy
cánh cửa sổ vào” thì thật lầm, vì cánh cửa sổ đều mở ra ngoài, muốn mở thì phải rẽ hai cánh ra, chứ
đẩy sao được.

Chú giải và dẫn điển

[1] Trần duyên = Cuộc tình duyên của mình còn vướng vít ở cõi trần tục cần phải trả cho xong.
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[2] Dường = Hình như. Truyện Kiều hay dùng chữ dường trong nghĩa này.

[3] Nhân [因] = Cái nhân, cái mầm mình gây ra từ kiếp trước. Quả [果] = Cái kết quả mình phải chịu
trong kiếp này. Nhân quả = Phận trời theo việc kiếp trước mình làm mà định cho mình phải chịu kiếp
này.

[4] Nghiệp má đào = Do thành ngữ “hồng nhan bạc mệnh” dịch ra và nghĩa là gái má đào hay xấu số,
hình như hay bị trời bắt phải chịu kiếp oan nghiệp khổ sở.

[5] Quyết = Tự tử, do chữ “tự quyết” [自 决] dịch ra, và nghĩa là tự ý làm cho mình chết đi.

[6] Kiếp liễu bồ = Số phận đàn bà. Tục ngữ ta có câu “Xấu số mới phải làm đàn bà.” Kiếp liễu bồ =
Kiếp sống khổ sở vất vả của đàn bà.

[7] Mơn man = Nhẹ nhàng thăm dò ý tứ rồi dùng lời êm ngọt dỗ dành vuốt ve cho vửa lòng nguôi dạ.

[8] Chiếng – Xem lời đính chính câu 1006 bên trên.

[9] Đá vàng = Tấm lòng giữ bền chặt lấy trinh tiết.  Mây mưa = Sự trăng hoa trai gái. Vua Sở Tương
Vương đi thuyền chơi ở vùng thác Tam Hiệp sông Trường Giang, một đêm mơ thấy Thần Nữ ở đỉnh Vu
Sơn đến hầu và bảo vua rằng “Thiếp là Thần Nữ chỉ chuyên việc sớm làm mây tối làm mưa.” Câu này
nghĩa là “Cô đã quyết lòng bền giữ trinh tiết thì ta đâu nỡ bắt tiếp khách nữa. ”

[10] Ngày đào non = Ngày con gái đi lấy chồng.

[11] Làm con cái nhà = Làm dâu con nhà người ta. Xem lời đính chính câu 1012 bên trên.
[12] Tội báo oan gia = Đặt tội ra mà vu cho nhà người ta mắc tội oan. Ý nói làm gì mà phải tự tử để
báo thù cho ta phải tội oan.

[13] Thị phi rạch ròi – Thị = Phải. Phi = Trái. Thị phi rạch ròi = Biết rõ ràng mọi lẽ phải trái.

[14] Túc nhân – Túc [夙] = Cũ. Nhân [因] = Mầm trong hột. Túc nhân = Mầm tội nghiệp cũ mình đã
gây ra cho mình từ kiếp trước, cho nên trời bắt kiếp này mình phải đền tội.

[15] Nợ trồng là nợ kiếp nọ trồng lên kiếp kia. Nợ kiếp trước chưa trả, lại gây thêm nợ kiếp này nữa, để
kiếp sau chịu mấy lần nợ trồng chất lên nhau.

[16] Ong bướm đãi đằng – Chữ ong bướm câu này khác nghĩa với chữ “ong bướm” là khách làng chơi
ở câu “Bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi.” Chữ ong bướm ở đây lấy đìển ở câu ca dao “Nói lời thì giữ lấy
lời / đừng như con bướm đậu rồi lại bay” ; tác giả đổi chữ “con bướm” ra “ong bướm” cho lời văn được
chải chuốt thanh nhã hơn và để tránh chữ “con bướm” là tiếng thô tục. Chữ đãi đằng – có nghĩa là khéo
nói đãi bôi trước mặt để lấy lòng nhau một lúc cho xong lần, rồi sau đâu lại hoàn đấy – lấy điển từ câu
ca dao “Yêu nhau bảo thật nhau cùng / đậu ngâm ra giá đãi đùng nhau chi” nghĩa là chớ nói dối nhau,
thế nào mai sau cũng phải lộ sự giả dối ra như hạt đậu ngâm vào nước thì thế nào cũng nứt mầm thò
đuôi rễ ra mà mọc thành rau giá ; đãi đằng tức là đãi đùng ; tác giả đổi đãi đùng ra đãi đằng để hợp vần.
Câu này nghĩa hơi khó hiểu nhưng rất rõ ràng liền nghĩa với mấy câu Tú Bà trả lời Kiều ở dưới. Vì
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Kiều gạn hỏi “Bà bảo sẽ gả tôi vào chỗ xứng đáng, được như thế là may lắm, nhưng chẳng biết sau này
có được như thế không ; tôi chỉ e bà nói đãi đằng tôi lúc bây giờ cho xong lần, rồi bà nói đấy bỏ đấy
như ong bướm đậu hoa này lại bỏ đi hoa khác, rồi vẫn bắt tôi làm gái điếm, thì thà tôi chết đi cho được
trong sạch.” Mụ liền trả lời rằng đâu có phải là chuyện đùa mà dám lừa dối lòng nhau, rồi mụ thề có
trời soi xét.

[17] Lòng dối lòng = Lòng tôi nghĩ thế nào thì tôi nói thế, chứ đâu phải chuyện đùa mà dám nói dối lừa
nhau, tôi xin thề có trời soi xét.

[18] Xem lời Tú Bà thề ở hai câu 1029 và 1030 bên trên.  

[19] Ngưng Bích [凝  碧] là tên căn lầu Kiều cấm cung, và nghĩa là căn lầu có cảnh ở trước trên thì có
trời, dưới thì có biển rộng xanh biếc đưa lại (ngưng = đọng lại, bích = màu xanh biếc.)

[20] Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung – Non xa và trăng gần ở câu này đều có nghĩa đen và nghĩa
bóng. Vẻ non xa nghĩa đen là cảnh ngày ngày Kiều ngồi buồn ngắm dãy núi ở phía xa ở bên kia sông
mà nhớ nhà ; nghĩa bóng là đôi lông mày tươi đẹp giống như hình dẫy núi xanh xanh ở xa (thơ cổ
thường dùng viễn sơn (núi xa) để tả lông mày đẹp). Trăng gần nghĩa đen là đêm đêm ngồi buồn ngắm
mặt trăng chiếu ở trước cửa coi như người bạn cũ duy nhất của mình khi còn ở nhà cha mẹ ; nghĩa bóng
vừa là cái gương tròn, vừa là khuôn mặt đầy đặn sáng sủa của mình. Nghĩa đen câu này tả cảnh cô đơn
của Kiều, phải ngày thì lấy núi, đêm thì lấy trăng làm bạn – coi núi là bạn trung gian ở đất, trăng là bạn
trung gian ở trời để liên lạc tinh thần giữa mình và gia đình, quê hương. (Trong cảnh ở xa nhớ nhà, có
ông chỉ dẫy núi xa nói : Nhà ta ở bên kia dẫy núi đó ; có ông chỉ mặt trăng nói : Trăng kia cũng đang
chiếu gia đình ta). Nghĩa bóng câu này tả cảnh cô độc, nhớ nhà thương thân, chỉ những quanh quẩn ra
vào ngắm gương trên vách lấy bóng mình làm bạn với mình và mình lại thương mình, mày mặt thanh
tao đầy đặn sáng sủa thế, mà sao số kiếp khổ cực thế ? Câu này ý nghĩa thật sâu xa đầy đủ tả cảnh, tả
tình lẻ loi khổ cực. 

[21, 22] Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia – Câu này nghĩa đen tả cảnh thật hiện trước mặt : Chỗ thì
bãi cát vàng vắng vẻ quạnh hiu, chỗ thì đường xe ngựa lầm bụi hồng nhộn nhịp. Nghĩa bóng ý nói : Cái
cảnh buông tay xuống nằm dưới bãi cát vàng kia nó liền ngay với cuộc xe ngựa đua tranh trên đường
danh lợi, khiến lòng Kiều càng thêm buồn chán cảnh đời ngắn ngủi.

[23] Mây sớm đèn khuya – Câu này tả cảnh buồn, chỉ những bẽ bàng với mây buổi sớm, với đèn canh
khuya. Ôi, trước kia, trong cảnh đoàn viên gia đình, mỗi buổi sớm dậy cùng nhau tươi cười ngắm ánh
mây hồng đẹp phương đông, và mỗi buổi tối, cả nhà xum họp truyện trò trước ngọn đèn khuya, thì sao
vui vẻ đầm ấm thế ! Mà nay đây mây sớm đó, đèn khuya đó, chỉ bơ vơ lẻ loi một mình, thật bẽ bàng
cho tình cảnh quá !

[24] Dưới nguyệt chén đồng = Cùng thề “đồng tâm” ở dưới trăng. Mấy câu này nói nhớ thương Kim
Trọng.

[25] Người tựa cửa hôm mai = Cha mẹ. Lấy điển từ truyện Vương Tôn Giả đời Chiến Quốc : Vua Mân
Vương nước Tề bị Náo Sỉ cướp ngôi phải bỏ nước đi trốn. Vương Tôn Giả làm quan to không theo vua,
bị mẹ mắng : Buổi chầu sớm, buổi chầu chiều, buổi nào tao cũng ra tựa cửa ngồi đợi mày về. Thế mà
bây giờ sao mày lại bất trung bỏ vua như vậy ? Vương Tôn Giả từ tạ mẹ, rồi đi khởi quân giết được
Náo Sỉ.
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[26] Quạt nồng ấm lạnh do chữ ở Kinh Lễ [冬 温 夏 凊 = đông ôn hạ thánh = mùa đông làm cho cha mẹ
được ấm, mùa hè làm cho cha mẹ được mát]. Truyện Nhị Thập Tứ Hiếu kể : Hoàng Hương còn bé thờ
cha mẹ rất hiếu, tối mùa đông vào nằm trước giường bố, giường mẹ cho nóng chổ, để khi bố mẹ vào
ngủ được ấm áp. Mùa hè thường quạt cho bố mẹ được mát mẻ.

[27]  Sân lai – Truyện Cao Sĩ kể : Đời nhà Chu có ông Lão Lai [老  萊 ] đã 70 tuổi vẫn còn cha mẹ,
thường mặt áo sặc sỡ mà đùa múa như trẻ con ở ngoài sân, để cha mẹ vui lòng quên cảnh già nua.
Người sau gọi nơi con nuôi cha mẹ già là là “sân lai.”  

[28] Gốc tử vừa người ôm – Trong sách Chu Tử Gia Huấn có câu chuyện về một người đi học xa, mỗi
khi về nhà thường thấy cha ngồi đợi mình ở dưới gốc cây tử [梓] (cây thị) trồng trước cổng nhà. Khi bố
mất rồi, mỗi khi ông ta về tới nhà đều ôm cây tử đó mà khóc. Khi đã đỗ đạt làm quan to và gốc cây tử
vừa người ôm, mỗi khi về ông vẫn ôm cây tử mà khóc như trước. Tác giả dùng tích này vào đây để nói
Kiều lo có lẽ cha mẹ vì thương nhớ mình quá mà chết rồi chăng ? 

[29] Cửa bể chiều hôm – Nhìn cảnh cửa bể lúc chiều tối, Kiều thấy cảnh ai ai cũng trở về nhà xum họp
với gia đình, lại càng thương thân mình lưu lạc.

[30] Hoa trôi man mác – Khi Kiều thấy cảnh hoa bị nước đưa ra biển, mỗi cái một nơi thì cảm thấy
cảnh mình cũng vậy – chẳng biết rồi ta sẽ lưu lạc đến đâu, nên càng thêm lo sợ càng thêm đau lòng.

[31] Nội cỏ = Cánh đồng cỏ. Kiều thấy cỏ mọc đầy đồng thảnh thơi xanh tươi mơn mởn thì nàng lại
thương mình gặp cảnh bó buộc âu sầu.

[32] Mặt doành = Mặt nước sông bể mênh mông. Kiều thấy cảnh gió cuốn sóng dữ đáng sợ trên mặt bể
thì cảm thấy cảnh mình rồi cũng nguy hiểm như vậy.

[33] Cách tường nghe có tiếng đâu họa vần lấy điển tích từ câu sau đây trong Tây Sương Ký [隔 牆 而 

酬 和 到 天 明 = Cách tường nhi thù họa đáo thiên minh = Cách tường mà ngâm thơ xướng họa cho đến
sáng].

[34] Mạch thư hương = Dòng dõi con nhà học hành tử tế. Mạch [脈] = mạch đất. Thư hương [書 香] =
tiếng thơm về sách vở.

[35] Bóng nga thấp thoáng dưới mành = Kiều thấy Sở Khanh thấp thoáng trong bóng trăng ở phía dưới
bức mành trước cửa nàng đứng. Có bản cho chữ bóng nga là bóng Kiều và giảng là : Sở Khanh thấy
bóng Kiều thấp thoáng ở dưới mành. Giảng thế là sai ý nghĩa chữ “thấp thoáng” và chữ “dưới”, vì Kiều
đứng thì thấp thoáng sao được, và Kiều đứng ở sau mành. Câu này nói Kiều nhìn thấy Sở, câu sau
(1064) mới nói Sở nhìn thấy Kiều.

[36] Đeo đai = Bận lòng vướng vít, thương xót, muốn cứu giúp.

[37] Giá đành dưới nguyệt trên mây = Phẩm giá bậc tài sắc này thật đáng ở cung núi quần ngọc trên
mây, hay đến Dao đài trong cung trăng. (Quần Ngọc và Dao Đài là hai cung trên cõi tiên có nhiều tiên
nữ ở). Câu này tác giả đặt theo ý hai câu cuối trong một bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch tả sắc đẹp
của Dương Quý Phi, được vua Minh Hoàng rất tâm đắc. Hai câu ấy như sau : (1) [若 非 群 玉 山 頭 見 =
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Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến = Nếu không thấy Quý Phi ở trong mây tiên núi Quần Ngọc] (2)
[會 向 瑤 台 月 下 逢 = Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng = Thì nên đi về Dao Đài ở dưới cung trăng
là gặp].

[38] Nổi gan – Tục ngữ nói “giận nổi ruột nổi gan lên” nghĩa là giận quá, gan ruột nóng sôi lên như 
nước sủi.
[39] Trời già – Do chữ Lão thiên [老 天] dịch ra. Chữ Hán có câu [老 天 撩 人常 多 惡 態 = Lão thiên liêu
nhân thường đa ác thái = Trời già trêu người nhiều thói ác].

[40] Song thu = Cửa sổ về mùa thu – Mùa thu buồn bã lạnh lẽo khiến người ở xa thường ngồi trong cửa
sổ ngắm cảnh buồn khiến càng thêm nỗi nhớ nhà.

[41] Đồng vọng = Nghe như còn tiếng vang văng vẳng ở bên tai.

[42] Lời sắt đanh – Chữ Hán có câu [其 言 如 斬 釘 截 鉄 = Kỳ ngôn như trảm đinh tiệt thiết = Lời nói
quyết đoán như cầm gươm chém đinh chặt sắt] nghĩa là nói sao thì quyết làm được như vậy.

[43] Nhạt tình bơ vơ – Kiều nghe thấy Sở Khanh nói có ý cay chua, thương xót nên rất cảm động, nhạt
bớt được nỗi lòng bơ vơ của mình.

[44] Tế độ trầm luân – Tế độ = Cứu vớt người sắp chết đuối mà đem lên bờ. Trầm luân = Chìm đắm ở
dưới nước.

[45] Mảnh tiên = Miếng giấy nhỏ để viết thư có vẽ hoa.

[46] Tiện hồng – Tiện [便] = Nhân dịp thuận tiện nhờ đưa hộ. Hồng [鴻] = Ngỗng trời. Chim hồng mùa
rét bay về nam ở, mùa nóng lại bay về bắc. Hồng tiện [鴻  便 ] = Nhờ chim hồng đưa thư, lấy điển ở
truyện Tô Vũ đời Hán. Tô Vũ đời Hán Vũ Đế sang sứ nước Hung Nô. Vua Hung Nô thấy ông giỏi, dụ
ông hàng ; ông không chịu mới đầy ông lên vùng Mạc Bắc, và nói với vua Hán là Tô Vũ chết rồi. Ông
lấy lụa viết thư buộc vào chân chim hồng. Khi chim hồng bay về nam, vua Hán bắt được thư, sai sứ
sang đòi ông. Vua Hung Nô sợ lắm phải tha ông về.

[47] Lãng đãng bóng vàng = Lúc mặt trời lặn rồi, trời sâm sẩm vàng rồi tối dần dần. Lãng đãng cũng
có thể nói là lững đững.

[48] Phúc thư [覆 書] = Thư trả lời.
[49] Tiên mai – Chữ Hán là mai tiên [梅 箋] tức là giấy viết có in hình cành hoa mai cho đẹp đẽ lịch sự.

[50] Tích việt thư – Sở Khanh trả lời Kiều chỉ có hai chữ tích việt [昔 越]. Phân tích hai chữ này ra thì 
chữ tích [昔] là ghép ba chữ [卄 一 日] “chấp, nhất, nhật = ngày hai mươi mốt” ; và chữ việt [越] là ghép 
hai chữ [戌] (tuất = giờ tuất) và [走] (tẩu = chạy). Các chữ ghép ấy họp lại thành năm chữ “chấp + nhất 
+ nhật + tuất + tẩu” tức là Sở Khanh hẹn ngầm với Kiều : Đến giờ tuất (hồi trước nửa đêm) ngày 21 thì 
hắn mang Kiều đi trốn. Nghĩa hai chữ “tích việt” rành rõ như vậy, thế mà cuốn Kiều của ông Trần 
Trọng Kim lại theo cuốn Thanh Tâm Tài Nhân giải nghĩa là “Chấp nhất nhật tuất thời việt tường tương 
kiến [卄 一 日 戍 時 越 牆 相 見] = Ngày 21 trèo qua tường sang với nhau” và hai ngày nữa mới rủ Kiều đi
trốn. Giảng thế rõ thật vô lý, mất hết cả ý nghĩa tinh tế của chỗ Sở Khanh nó cần phải đem Kiều đi trốn 
cho mau, kẻo sợ nàng tỉnh ngộ không theo mình đi trốn nữa thì cơ mưu hỏng hết. Vả lại chữ “việt” 
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giảng là “trèo qua tường” thì sai nghĩa quá, vậy thì hai hôm sau chạy trốn lúc nào ?

[51] Tuất thì = Giờ tuất (từ 9 giờ đêm đến 11 giờ đêm).

[52] Thoi thóp = Có vẻ mệt mỏi muốn về tổ nghỉ.

[53] Giá đồ my – Xem lời đính chính câu 1092 bên trên.

[54] Tường đông lay động bóng cành – Tây Sương Ký có câu [隔  牆  花  影  動  = Cách tường hoa ảnh
động = Cách tường bên kia có bóng hoa động lung lay].

[55] Sượng sùng = Có ý hổ thẹn, ngượng nghịu (nhưng đành bạo dạn ra chào).

[56] Lạc đàn = Lưu lạc ra khỏi gia đình quê quán.

[57] Cốt nhục tử sinh = Lời rút ngắn từ câu [骨 而 肉 之 死 而 生 之 = Cốt nhi nhục chi tử nhi sinh chi =
Làm cho sương lại mọc thịt, chết lại hóa sống], ý nói xin cứu vớt cho thoát khỏi nạn to, như cải tử hoàn
sinh.
[58] Kết cỏ ngậm vành – Hai thành ngữ này đều nghĩa là báo ơn. Điển tích “kết cỏ” : Ngụy Thù người
Tấn đời Chiến Quốc có người vợ lẽ trẻ đẹp, lúc gần chết dặn con là Ngụy Khỏa đem người vợ lẽ đó
chôn theo mình. Nhưng Ngụy Khỏa không theo lời cha dặn, cho người vợ lẽ đó về nhà cha mẹ nàng.
Sau Ngụy Khỏa làm tướng, phải đánh nhau với một dũng tướng nước Tần là Đỗ Hồi ở trên bãi cỏ, bỗng
Đỗ Hồi chân vướng cỏ ngã, bị Khỏa đâm chết. Đêm hôm ấy Khỏa ngủ mơ, thấy cha người vợ lẽ đó báo
cho Khỏa biết rằng “vì tướng quân tha không chôn sống con tôi, nên tôi đã kết cỏ làm Đỗ Hồi vướng
ngã để báo ơn ông.” Điển tích “ngậm vành” : Dương Bảo đời Đông Hán một hôm đi chơi thấy một con
sẻ vàng bị chim cắt đánh rơi xuống đất, Bảo cứu lấy đem về nuôi, khi lành mạnh thả cho bay đi. Sau
bỗng có đứa trẻ mặc áo vàng, miệng ngậm bốn chiếc võng ngọc đến biếu Bảo và nói “tôi cảm ơn ông
đã có lòng nhân đức cứu tôi thoát nạn, lại chăm nuôi tôi, nên nay tôi xin đem ngọc này đến tạ ơn ông.
Ông được ngọc này con cháu ông sẽ đời đời vinh hiển. ” 

[59] Bể trầm luân = Cái bể làm cho người ta phải đắm đuối chết chìm. Ý câu này nói “ta quyết phải
cứu cho nàng thoát khỏi chỗ đầy đọa ô nhục này mới thôi. ” 

[60] Muôn sự ơn người – Chữ “người” đây là tiếng tôn trọng để gọi người mà mình rất quý trọng coi
như ông thần, quý trọng hơn tiếng “ngài” một bực.

[61] Ngựa truy phong – Truy [追] = Đuổi. Phong [風] = Gió. Ngựa truy phong = Ngựa chạy nhanh đuổi
kịp gió bão.

[62] Tên dưới trướng = Đứa hầu tớ thân như lính hầu ở trong nhà quan, ta thường gọi là thủ hạ [手  

下] hay trướng hạ [帳 下].

[63] Kiện nhi = Người sức vóc khỏe mạnh. Kiện [健] = Khỏe.  Nhi [兒] = Người. 
[64] Thừa cơ = Nhân dịp may, cơ hội tốt.
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[65] Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn – Đời Nam Bắc Triều, Đàn Công [檀  公] bảo Vương Kính
Tắc [王  敬  則] rằng [三 十  六  計 走  為 上  策  = Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách = Trong ba mươi sáu
chước, chước chạy trốn là hay nhất].
[66] Gió kép mưa đơn = Những sự hiểm nguy dồn dập kéo đến.

[67] Can cớ – Chữ Hán viết là [干 故] = Tội vạ về việc này. Can phạm = Kẻ bị tội. Vô can = Người xét
ra không có can hệ gì đến án này.

[68] Con tạo = Ông trời (do chữ tạo vật [造物 ] dịch ra).

[69] Khắc lậu [刻 漏] = Cái đồng hồ chỉ thì giờ đời xưa bằng nước nhỏ giọt dần xuống cái chậu đồng
giữa có cái que khắc thì giờ. Thứ đồng hồ xưa này có nhiều kiểu, kiểu thông thường đúng nhất có ba
cái chậu. Hai chậu trên đều có lỗ rất nhỏ ở đáy để nước chậu trên nhất rỏ xuống chậu hai, nước chậu
hai rỏ xuống chậu ba. Ở chậu ba có que khắc giờ, phút, cắm đứng phẳng trên cái phao, nước đẩy phao
nổi lên dần, giờ phút nào ở que khắc giờ ngang với miệng chậu tức là giờ phút ấy. Muốn cho nước chậu
hai rỏ đều đặn xuống chậu ba thì gần miệng chậu hai này có cái lỗ, hễ nước đầy đến lỗ này thì tràn ra
ngoài, làm cho mặt nước chậu này lúc nào cũng ngang với lỗ này. Chậu thứ hai thường kê chếch ra
ngoài miệng chậu dưới và lỗ đáy chậu làm thành hình vòi rồng dẫn nước rõ xuống chậu thứ ba. Bởi vậy
có câu “Giọt rồng canh đã điểm ba” (câu 1865).

[70] Lối mòn = Lối người đi mãi thành mòn phẳng ở miền rừng núi.

[71] Cỏ nhợt màu sương = Cỏ có sương đêm mùa thu thấm vào, trông màu sắc nhợt nhạt.

Diễn ra văn xuôi

Câu 993, 994 = Nhưng nào ai biết đâu nàng chưa dứt nổi được trần duyên, vì nàng chưa trả hết nợ trần.
Trong khi nàng mê man, nàng thấy hình như có một nàng con gái đứng bên cạnh mình.

Câu 995, 996 = Cô ta sẽ bảo nàng : Cuộc nợ nhân quả kiếp trước của chị hãy còn dở dang chưa gỡ
xong. Chị toan trốn cái nợ đoạn trường này sao được !

Câu 997, 998 = Số chị còn phải chịu khổ nhiều về cái kiếp hồng nhan bạc mệnh này. Thân chị dầu
muốn quyết tình chết đi cho xong nợ, nhưng trời đâu có cho chị chết.
Câu 999, 1000 = Thôi, xin chị hãy sống cho hết cái kiếp khổ của bọn đàn bà ta này đi. Tôi xin hẹn cùng
chị và chúng ta sẽ gặp nhau sau này ở sông Tiền Đường.

Câu 1001, 1002 = Mọi người thuốc thang chăm sóc nàng suốt một ngày thì thấy nàng đã dần dần tan
hết cơn mê mà tỉnh lại.

Câu 1003, 1004 = Tú Bà ngồi chực sẵn ở bên màn Kiều nằm thấy nàng đã hồi tỉnh, mới khéo tìm lời
phải chăng mà vuốt ve khuyên giải để gỡ dần lỗi mình đối với nàng, cho nàng hết uất hận liều thân.

Câu 1005, 1006 – Mụ thân thiết tỉ tê bảo nàng rằng : Trời sinh ta làm người dễ đã có mấy thân, nên ta
phải quý thân ta. Nhất là thân con nay đang độ tuổi trẻ trung, mơn mởn như hoa xuân mới nở đẹp tươi,
ngày xuân vui của con còn dài lắm.
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Câu 1007, 1008 – Sự vừa rồi tại vì chúng ta chưa hiểu lòng nhau, nên lỡ một lầm hai xẩy ra như vậy.
Bây giờ ta đã biết tấm lòng trinh bạch của con bền vững như vàng như đá, thì đâu ta nỡ ép con làm điều
ô nhục ấy nữa !

Câu 1009, 1010 = Nay con đã trót vào đây rồi, thì con đành cấm cung ở vậy ít lâu để đợi ngày có dịp
may thì sẽ lấy chồng.

Câu 1011, 1012 = Ta nói thật tình cho con biết hễ con vẫn còn thì của ta vẫn còn. Ta sẽ tìm nơi xứng
đáng tử tế mà gả bán con về làm dâu con nhà người ta, để lấy lại phần nào số tiền ta đã mua con, thế là
con thì được sống tử tế, mà ta thì khỏi thiệt, lợi cả đôi bên.

Câu 1013, 1014 = Vậy thì tội gì con phải hoại thân để làm cho ta phải tội oan, như hai nhà oan oan
tương báo như vậy, trước thiệt thân mình sau tội vạ cho ta, có hay dưng gì ?

Câu 1015, 1016 = Nàng lặng nghe mụ năn nỉ mấy lời bên tai, đã thấy rành rõ mọi lẽ phải trái.

Câu 1017, 1018 = Nàng lại nghĩ đến mấy lời thần báo mộng vừa rồi, nàng biết rằng số kiếp mình phải
vậy là do có trời theo nhân quả kiếp trước mà định cho mình, khó có thể tránh được.

Câu 1019, 1020 = Kiếp này mà không trả xong nợ, thì thế nào số nợ này cũng chồng chất lên đầy thêm
cho số nợ kiếp sau.

Câu 1021, 1022 = Nàng tai nghe bụng nghĩ lời mụ nói thật hiểu thấm thía đầu đuôi mọi lẽ, nàng mới trả
lời mụ rằng : Nào có ai lại muốn đâu tự vẫn thế này bao giờ ?

Câu 1023, 1024 = Cứ như lời bà nói, thì thật thế là may cho tôi lắm, nhưng chẳng biết sau này bà có
làm được như lời bà nói cho không ?

Câu 1025, 1026 = Tôi e bà chỉ nói đãi đùng để lấy lòng nhau chốc lát, rồi lại quên lời ngay, như ong
bướm ở vườn hoa, vừa đậu hoa này lại bay ngay đi đậu hoa khác. Tôi nghĩ đến điều sống mà đời vẫn
đục bẩn, thì sao bằng chết mà đời được trong sạch !

Câu 1027, 1028 = Thấy Kiều có ý ngờ vực ngại ngùng, mụ vừa nói vừa thề rằng : Con cứ yên tâm, chớ
lo ngại gì cả. Ta đâu dám lấy sự lừa dối lòng nhau mà làm trò chơi đùa được.

Câu 1029, 1030 – Sau này nếu ta không ăn ở với con được như lời ta vừa nói vừa rồi, thì trên đầu có
bóng mặt trời sáng soi mà phạt tội ta.

Câu 1031, 1032 = Kiều thấy mụ nói quả quyết hẳn hoi như thế nên nàng cũng đành lòng nguôi nguôi
dần.

Câu 1033, 1034 = Rồi mụ để cho Kiều cấm cung ở một căn lầu trông ra một vùng cửa sông rộng, trên
trời dưới nước mông mênh một màu xanh biếc, tên gọi là lầu Ngưng Bích. Nàng ở đó tình cảnh rất
buồn vắng, ngày thì thấy dẫy non xa trước mặt, đêm thì lấy mảnh trăng gần cửa sổ và bóng mình ở
trong gương làm bạn ở chung với mình, ra ngắm vào ngắm nhau.
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Câu 1035, 1036 = Ra cửa lầu, trông xa tứ phía, nàng thấy nơi thì cồn nọ cát vàng quạnh hiu, nơi thì
đường kia bụi hồng nhộn nhịp. 

Câu 1037, 1038 = Sáng dậy trông mây sớm trước mặt, nàng cũng bẽ bàng, vì nghĩ đến lời ông Địch
Nhân Kiệt đời xưa nói “Cha mẹ ta ở dưới đám mây kia.” Đêm đêm trông ngọn đèn khuya, nàng cũng
bẽ bàng, vì nghĩ đến những tối xum họp vui vẻ ngày xưa ở gia đình. Lòng nàng lúc nào cũng âu sầu
nửa buồn vì cảnh bên ngoài, nửa buồn vì tình bên trong.

Câu 1039, 1040 = Lúc thì nàng bẽ bàng thương xót chàng Kim đã uống chén thề “đồng tâm” với nàng
ở dưới bóng trăng, mà nay thật uổng công mong tin tức nhau hàng ngày.

Câu 1041, 1042 = Bây giờ nàng bơ vơ một mình ở nơi góc bể chân trời, thì chẳng biết lòng đằm thắm
của chàng, cũng như lòng đằm thắm của nàng, đến bao giờ mới gột rửa được phai nhạt để đỡ thương
đau ?

Câu 1043, 1044 = Lúc thì nàng thương cha mẹ sớm tối mong nàng đã khổ lại lấy ai chăm nom hầu hạ
cha mẹ cho được tận thành tận hiếu như nàng.

Câu 1045, 1046 = Có lúc nàng lại lẩn thẩn quá lo, những e cha tuổi đã già, lại gặp bao cảnh tai biến
như nắng mưa thất thường trong gia đình như thế, thì có lẽ không còn nữa.
 
Câu 1047, 1048 = Có lúc nàng buồn bã ngồi nhìn những cánh buồm của thuyền ai thấp thoáng xa xa, ở
ngoài cửa bể lúc chiều hôm, và bụng nàng buồn nghĩ ai ai tối đến cũng được về gia đình xum họp, mà
riêng nàng thì bơ vơ chẳng biết về đâu ?

Câu 1049, 1050 = Có lúc nàng buồn bã đứng ngắm ngọn nước mới ở sông đổ ra bể, đưa những chiếc
hoa trôi man mác mỗi cái một nơi, rồi nàng thương thân mình nào có khác gì những chiếc hoa kia, biết
rồi lưu lạc lênh đênh đến đâu trên mặt bể đầy sóng gió ?

Câu 1051, 1052 = Có lúc nàng buồn bã ngắm cảnh đồng cỏ mọc chen nhau xanh rì một lượt, khắp mặt
đất đến tận chân mây. Nàng cảm thấy cỏ đồng đầy thênh thang vui mọc bao nhiêu, nàng lại thấy cảnh
nàng thêm hiu quạnh âu sầu lên bấy nhiêu, và chỉ thêm nhớ cảnh vui hội Đạp Thanh với hai em rồi gặp
chàng Kim hài văn lần bước dặm xanh.

Câu 1053, 1054 = Có lúc nàng buồn bã ngắm những luồn gió cuốn trên mặt nước bể làm thành những
đợt sóng nổi lên kêu ầm ầm vang đến chổ ghế nàng ngồi, và nàng nghĩ đó là điềm gở báo trước cho
nàng biết cuộc đời sau này của nàng sẽ nguy hiểm sóng gió như vậy, nên càng ngắm cảnh này nàng
càng lo buồn.

Câu 1055, 1056 = Thấy chung quanh toàn là non sông quê người cả, nàng nghĩ đến tấm thân lưu lạc mà
đau lòng, nên nàng mới ngâm vài bốn vần thơ để tả tình tả cảnh cho khuây.

Câu 1057, 1058 = Ngâm thơ sông rồi, nàng nghĩ buồn quá, mới buông bức rèm châu xuống mà ngậm
ngùi đứng ở sau rèm ngẫm nghĩ ngẩn ngơ. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng ai ngâm thơ họa vần lại ở mé
ngoài tường.
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Câu 1059, 1060 = Nàng nhìn xuống thấy một chàng thanh niên người trông có vẻ chải chuốt lịch sự và
ăn mặt khăn áo có vẻ dịu dàng phong nhã.

Câu 1061, 1062 = Nàng nghĩ rằng người đó chắc cũng là con nhà học hành như nhà mình. Sau nàng hỏi
ra mới biết đó là chàng Sở Khanh.

Câu 1063, 1064 = Biết được tên chàng, rồi nàng ngó xuống dưới lầu, thì vẫn thấy chàng ở dưới bóng
trăng thấp thoáng qua mành và ngó lên trông nàng. Chàng cũng ra tình quyến luyến thương xót nàng
không nỡ bỏ.

Câu 1065, 1066 = Chàng biết nàng đã để ý đến mình, chàng mới nói bâng quơ lên rằng : Thương thay
cho người sắc nước hương trời kia cớ sao bỗng thấy lạc loài đến chổ này ?

Câu 1067, 1068 = Người thật không kém gì những tiên nữ ở trong đền Dao Đài dưới trăng, hay ở núi
Quần Ngọc trên mây.

Câu 1069, 1070 = Ta thật tức giận ông trời già kia quá, gan ruột như sôi lên sùng sục. Ôi, tấm lòng
nghĩa khí của ta này, ai tỏ cho ta được nhỉ ?

Câu 1071, 1072 = Nếu cô thuyền quyên kia mà biết đến kẻ anh hùng này, thì ta sẽ ra tay tháo cũi sổ
lòng cho như chơi, chẳng khó gì !

Câu 1073, 1074 = Nàng nghe chàng có ý nói với mình, liền vào khép cánh ngoài cửa sổ lại, nhưng
trong tai vẫn còn văng vẳng như nghe tiếng vọng lên những lời quả quyết như chém đinh chặt sắt đó.

Câu 1075, 1076 = Nàng ngồi ngẫm nghĩ đến bụng người nghĩa khí, rồi lại nghĩ đến cảnh mình cơ cực
cảm thấy chàng có lòng chua xót cho mình, khiến lòng nàng cũng đỡ, cũng nhạt bớt được nỗi lẻ loi bơ
vơ.

Câu 1077, 1078 = Rồi nàng nghĩ : Nếu mình cứ e sợ nọ kia, nay lần mai lữa mãi những ngày nắng đêm
mưa ở đây, thì kiếp phong trần này biết gỡ đến bao giờ mới xong ?

Câu 1079, 1080 = Chi bằng ta cứ liều một phen, nhắn một vài lời, nhờ người nghĩa hiệp ra tay tế độ
cứu mình ra khỏi cuộc trầm luân này.

Câu 1081, 1082 = Nghĩ định thế rồi, nàng mới lấy mảnh giấy hoa tiên, viết kể hết mọi nổi xa gần : nào
là gia đình gặp cơn tai bay vạ gió, nàng phải bán mình để cứu cha, nào là cảnh thân nàng gặp cảnh lừa
đảo mắc vào bước lạc loài.

Câu 1083, 1084 = Thư viết xong, sáng sớm hôm sau, trời mới tan sương mờ sáng, nhân dip thuận tiện
có người đi, nàng mới nhắn lời nhờ gửi cho Sở Khanh.

Câu 1085, 1086 = Ngay chiều hôm ấy, lúc trời mới bảng lảng bóng vàng sắp tối, đã có người đưa thư
trả lời của Sở Khanh đến tay nàng.

Câu 1087, 1088 = Nàng mở phong thư ra xem, thấy tờ hoa tiên (vẽ cành mai) chỉ viết rành rành có hai
chữ “tích việt.”
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Câu 1089, 1090 = Lấy ý tứ phân tích hai chữ này ra suy đoán, thì nghĩa hai chữ này phải chăng là
chàng hẹn đến ngày hai mươi mốt, vào hồi giờ tuất, thì chàng mới mang nàng đi trốn ? 
Câu 1091, 1092 = Chiều hôm ấy, nàng có ý chờ đợi ngay từ lúc chim hót buổi chiều hôm có ý mệt mỏi
lẻ tẻ bay về rừng, chờ mãi đến lúc mặt trăng hình nửa vòng tròn mọc lên ngang bên kia giàn hoa đồ my.

Câu 1093, 1094 = Rồi thấy bóng cành cây ở mé tường phía đông lay động, và liền thấy Sở Khanh rẽ
cánh cửa sổ ra mà lén vào trong lầu.

Câu 1095, 1096 = Nàng đánh liều bạo dạn ra chào, mặt rất sượng sùng hổ thẹn, sụp lạy xuống đất ngỏ
lời kêu cầu thảm thiết ân cần.

Câu 1097 đến 1100 = Nàng nói : Chút thân tôi như cái bèo bãi bọt lênh đênh mặt bể này, đã như chim
lạc đàn đến đây, lại vướng cái nợ yến anh lăng nhăng ô uế. Tôi xin ngài đem lòng nhân đức ra tay cứu
vớt, làm cho nắm sương khô này lại mọc thịt, cái thây chết này lại hồi sinh. Ơn to này, tôi xin còn báo
đáp lại rất nhiều về sau như hồn người kết cỏ như chim sẻ ngậm vành.
Câu 1101, 1102 = Sở Khanh ngồi lặng lẽ mà nghe, ra ý bằng lòng, gật đầu lẩm nhẩm nói : Ta đây vì
lòng nghĩa khí mà cứu nàng, chứ có phải người tầm thường như ai đâu mà nàng lại nói báo với đền như
vậy !

Câu 1103, 1104 = Nay nàng đã biết đến ta mà cầu cứu với ta, thì ta quyết ra tay lấp cho bằng cái bể
trầm luân để cứu nàng cho kỳ được mới thôi !

Câu 1105, 1106 = Kiều đáp : Người đã quyết lòng cứu tôi như thế thì muôn sự tôi đều nhờ ơn người lo
tính cho tôi. Vậy người định làm thế nào xin người cho biết, rồi quyết làm ngay đi, sớm ngày nào hay
ngày ấy !

Câu 1107, 1108 = Sở Khanh khoe : Ta có con ngựa truy phong, lại có một tên hầu tớ chân tay, dòng dõi
tráng sĩ đi hộ vệ.

Câu 1109, 1110 = Ta đã nghĩ trăm cách để cứu nàng, và không có cách nào bằng cách mang nàng chạy
trốn. Thừa cơ lúc không ai để ý, bất thình lình lẻn bước đem nàng ra đi.

Câu 1111, 1112 = Khi đã đem được nàng ra thoát khỏi cái nhà này rồi, thì dầu cho họ có đuổi theo bọn
nọ đến bọn kia như mưa như bão đi nữa, thì đã có ta đây che chở, nàng không can ngại việc gì cả, nàng
chớ lo !

Câu 1113, 1114 = Nàng nghe lời chàng nói có vẻ huênh hoang quá, nàng đã có ý e ngại nghi ngờ.
Nhưng việc đã trót cầu cứu rồi, không thể lấy lại được, thì còn quản ngại gì nữa.

Câu 1115, 1116 = Thôi thì cũng đành thử nhắm mắt mà liều đưa chân đi một phen, xem ông trời sẽ
xoay vần mình đi đến đâu.

Câu 1117, 1118 = Thế là hai người cùng lặng lẽ lén bước xuống lầu, rồi cùng lên ngựa kẻ trước người 
sau đi thành một đoàn.
Câu 1119, 1120 = Lúc bấy giờ đã vào giờ canh tàn đêm thu, cảnh thật lạnh buồn, gió thổi vào cây làm
cho lá vàng rụng như trút xuống, trăng đã xế thấp xuống đỉnh ngàn non tây gần lặn hết.
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Câu 1121, 1122 = Hai bên lối đường mòn, ngọn cỏ nhợt nhạt đầy sương. Nàng thấy trong cảnh buồn
này, mỗi bước đi lại đau lòng thêm một bước.

Câu 1123, 1124 = Tiếng gà gáy mỗi lúc mỗi xao xác thêm đã làm cho nàng nao núng lo âu, bỗng lại
thêm có tiềng người ồn ào nổi lên ở mé sau nữa.

Câu 1125, 1126 = Đang lúc Kiều hãi hùng thổn thức, gan vàng tan nát, thì Sở Khanh đã quất ngựa rẽ
dây cương đi đường nào mất rồi.

Câu 1127, 1128 = Còn trơ một mình, nàng chẳng biết làm thế nào được nữa, đành phóng ngựa đi bừa,
bước thấp bước cao trên lối đường khập khễnh trong rừng.

Những chữ hay câu có ý móc nối hoặc châm biếm thở than

Câu 993 Nào hay chưa hết trần duyên ứng với câu 986 Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần. Nhưng
trong khi câu 986 (Chương 12) than Kiều tự vẫn chết rồi, thì câu 993 lại than nào có chết được đâu –
như để xác nhận cái dây phong trần ấy cho nàng còn phải kéo dài thêm mười mấy năm nữa.

Câu 999 Hãy xin hết kiếp liễu bồ nhắc trước cho ta biết các đoạn khổ cực của kiếp bạc mệnh Kiều sẽ
phải chịu.

Câu 1000 Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau móc nối xa với câu 2623, 2624 Đạm Tiên nàng nhé có
hay / hẹn ta thì đợi dưới này rước ta.

Nỗi luyến tiếc Kiều diễn đạt trong câu 1039, 1040  Tưởng người dưới nguyệt chén đồng / tin sương
luống hãy rày trông mai chờ móc nối với các câu Kim Trọng than trách sau này : 2813, 2814 Cùng
nhau thề thốt đã nhiều / những điều vàng đá phải điều nói không, và 2817, 2818 Bao nhiêu của mấy
ngày đường / còn tôi tôi gặp mặt nàng mới thôi !

Ý câu 1044 Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ móc nối với ý câu 2823, 2824 Thần hôn chăm chút lễ
thường / dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa.

Câu 1038 Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng liên lạc mật thiết với các câu 1039 đến 1046 tả tình, và
các câu 1047 đến 1054 tả cảnh.

Chữ “trời già” ở câu 1069 Nổi gan riêng giận trời già và chữ “con tạo” ở câu 1116 Thử xem con tạo
xoay vần đến đâu đều tỏ ý than thở ông trời sao lại nỡ đày đọa con người như thế ? Chữ “người” ở câu
1105 Nàng rằng muôn sự ơn người thật tỏ ý than thở chua cay cho Kiều gập bước đường cùng phải
tâng bốc Sở Khanh lên bực thần thánh.
Đoạn tả Kiều ở lầu Ngưng Bích rồi mắc lừa Tú Bà và Sở Khanh được viết thật uyển chuyển, ý nọ liền ý
kia đâu vào đấy : Kiều lẻ loi đau buồn nhớ ngắm cảnh sinh tình rồi ngâm thơ khuây dạ, rồi nghe tiếng
họa vần, rồi để ý đến Sở Khanh, rồi cảm tình lời Sở xót xa mình, rồi đưa tin cầu cứu, rồi kết cục theo
Sở mắc vào mẹo lừa Tú Bà.

Mẹo Tú Bà thật thâm độc. Mụ cho Kiều ở lẻ loi một mình trong một căn lầu phía trước đầy những cảnh
tha hương bao la, lại ra lòng tử tế cho Kiều ăn ngon mặc đẹp, ăn dưng ngồi rồi, ra thì ngắm cảnh nhớ
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nhà, vào thì soi gương tiếc thân. Rồi mụ lại lợi dụng phần tài hoa ngâm vịnh của nàng, mà cho Sở
Khanh đem tài ngâm họa, ăn mặc bảnh bao, mon men dụ nàng vào bẫy. Mảnh giấy hoa tiên chỉ có hai
chữ “tích việt” thật là cái mồi đẩy Kiều xuống giếng thơi.

Đọc những câu trả lời Tú Bà năn nỉ khuyên Kiều trên giường bịnh, ta thấy tả Tú Bà thật là tay bợm già
khôn ngoan đủ bước. Mụ rất sợ Kiều vừa chán đời, vừa oán mụ rồi lại tự tử thì mụ vừa bị tội vạ, vừa
thiệt tiền của. Nên trước hết mụ khuyên Kiều phải tiếc đời, nhất là tiếc tuổi đang xuân xanh đầy hy
vọng của nàng, để ngăn nàng khỏi chán đời mà tự vẫn nữa. Điều thứ hai là mụ xin lỗi vì không biết
lòng trinh bạch của nàng nên lầm lỡ đối xử tàn bạo với nàng, rồi lại hứa sẽ gây dựng cho Kiều vào nơi
xứng đáng để đổi bạn thù thành tình nghĩa. Thứ ba là mụ kể rõ mọi lẽ lợi hại và oan báo cho nàng
nghe : Nàng sống thì nàng khỏi thiệt đời, mụ khỏi thiệt của ; nàng chết thì nàng uổng tuổi xuân xanh,
làm mụ mắc tội vạ, lại còn oan oan tương báo đời đời mãi mãi. Những lời mụ nằn nì khuyên giải thật là
“thị phi rạch ròi”; những câu tả lời mụ nói “hoa xuân đương chiếng, ngày xuân còn dài” , “người còn
thì của hãy còn”, “thiệt mình mà hại đến ta hay gì”, thật rõ là mưu mô thâm hiểm của bọn buôn người
đáng sợ.
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CHƯƠNG 14                                                                    

CÂU 1129 ĐẾN CÂU 1226
“Chừa lòng trinh bạch, trả nợ phong trần”

1129. Hóa nhi thật có nỡ lòng, [1]
Làm chi đày tía, đọa hồng, lắm nao! [2]
1131. Một đoàn đổ đến trước sau, [3]
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời.

1133. Tú bà tốc thẳng đến nơi, [4]
Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà. [5]
1135. Hung hăng chẳng nói chẳng tra,

Đang tay vùi liễu, giập hoa tơi bời.
1137. Thịt da ai cũng là người,

Lòng nào hồng rụng, thắm rời chẳng đau.
1139. Hết lời thú phục, khẩn cầu, [6]

Uốn lưng xương nổ, cất đầu máu sa. [7]
1141. Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.

1143. Bây giờ sống chết ở tay,
Thân này đã đến thế này thì thôi!

1145. Những tôi có sá chi tôi,
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu?

1147. Thân lươn bao quản lấm đầu, [8]
Trót lòng trinh bạch từ sau xin chừa!” [9]

1149. Được lời mụ mới tùy cơ,
Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu. [10, 11]

1151. Bầy vai có ả Mã Kiều, [12]
Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan. [13]

1153. Mụ càng kể nhặt, kể khoan,
Đón rào đến mực, nồng nàn mới tha. (14)

1155. Vực nàng vào nghỉ trong nhà,
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:

1157. Thôi đà mắc lận thì thôi! [15]
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
1159. Phụ tình, nổi tiếng lầu xanh, [16]

Một tay chôn biết mấy cành phù dung! [17]
1161. Đà đào lập sẵn chước dùng, [18]
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay! [19]

1163. Có ba mươi lạng trao tay,
Không dưng chi có chuyện này, trò kia! [20]

1165. Rồi ra trở mặt tức thì,
Bớt lời, liệu chớ chây chi, mà đời!” [21, 22]

1167. Nàng rằng: “Thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu!” [23]
1169. Còn đương suy trước, nghĩ sau,
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Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. [24]
1171. Sở Khanh lên tiếng rêu rao:
“Rằng nghe mới có con nào ở đây

1173. Phao cho quyến gió rủ mây, [25]
Hãy xem có biết mặt này là ai?”

1175. Nàng rằng: “Thôi thế thì thôi!
Rằng không, thì cũng vâng lời là không!”
1177. Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,
Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay. [26]
1179. Nàng rằng: “Trời nhé có hay!

Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai?
1181. Phỉnh người đẩy xuống giếng thơi, [27, 28]

Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay!
1183. Còn tiên “tích việt” ở tay,
Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai?

1185. Lời ngay, đông mặt trong ngoài, [29]
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương!

1187. Phụ tình án đã rõ ràng, [30]
Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui. [31]

1189. Buồng riêng, riêng những sụt sùi:
Nghĩ thân, mà lại ngậm ngùi cho thân.

 1191. “Tiếc thay trong giá trắng ngần, [32, 33]
Đến phong trần, cũng phong trần như ai!

1193. Tẻ vui cũng một kiếp người,
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru! [34]

1195. Kiếp xưa đã vụng đường tu,
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi!

1197. Dù sao bình đã vỡ rồi, [35]
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!”

1199. Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong, [36]
Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:

1201. “Nghề chơi cũng lắm công phu,
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.”
1203. Nàng rằng: “Mưa gió dập dìu,

Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi!” [37]
1205. Mụ rằng: “Ai cũng như ai, [38]

Người ta ai mất tiền hoài đến đây?
1207. Ở trong còn lắm điều hay,

Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. [39]
1209. Này con thuộc lấy nằm lòng,

Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. [40, 41]
1211. Chơi cho liễu chán, hoa chê,

Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời. [42]
1213. Khi khóe hạnh, khi nét ngài, [43]
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa.

1215. Đều là nghề nghiệp trong nhà,
Đủ ngần ấy nết, mới là làng soi.” [44]



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 42  

1217. Gót đầu vâng dạy mấy lời, [45]
Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng. [46]

1219. Những nghe nói, đã thẹn thùng,
Nước đời lắm nỗi lạ lùng, khắt khe!

1221. Xót mình cửa các, buồng khuê, [47]
Vỡ lòng, học lấy những nghề nghiệp hay!

1223. “Khéo là mặt dạn, mày dày,
Kiếp người đã đến thế này thì thôi!

1225. Thương thay thân phận lạc loài,
Dẫu sao cũng ở tay người biết sao?”

Đính chính và xác định

Câu 1134 – Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà – Chữ hầm hầm ở câu này nghĩa là nét mặt giận dữ đỏ
bầm có nghĩa tàn bạo đáng sợ. Có bản Kiều quốc ngữ dịch là “hăm hăm” thật sai ý nghĩa ở đây, vì hăm
hăm nghĩa là hăm hở hăng hái, lăm le muốn làm một sự vui thích, trái ý giận dữ ở cảnh này. Hầm hầm
tả mặt giận. “Hăm hăm” tả mặt vui.

Câu 1140 – Uốn lưng xương nổ, cất đầu máu sa – Chữ xương nổ câu này các bản Kiều quốc ngữ bây
giờ đều in là “thịt đổ” gần như vô nghĩa. Cụ Huyện Hoàng Mộng Lệ, người làng Phù Lưu tỉnh Bắc
Ninh, rất thông minh và thích khảo cứu văn chương Nôm cổ. Năm 1946 -1947, cụ có tản cư về ở nhà
tôi và hay bàn nghĩa Truyện Kiều với tôi. Cụ rất thích Truyện Kiều, trong hơn 50 năm cụ đã kiếm được
hơn chục bản Kiều Nôm cũ, mới, in hay viết tay để so sánh khảo cứu. Trong đó có một bản in cũ có
nhiều chữ khác các bản in sau. Rồi cụ kể đại khái như những thành ngữ “lờ thu thủy, nhợt xuân sơn”,
“uốn lưng xương nổ”, “dễ mà bọc rẻ giấu kim”... Sau tôi đọc tiểu thuyết Tàu có câu tả người bị đòn đau
rằng [週 身 滚 潑 骨 節 格 格 地 响 = chu thân cổn bát cốt tiết cách cách địa hưởng = khắp mình máu cuồn
cuộn như muốn tóe ra, các khớp xương nổ kêu lắc rắc khi cử động], bấy giờ tôi mới biết lời cụ Huyện
ngâm Kiều: Uốn lưng xương nổ, cất đầu máu sa là đúng.

Câu 1145 – Những tôi, có sá chi tôi – Chữ những câu này nhiều bản quốc ngữ dịch lầm là “nhưng” thật
sai nghĩa. Những tôi nghĩa là cứ những riêng phần tôi, thì sao có đáng kể gì, chết cũng được, chỉ nỗi tôi
chết thì vốn bà bỏ ra mất không. Nếu để chữ “nhưng” thì thật hết ý khẩn thiết sâu xắc.

Câu 1154 – Đón rào tới mực nồng nàn mới tha – Đón rào là đón trước rào sau. Tú bà kể các lẽ bắt Mã
Kiều làm tờ cam đoan phải chịu trách nhiệm đủ mọi lẽ trước sau thật kín đáo chặt chẽ, không thiếu lẽ
gì để hòng lật lừa được. Nhiều bản Kiều đổi hai chữ đón rào ra “gạn gùng” thật sai nghĩa, vì gạn gùng
chỉ tra hỏi cặn kẽ, chữ không phải là lời lẽ viết ở tờ cam đoan.

Câu 1172 – Nọ nghe rằng có con nào ở đây – Chữ nọ nghe ở đầu câu này thật hay, tả rõ khẩu khiếu
giọng nói của thằng ngông cuồng ra bộ hống hách người trên, bước chân vào nhà chẳng chào hỏi ai lên
mặt thét ngay “Nọ kia! Lạ chưa! sao ta lại nghe có con nào ở đây, nó vu ...” là lời thật mạnh mẽ cứng
rắn của thằng ngông làm bộ. Nhiều bản đổi là “Nghe như mới có con nào ở đây” lời thật yếu ớt, không
đúng giọng của Sở bấy giờ.

Câu 1205 – Quở rằng: Ai cũng như ai – Chữ quở câu này rất khẩn thiết cho tình lý: Tú Bà laị dậy Kiều
“nghề chơi”, vừa mở mồm nói: Nghề chơi cũng lắm công phu / làng chơi ta phải biết cho đủ điều thì
Kiều vẫn có ý bất bình khinh bỉ, dám gạt ngang lời mụ mà nói: Liều thân thì chỉ liều đến như thế là
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xong, chứ còn phải làm gì hơn nữa mà bà nói là lắm công phu. Mụ thấy Kiều có ý coi thường lời mụ
như vậy, mụ liền quở ngay cho nàng sợ mà để ý nghe lời mụ dậy. Chữ quở câu này các bản Kiều nôm
hay quốc ngữ bây giờ đều in lầm là “mụ” thành mất nghĩa tinh tế ấy. Lúc tôi còn trẻ, chính mắt tôi
trông thấy ở trong một cuốn Kiều nôm phường bản cũ in chữ này là [ ] (= khẩu [口] bên quả [果]),
nhưng chữ điền [田] nửa trên chữ quả [果 ] in nhòe thành hình vuông đen. Sau tôi lại thấy một cuốn
Kiều nôm phường bản nữa khắc lại chữ này thành chữ [㖼] (= khẩu [口]  bên mỗ [某] = mỏ). Chắc các
nhà xuất bản sau thấy “mỏ” vô nghĩa mới đổi chữ mỏ thành “mụ” [媒]. Vậy tôi xin có lời đính chính
phân minh chỗ đúng, để khỏi mất nghĩa sâu sắc của nguyên văn.

Câu 1216 –  Đủ ngần ấy nét mới là làng soi – Chữ làng soi nhiều bản viết là “người soi” không sát
nghĩa bằng chữ làng soi. Làng soi là hạng làng chơi đủ mánh khóe, đáng làm gương trong làng chơi.
Còn chữ “người soi” thì ý nghĩa vu vơ.

Chú giải và dẫn điển

[1] Hóa nhi [化 兒] = Ông trời trẻ con. Chữ hóa nhi dùng trong văn thơ để tả những ý than thở trời đùa
trêu làm khổ người ta như đứa trẻ con.

[2] Đày tía đọa hồng = Đày đọa làm khổ một người gái đẹp.

[3] Đổ đến = Ào ạt chạy tới như nước trên cao đổ xuống.

[4] Tốc thẳng = Chạy mau một mặt đến. ([速] = tốc = nhanh).

[5] Hầm hầm – Xem lời đính chính câu 1134 trên này.

[6] Thú phục – Thú [首] = Nhận tội mình đã trót làm. Phục [服] = Chịu tội, không dám chối cãi nữa.

[7] Uốn lưng xương nổ = Khi bị đánh đòn đau quá, cong lưng xuống để lạy van thì xương sống lưng
kêu lắc rắc. (Xem lời đính chính câu 1140 bên trên).

[8] Thân lươn bao quản lấm đầu – Con lươn thường rúc chui ở dưới bùn, nên ta có câu tục ngữ này để
nói đành chịu thân phận khổ cực lầm than.

[9] Trót lòng trinh bạc từ sau cũng chừa – Lòng trinh bạch = Lòng bền giữ một niềm trong trắng cao
quý. Ôi, tấm lòng trinh bạch của đàn bà đáng quý biết bao, thế mà đây phải nói vứt đi : Tôi đã trót dại
giữ lòng trinh bạch, từ nay tôi xin chừa không dám dại dột giữ lòng trinh bạch nữa. (Tình cảnh thật là
hết sức thê thảm. Câu này thật là một lời “đoạn trường,” mỉa mai thói đời ô uế tham lợi, hà hiếp bắt
người tử tế phải bỏ lương tâm đạo nghĩa).
[10] Bảo lĩnh [保 領] – Bảo = Giữ. Lĩnh = Đem về cai quản. Người bảo lĩnh là người xin với người trên
tha người có tội, giao cho mình đem về trông coi và chịu trách nhiệm bắt người có tội ở theo đúng
phép.

[11] Tờ cung chiêu [供 招] = Tờ khai thú nhận tội lỗi và xin làm những gì để chuộc tội.

[12] Bầy vai = Người ngang với nhau.
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[13] Chịu đoan = Làm tờ cam kết bắt Kiều phải làm đúng như lời trong tờ cung chiêu và lời Tú Bà bắt
buộc phải làm những gì.

[14] Đón rào – Xem lời xác định câu 1154 bên trên.

[15] Mắc lận = Bị lừa. Tục ngữ nói : Thua lừa mắc lận.

[16] Phụ tình nổi tiếng lầu xanh – Thi sĩ Đỗ Mục đời Đường lúc thanh niên chỉ thích chơi bời với gái
thanh lâu, sau bỗng hối lỗi và răn đời như sau :

1. [落 魄 江 湖 載 酒 行 = lạc phách giang hồ tải tửu hành = lang thang hư hỏng chở rượu đi chơi với gái ở
chốn giang hồ].
2. [楚 腰 纖 細 掌 中 輕 = sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh = thích ngắm những cái eo nhỏ hẹp như gái
nước Sở và những gái múa lẹ trên bàn tay].
3. [十 年 一 覺 揚 州 夢 = thập niên nhất giác Dương Châu mộng = mười năm bỗng tỉnh giấc mộng chơi
bời với gái châu Dương].
4. [嬴 得 青 樓 白 倖 名 = doanh đắc thanh lâu bạch hạnh danh = thật chẳng được gì, chỉ được mang tiếng
là một kẻ bạc tình ở chốn lầu xanh].
Câu Phụ tình mang tiếng lầu xanh dùng điển ở câu kết bài thơ trên.

[17] Cành phù dung = Gái đẹp mà mệnh bạc. Hoa cây phù dung buổi sớm nở rất đẹp, rồi chiều đến tàn
héo ngay.
[18] Đà đao [拖  刀 ] = Miếng võ hiểm, kéo lê thanh long đao mà giả vờ thua chạy để lừa tướng địch
đuổi đến gần mà hất đao lên chém chết. Ta dùng chữ đà đao để chỉ sự bày mưu hiểm độc lừa người.

[19] Một cốt một đồng – Cốt = Bà cốt thờ thần đàn bà. Đồng = Ông đồng thờ thần đàn ông. Khi cúng
khấn thì thần nhập vào bà hay ông này mà phán mọi điều cho người kêu cần biết. Lũ đồng cốt thường
thông tin ngầm cho nhau biết, để khi ai cần cả đôi bên, thì nói cùng đúng nhau để lừa người tin là lời
phán đúng. Chữ một cốt đây là Tú Bà và một đồng đây là Sở Khanh.

[20] Không dưng nghĩa là nếu không có mưu lừa định sẵn này (thì đâu có truyện Sở đến lừa).

[21] Trây chi (hoặc giây chi) = Nói đụng chạm đến. Mã Kiều khuyên Kiều nhịn chớ nói đụng chạm đến
Sở Khanh nữa, chớ giây với nó nữa, phải tránh xa nó.

[22, 23] Mà đời = Bỏ mạng, chết.

[24] Mặt mo – Khi có kẻ làm việc gì bậy bạ xấu lắm, người ta thường nói “rõ thật là đeo mo vào mặt” ý
nói phải đeo mo kín mặt để cho người ta khỏi phỉ nhổ vào mặt. Kẻ làm việc xấu như Sở Khanh mà
không biết xấu hổ, bị người ta gọi là đứa mặt mo thì thật quá đúng và đắc địa vô cùng.

[25] Phao cho = Thả lời nói cho ai cũng biết.

[26] Thị hùng = Cậy thế khỏe mạnh.

[27] Phỉnh = Tán tụng, khen ngợi người ta cho người ta tin yêu mình rồi tìm cách lừa người lấy lợi vào
mình. Chữ phỉnh này ý nói đến những lời Sở Khanh khen Kiều sắc nước hương trời, Hằng Nga trong
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cung Dao Đài, tiên từ trên cung mây. Nó tả rất rõ ý Kiều trách mắng Sở Khanh là thâm độc đểu giả lừa
nàng. Chữ phỉnh đặt vào đây rất hay, rất xác đáng, và bản Nôm viết hẳn hoi là [ ] (= khẩu [口] bên
bỉnh [秉]), mà sao các bản quốc ngữ đều in là “đem”làm mất cả ý hay ?

[28] Đẩy xuống giếng thơi – Giếng thơi miệng hẹp và rất sâu, quanh năm có nước mạch. Sách Mạnh tử
có câu [推 人 入 井 而 下 之 = thôi nhân nhập tỉnh nhi hạ chi thạch = đẩy người xuống giếng rồi quăng đá
xuống]. Câu Kiều này lấy điển từ câu ấy.

[29] Lời ngay = Lời nói thẳng thắn. 

[30] Án [案] là tội kết về việc gì. Đây tức là tội kết về tội Sở Khanh phụ tình Kiều lừa Kiều.

[31] Nhơ tuồng ý nói là Sở Khanh tự thấy mình nhơ nhuốc. Tháo lui = Vội vàng rút lui ra ngoài.

[32] Trong giá = Nước đóng thành băng tuyết = (Tấm thân) trong sạch như băng tuyết.

[33] Trắng ngần – Ngần là bạc, do chữ ngân [銀] đọc trạnh ra. Trắng ngần = Trắng đẹp như màu bạc.

[34] Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru – Câu này lấy từ ý nghĩa câu [自 古 紅 顔 多 萡 命 = tự cổ hồng
nhan đa bạc mệnh = từ xưa khách hồng nhan hay xấu số] và nghĩa là : Phải chăng khách hồng nhan là
cái giống trời sinh ra để chịu cái kiếp cực khổ ở đời ?

[35] Bình đã vỡ rồi – Câu này nghĩa là cái số kiếp mình trời đã bắt phải khổ nhục rồi, thì còn tiếc làm
gì nữa. Lấy ý từ câu truyện : Hai người cùng đi đường, người đi trước quẩy cái chõ ở sau lưng, bỗng
chõ rơi vỡ. Người đi sau hỏi : Chõ anh rơi vỡ rồi, anh có biết không mà không thấy anh ngoảnh lại ?
Người kia đáp : Chõ vỡ rồi còn để ý đến làm gì mà ngoảnh lại ? Người bạn phục là đạt lý, biết vui yên
phận. Nhiều bản Kiều chỉ biết giải nghĩa nông cạn câu này là : Kiều đã bị Mã, Sở phá hoại đời rồi – tôi
e mất ý nghĩa Kiều biết đành yên theo số phận.

[36] Nguyệt ánh gương trong – Nghĩa bóng sau này là khi Kiều đã bình phục hẳn, mặt mày tươi đẹp
sáng sủa như măt trăng đã hết mây ám lại sáng, như gương đã lau hết bụi lại trong.

[37] Liều thân thì cũng phải liều thế thôi – Câu này lời rất gọn gàng thanh thoát, mà đã nói được đủ
nghĩa thô tục, lại tả rõ được ý phát khùng khinh rẻ của Kiều, như nói : Đã làm nghề này, thì liều thân
chiều ai cũng chỉ có liều thân một mực đến thế là cùng, chứ còn gì nữa mà bà khệnh khạng nói là “cũng
lắm công phu, phải học cho biết đủ điều.” 

[38] Quở = Quát mắng một cách oai nghiêm. (Xem lời đính chính câu 1205 trên này).

[39] Nỗi đêm hàm ý các cách tiếp khách ban đêm, tức là tám nghề “vành trong.” Nỗi ngày hàm ý các
cách đối đãi khách ban ngày, tức là 7 chữ “vành ngoài” ở lời giải 40 dưới đây. 

[40] Vành ngoài bảy chữ = Cách dùng bên ngoài để làm cho khách phải quyến luyến không bỏ được
mình, đó là những chữ :
1. Khấp [泣] = khóc sùi sụt (làm cho khách sinh lòng thương mến).
2. Tiễn [剪] = cắt (cắt tóc để tặng và thề với khách).
3. Thích [刺] = trích (lấy mực trích lên khách vào vành tay).
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4. Thiêu [燒] = đốt (đốt hương để thề sẽ lấy khách).
5. Giá [嫁] = lấy chồng (hẹn hò sẽ kết duyên làm vợ khách).
6. Tẩu [走] = chạy (hẹn sẽ trốn chạy theo khách).
7. Tử [死] = Chết (làm bộ tự tử vì tình với khách).

[41] Vành trong tám nghề = Tám cách tiếp khách ở trong phòng. Vì tục quá không thể kể rõ được, chỉ 
kể qua đại khái là phải tùy sức vóc, tùy lực lượng, tùy sở thích mà khéo lựa cách làm cho khách thật 
thỏa mãn dục tình. 

[42] Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời = Làm cho tượng đá cũng phải lăn lóc vì tình, người sống cũng
phải mê mẩn như tượng đá.

[43] Khi khóe hạnh, khi nét ngài – Khi khóe hạnh = Khi nhoẻn miệng cười nụ cho đẹp như miệng quả
hạnh đào chín nứt, để quyến rủ khách phải say sưa ngắm. Khi nét ngài = Khi thì sẽ nhíu đôi lông mày
cho thật duyên dáng, rồi sẽ đưa cặp mắt liếc một cách rất tình tứ để đưa tình riêng cho một khách, tỏ ra
như mình yêu hắn ta hơn cả mọi người.

[44] Làng soi = Loại làng chơi đủ mọi kiểu cách, đáng làm gương cho cả giới làng chơi bắt chước.

[45] Vâng dạy = Kính vâng nghe lời dạy. Tác giả đặt chữ vâng dạy ở đây thật là một lời “đoạn trường”
để than thở cho Kiều, một cô gái tâm hồn thanh cao như thế mà phải “vâng” nghe những lời “dạy” bẩn
thỉu như thế!

[46]  Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng –  Nét nguyệt = Đôi lông mày cong như hình mặt
trăng lưỡi liềm. Câu này tả lòng Kiều đau đớn hiện ra ngoài mặt – đôi lông mày đẹp muốn như cau có
lại, đôi má đương hồng hào phải xanh tái đi.

[47] Xót mình cửa các phòng khuê = Mình thương mình là con gái nhà khuê các lịch sự. Chữ “các” câu
này các bản nôm đều dịch là “gác cho dễ đọc, thành ra tối nghĩa, xa với ý con nhà khuê các.

Diễn ra văn xuôi

Câu 1129, 1130 = Ông trời trẻ con kia sao lại nỡ lòng đày đọa làm khổ người con gái trẻ đẹp này quá
lắm như vậy để làm gì ?

Câu 1131, 1132 = Một đoàn một lũ nó ào ào đổ đến vây trước vây sau. Nàng làm gì có vuốt mà bới
hang chui xuống đất, làm gì có cánh mà bay thẳng lên trời trốn được ?

Câu 1133, 1134 = Tú Bà chạy một mạch đến nơi, mặt hầm hầm túm lấy nàng, một mạch lôi về nhà.

Câu 1135, 1136 = Mụ hung hăng chẳng thèm hỏi, chẳng thèm trả lời nào, cứ việc đánh đập tơi bời
chẳng tiếc tay.

Câu 1137, 1138 = Ai là người mà thịt da bị đánh tơi bời thâm tím như thế mà lại chẳng đau !
Câu 1139, 1140 = Nàng đau quá, phải hết lời thú tội và van lạy thảm thiết. Khi uốn lưng xuống để lạy
thì khớp xương nổ kêu răng rắc, khi cất đầu lên để lạy nữa, thì từ mặt máu muốn rơi xuống.
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Câu 1141, 1142 = Nàng kêu van : Tôi là chút phận hèn mọn, lìa cửa nhà quê quán đến nơi xa lạ này.

Câu 1143, 1144 = Bây giờ sống chết ở trong tay bà. Thân này đã đến thế này thì thôi còn nói gì nữa !

Câu 1145, 1146 = Cứ những riêng phần tôi thì chẳng đáng sá kể làm gì, chết cũng chẳng đáng tiếc ; chỉ
nỗi tôi chết đã đành, nhưng còn số tiền vốn của bà thì sao ? Bà không tiếc của à ? (Lời Kiều van nài
đánh trúng tâm lý của mụ bợm già này – mụ sợ nhất là nàng chết thì thiệt to).

Câu 1147, 1148 = Tôi nay biết phận tôi lắm rồi, làm thân con lươn không quản gì lấm đầu nữa. Trước
tôi trót dại giữ lòng trinh bạch, từ nay về sau tôi xin chừa, không dám trinh bạch nữa. (Câu này thật là
một lời đoạn trường. Tầm lòng trinh bạch của nàng cao quý bao nhiêu, mà vì đòn đau phải xin bỏ, thật
thê thảm quá cho tình cảnh kẻ yếu).

Câu 1149, 1150 = Thấy Kiều hàng phục như thế, Tú Bà liền thừa cơ ngay, bắt người đứng ra làm bão
lĩnh và bắt Kiều làm tờ cung chiêu thú nhận tội lỗi và cam đoan sẽ tiếp khách.

Câu 1151, 1152 = Trong bọn chị em thanh lâu có ả Mã Kiều thấy tình cảnh Kiều đáng xót thương, mới
đánh liều ra đứng làm người bão lĩnh, xin nhận sẽ bắt nàng làm đúng như lời nàng cam đoan, nếu
không được thì xin chịu tội.

Câu 1153, 1154 = Bây giờ mụ mới càng kể mọi lẽ bắt phải làm thế nọ, phải làm thế kia, rất nghiêm
ngặt, rào trước đón sau rất là kín kẽ, hết sức cay nghiệt, rồi mới tha đòn cho nàng và giao cho Mã Kiều
bão lĩnh.

Câu 1155, 1156 = Mã Kiều vực nàng vào nghỉ trong nhà, rồi lại nhỏ lời khuyên răn và dặn dò nàng
rằng :
Câu 1157, 1158 = Đã trót mắc lừa rồi thì thôi, chớ có lôi thôi gì nữa ! Đi đâu mà cô chẳng biết cái tên
Sở Khanh là một kẻ mặt người dạ thú đó !

Câu 1159, 1160 = Nó đã nổi tiếng là một đứa phụ tình ở chốn lầu xanh, một tay nó đã lừa đảo làm khổ
hại nhiều gái đẹp như cành hoa phù dung mà chôn vùi người ta xuống nơi bùn ô uế.

Câu 1161, 1162 = Tụi nó đã giàn xếp với nhau, dùng mưu tham hiểm để mà lừa cô; xưa nay tụi chúng
vẫn là một cột một đồng với nhau như thế mà.

Câu 1163, 1164 = Nó đã được Tú Bà trao tận tay 30 lạng bạc để làm việc này đó, chứ không ra thì đâu
bỗng dưng lại có những truyện này trò kia để lừa cô như thế.

Câu 1165, 1166 = Nó phỉnh phờ ngon ngọt lừa người rồi nó lại trở mặt ngay không ngại gì cả. Vậy tôi
bảo thật cô nghe, cô phải bớt mồm bớt miệng, chớ có lời kia tiếng nọ lôi thôi với nó nữa. Cô phải nhịn
đi, chớ giây đến nó mà có khi bỏ đời đó.

Câu1167, 1168 = Kiều có ý không tin lời bạn, đáp lại : Hắn quả quyết nặng lời thề với tôi như thế, có lẽ
đâu lại là người hiểm sâu tráo trở thế được ?

Câu 1169, 1170 = Trong khi Kiều còn đang suy trước nghĩ sau, thì bỗng thấy cái “mặt mo” ấy ở đâu
dẫn vào, lừ lừ ra mặt là người trên hống hách.
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Câu 1171, 1174 = Sở Khanh ra bộ tức giận rêu rao : Thật lạ ! Tao nghe có con nào ở đây dám ra tiếng
xấu vu cho tao là đã quyến rũ nó đi trốn ! Con ấy đâu ? Lại đây mà nhìn ra mặt tao, xem có biết mặt
này là ai không ?

Câu 1175, 1176 = Kiều có ý vừa sợ vừa khinh, mỉa mai nói : Thôi thế thì thôi ! Tôi còn muốn nói gì
nữa ! Ông bảo rằng ông không quyến rũ, thì tôi cũng xin vâng lời nhận rằng ông không quyến rũ tôi !
Câu 1177, 1178 = Sở Khanh thấy nàng có ý khinh mỉa mình quá, liền quát mắng nổi giận đùng đùng,
bước sấn vào toan cậy thế hùng hổ đánh nàng.

Câu 1179, 1180 = Nàng ngửa mặt lên trời kêu rằng : Trời ơi ! Trời có biết không ? Ai là kẻ đã quyến rũ
tôi đi trốn để tôi phải khổ nhục thế này ?

Câu 1181, 1182 = Đã khéo đưa lời người ta để lừa người ta đến bờ giếng thơi rồi đẩy người ta xuống,
rồi nói đó, trối đó, nuốt lời ngay được !
   
Câu 1183, 1184 = Nhưng bảo cho mà biết : Chưa trối nổi được đâu ! Còn tờ “tích việt” trong tay này
làm chứng đây ! Tôi nhìn rõ mặt ông lắm rồi, rõ ràng cái mặt hôm ấy là cái mặt này, chứ còn mặt ai
nữa.

Câu 1185, 1186 = Lời ngay lẽ thẳng của nàng nói giữa đám đông người trong nhà ngoài cửa, ai nghe
cũng phỉ nhổ chê cười Sở Khanh là đồ bất nghĩa, bất nhân.

Câu 1187, 1188 = Tội án phụ tình này đã rành rõ hẳn hoi, Sở Khanh thấy mặt mình trơ trẻn, rõ ra đồ
xấu xa nhơ nhuốc, hắn mới tìm đường tháo lui ngay, không dám lôi thôi gì nữa.
Câu 1189, 1190 = Khi một mình ở trong buồng riêng, Kiều chỉ những sụt sùi khóc ngầm một mình, 
nàng nghĩ đến thân nàng mà lại ngậm ngùi cực cội, mình những thương mình.

Câu 1191, 1192 = Ta rất tiếc tấm thân trong như băng, trắng như bạc của ta thế này, mà đến nỗi gặp
bước phong trần cũng phải chịu kiếp phong trần nhơ nhuốc như kẻ khác.

Câu 1193, 1194 = Ôi ! Cũng là một kiếp người, sao mình thì buồn tẻ thế, mà người ta thì vui vẻ thế ?
Phải chăng khách hồng nhan là cái giống trời sinh ra để chịu kiếp bạc mệnh mãi thế ru ?

Câu 1195, 1196 = Thôi cũng đành chịu vậy ! Kiếp xưa ta đã vụng tu, thì thế nào kiếp này ta cũng phải
đền tội lại mới xong xuôi được.

Câu 1197, 1198 = Dẫu sao nữa số trời đã định, đã trót lỡ làng rồi, thì đành đem thân mà trả nợ đời cho
xong đi vậy.

Câu 1199, 1200 = Sau khi Kiều đã bình phục hẳn – mặt lại tươi đẹp như trăng sáng hết mây, gương
trong sạch bụi – Tú Bà ghé lại buồng Kiều thong dong chẳng ngượng miệng dặn dò dạy Kiều về nghề
gái lầu xanh.

Câu 1201, 1202 = Mụ nói : Nghề chơi cũng lắm công phu, chứ không dễ đâu. Vậy đã là gái làng chơi,
thì phải biết cho đủ điều trong nghề này.
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Câu 1203, 1204 = Mụ vừa mới nói được mấy câu, thì Kiều như có ý phát khùng khinh rẻ, gạt lời mụ
mà nói : Tôi tưởng trong những cuộc dật dìu mưa gió đó, chỉ có cách liều thân như thế là cùng, chứ còn
có gì nữa mà phải học mất lắm công phu !

Câu 1205, 1206 = Mụ thấy nàng có ý khùng bướng coi rẻ lời dạy, mụ liền quở ngay để đe dọa cho nàng
phải để ý đến lời mụ dạy. Mụ quở : Chớ nói thế, không được ! Nếu mình tiếp ai cũng như ai một cách
như thế, thì ai người ta đến đây làm gì cho hoài tiền của !

Câu 1207, 1208 = Trong nghề này còn lắm điều hay cần phải học mới biết, đại khái như ban đêm thì có
những nỗi khó là phải tùy khách mà khi khép chặt, khi mở rộng, cho ai cũng vừa, cũng thỏa. Ban ngày
thì có những nỗi khó là phải rất khéo đối đãi với khách sao cho chung mà hóa ra riêng, riêng mà hóa ra
chung, để cho ai cũng tưởng là mình được đặc biệt để ý yêu riêng, mà sinh lòng đắm say quyến luyến.

Câu 1209, 1210 = Này đây muốn làm trôi chảy những nỗi khó khăn ấy, thì con phải học thuộc vào lòng
lấy 7 chữ này để làm phép tiếp khách ban ngày ở vành ngoài, và 8 nghề này để làm cách tiếp khách ban
đêm ở trong buồng.

Câu 1211, 1212 = Rồi mụ không ngượng mồm chút nào mà kể rõ cho Kiều nghe 7 chữ là những chữ gì
và cách thi hành từng chữ thế nào, 8 nghề là những nghề nào và cách thi hành những nghề đó như thế
nào. Mụ tiếp tục nói : Ta phải thả cửa mà chơi cho liễu phải chán, cho hoa phải chê, cho tượng đá cũng
phải lăn lóc vì tình, cho đời người sống cũng phải mê mẩn như chết vì tình.
Câu 1213, 1214 = Ngoài 7 chữ và 8 nghề ấy ra, lại còn khi thì hé môi cười nụ cho thật đẹp thật tình, khi
thì sẽ nhíu mày liếc mắt đưa tình cho ý nhị quyến rũ, khi thì ngâm vịnh thơ từ dưới bóng trăng, khi thì
cười cợt tươi vui trước cảnh hoa để tỏ tình với khách. 

Câu 1215, 1216 = Đó đều là những điều cốt yếu trong nghề nghiệp nhà này. Con phải học tập cho đầy
đủ những nét mánh khóe ấy, mới là một tay làng chơi đáng làm gương mẫu.

Câu 1217, 1218 = Nàng phải cúi đầu kính cẩn ngồi im mà bấm bụng vâng nghe những lời mụ dạy từ
đầu chí cuối, lòng thật nhục nhã, không ngăn được cau có đôi lông mày đẹp như trăng cánh cung, phai
tái đôi má hồng hoa đào.

Câu 1219, 1220 = Nàng nghĩ : Chỉ nghe nói mà đã thẹn thùng rồi, lại phải làm theo nữa thì đáng hổ
thẹn đến đâu ! Ôi, đời sao lắm nỗi lạ lùng quái gở khắt khe như thế này ?

Câu 1221, 1222 = Nghĩ thật đáng thương tiếc cho mình là con nhà khuê các thanh tao như thế mà lại
phải vỡ lòng học cái nghề khốn nạn quái gở này !

Câu 1223, 1224 = Rõ thật là mặt dạn mày dầy ! Kiếp người mà đã phải nhơ nhuốc đến thế này thì thôi,
thật là sống cũng như chết rồi !

Câu 1225, 1226 = Thật đáng thương cho thân phận lạc loài của ta ! Dù sao nữa, đã lọt vào tay mụ này,
thì dẫu cực nhọc thế nào cũng đành chịu, tránh làm sao được !

Những câu có ý móc nối và những chữ có ý mỉa mai than thở 
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Câu Kiều van Tú Bà Phận tôi dành vậy, vốn người để đâu ? ứng với câu Tú Bà dỗ Kiều Người còn thì
của hãy còn. Thật là Kiều hiểu tâm lý mụ dầu – mụ sợ nhất là “cây tiền” đổ.

Câu Kiều chỉ vào mặt Sở Khanh mà nói Rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai ứng với câu Sở Khanh lúc mới
vác mặt vào nói Hãy xem cho biết mặt này là ai. Nàng lý thẳng nên khi mạnh dám nói bốp chát vào mặt
Sở, quên cả lời Mã Kiều khuyên răn Bớt lời, liệu chớ trây chi mà đời. Lời thẳng mạnh đó đã khiến Sở
hết chối tội.

Câu Nhơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui (tả Sở Khanh xấu hổ cắm mặt rút lui) ứng với câu Sở
Khanh lên tiếng rêu rao / nọ nghe rằng có con nào ở đây (tả Sở Khanh ra dáng nghênh ngang oai vệ –
lúc mới vào ngửng mặt mo lên thét, rồi khi bị phỉ nhổ thì cúi gầm mặt mà lẩn cho nhanh).

Câu Kiều nói Liều thân thì cũng phải liều thế thôi mỉa mai ứng lại với câu Nghề chơi cũng lắm công
phu của Tú Bà.

Chữ “có” ở câu Kiều nói Có đâu mà lại ra người hiểm sâu ? vừa tỏ ý ngờ vực để móc nối với mấy câu
Mã Kiều bảo Sở Khanh là đứa “phụ tình giở mặt nổi tiếng ở lầu xanh” ở trên, lại vừa móc nối làm nổi
bật ý mấy câu sau tả cử chỉ hống hách lật lõng của Sở Khanh, làm cho Kiều tỉnh ngộ biết là ả Mã nói
thật.

Câu Sở Khanh ra oai nói Hãy xem cho biết mặt này là ai ? khéo đặt, thành ra có hai nghĩa : (1) có ý
chối tội “Nó hãy ra xem cho rõ, có phải mặt này đã quyến rũ nó không ?” (2) có ý dọa nạt “Nó hãy ra
đây cho biết mặt này là ai mà dám coi thường!” Theo ý nghĩa trên thì câu này móc nối với câu vu trên
Phao cho quyến gió rủ mây. Theo ý nghĩa dưới thì câu này móc nối với ý vừa sợ hãi vừa khinh mỉa ở
câu Kiều nói sau Nàng rằng thôi thế thì thôi / rằng không thì cũng vâng lời rằng không !

Trong đoạn này có mấy câu và mấy chữ tác giả dùng để tỏ ý đau thương than thở cho cuộc đời. Câu
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ? và nhất là câu Trót lòng trinh bạch từ sau cũng chừa, ai đọc đến
mà không thương cảm cho Kiều ! Câu trên, Kiều biết là đối với quân tham tàn, không thể đem nhân
đạo mà kêu xin nó tha mình được, chỉ có đem tiền của làm mồi mới cảm được lòng nó, nên đành bỏ rẻ
thân mình đi, mà nhắc đến số tiền vốn của mụ. Lại vì đòn đau mà phải tâng bốc mụ lên bậc thánh thần,
mà gọi nó là “người” thì thật là lúc đoạn trường trong cuộc đời bất hạnh.

Tác giả Truyện Kiều đã dùng từ ngữ “mặt mo” để mỉa mai những kẻ mặt dày mày dạn làm bậy mà
không biết hổ thẹn là gì như hạng Sở Khanh. Thành ngữ “thong dong” dùng một cách tài tình trong câu
Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò để mỉa mai những kẻ nói điều đểu cáng mà không thẹn mồm. Và hai
chữ “vâng dạy” sử dụng trong câu Cúi đầu vâng dạy mấy lời thực là khéo chọn để tác giả than thở cho
một người con gái tài sắc vẹn toàn gặp cơn thất thế, phải đau lòng mà kính cẩn vâng lời dạy bẩn thỉu
của một mụ bất lương tột bực.  ■

(Còn tiếp)

ññññààààmmmm    DDDDuuuuyyyy    TTTTååååoooo



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 51  

Mọi người chúng ta, dù sau này có trở thành nhà giáo hay không, ai cũng có một thời học trò với

những kỷ niệm khó quên, vì đó là quãng đời phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc, và đẹp nhất. 

     

   

Khi tôi lên lớp Đệ Nhị của chương trình Pháp (trường Marie Curie), thì giáo sư Pháp Văn của tôi là ông
Dupuy. Ông sắp xếp chỗ ngồi của học sinh theo kiểu thứ tự luân phiên, tức là tuần này nếu trò A ngồi
bàn đầu, thì  tuần sau trò A  phải  xuống  bàn chót, còn các trò khác thì cứ đôn lên một bàn.

Hôm đó một cô học trò ở bàn đầu không chịu đi xuống bàn chót vì người cô ta thấp và  mắt kém, nhìn
bảng không rõ. Cô ta lại không đeo kiếng, và không chịu nêu rõ lý do. Ông Dupuy bực mình vì nghĩ
rằng cô này muốn chống đối nên kiếm chuyện ngồi lì tại chỗ, không chịu di chuyển. Hai bên giằng co
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qua lại làm trễ nải giờ học. Cuối cùng ông Dupuy nổi nóng, liền đến xách tay cô ta, kéo cô ra khỏi bàn.
Cô ấy người khá tròn trịa, săn chắc, nên bị đau và khóc ấm ức. Phần tôi, từ nhỏ tính vừa ngang bướng
vừa nhạy cảm nên, trước sự kiện xảy ra, tôi cảm thấy bất nhẫn và tức giận vì cho rằng "Tây ăn hiếp
Việt Nam mình". Ý nghĩ này làm tôi nóng mắt. Cho nên, không một chút do dự, tôi đùng đùng đứng
lên và la lớn: "Ông làm nó đau, nó khóc kià!", rồi lập tức rời khỏi bàn đầu đi tuốt xuống cuối lớp, ngồi
ở bàn chót phía bên kia lớp, chéo góc với bàn đầu của tôi. 
     
Tôi còn tuyên bố với ông là tôi sẵn sàng vĩnh viễn nhường luôn bàn đầu của tôi cho cô bạn đó. Thật ra
tôi không chơi thân với cô ấy (lúc còn đi học tôi chỉ biết học, chú tâm vào việc học, nên chỉ có một số
rất ít bạn bè). Lúc đó tôi lại lờ mờ cảm thấy khó chịu và "ngượng ngùng", vì ông Dupuy làm ngơ vẫn
để tôi ngồi bàn đầu và giả vờ quên tôi, không bắt tôi đổi chỗ, trong khi " bắt nạt" cô học trò kia một
cách quá đáng. Tôi không muốn vô duyên vô cớ “bị” hưởng “đặc ân” trên sự thiệt thòi của người khác.
Có lẽ vì vậy nên các bạn thường hay đùa, chọc quê tôi là "hay ra tay nghĩa hiệp",  và lúc nào cũng “tự
ái dân tộc”.  
   
Hồi đó ông Dupuy rất quý mến tôi vì tôi luôn tích cực tham gia bài học trong lớp, thường hay tranh
luận với ông về văn phạm theo các trường phái khác nhau, cũng như thường xuyên nêu thắc mắc về các
vấn đề khác trong những bài giảng văn. Hồi trước tôi nổi tiếng hay "cãi" thầy, lại thêm tật khi chưa hiểu
rõ điều gì, thì phải  hỏi  cặn  kẽ  cho  ra  lẽ.  Có nhiều hôm chuông reo ra chơi mà tôi vẫn còn tiếp tục
“ăn thua” với ông Dupuy, vì câu giải đáp của ông chưa được thỏa đáng.  Cô bạn ngồi sau lưng tôi và cô
ngồi bên cạnh thường phải "khều" tôi để ra hiệu "xì tốp" vì các bạn trong lớp cần xả hơi và uống nước.
Nhiều lúc các bạn còn than phiền và khiếu nại: “Yvonne ơi, đói bụng quá, chịu hết nổi rồi, làm ơn đi!”
(Yvonne là tên các thầy cô đặt cho tôi). Tôi nghĩ thầm “làm như tôi không biết đói vậy. Nhưng làm việc
gì cũng phải cho dứt điểm chứ”. (Cách đây tám chín năm có cô bạn cũ qua thăm Houston, khi xưa cũng
học lớp đó, lại tình cờ nhắc tới kỷ niệm này, dù đã hơn nửa thế kỷ rồi.)

Sau ngày xảy ra chuyện đôi co giữa thầy trò, ông Dupuy vô lớp đảo mắt tìm tôi và hỏi các học sinh
khác: "Yvonne đâu rồi?”. Tôi trốn tuốt đằng sau lớp, cố tình chừa mấy bàn trống trước mặt. Suốt mấy
ngày liền tôi im lặng “tỏ thái độ”, mặt mày cau có, lạnh lùng. Cuối tuần ông Dupuy tìm đến sở làm của
ba tôi  (chắc ông lên văn phòng lục hồ sơ của tôi).   Thư  ký   vào  báo   thì  ba  tôi  cứ  tưởng ông Tây
nào đó đến xin xỏ này nọ, nên cứ tỉnh bơ đọc báo, cho ông ngồi chờ cả buổi. Cuối cùng khi vô gặp ba
tôi, ông Dupuy phân trần nói không hiểu tại sao tôi giận ông ấy mấy bữa nay. Ông đã năm lần bảy lượt
gợi chuyện mà tôi chỉ miễn cưỡng trả lời cụt ngủn, tỏ vẻ không muốn “hợp tác” như trước kia. Ông cho
ba tôi biết tôi là “một hiện tượng khá đặc biệt" mà từ trước đến giờ ông chưa từng gặp trong cuộc đời
dạy học của ông. Ông nói tôi rất tự ái và khẳng khái, nhưng lại cũng rất nhạy cảm. Ông cũng quả quyết
với ba tôi là trong tôi có tiềm ẩn tâm hồn của một “thi sĩ mầm non”/budding poetess/poétesse en herbe
(hồi đó tôi đã “sáng tác” được bài thơ nào đâu!). Ông nhắc tới một bài luận văn của tôi trong kỳ thi
toàn quốc, đề tài là phân tích và diễn tả cảm xúc, cảm nghĩ của mình khi lắng nghe âm thanh réo rắt và
nức nở của cây đàn vĩ cầm. 
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Những bài thi toàn quốc của chương trình Pháp đều phải do giáo sư khác chấm (không phải giáo sư dạy
học trò của mình) để bảo toàn tính khách quan, và được công bằng. Bài luận văn của tôi không may
"lọt" vào tay ông Badel "xử lý". Ông giáo sư này nổi tiếng khó tính và "khó chịu", nên điểm số cao
nhất ông dành cho bài luận văn thường là 12/20 (12 trên 20). Nghe đồn ông ấy thất tình một cô học
sinh Việt Nam nên cay cú chấm điểm rất “kẹo”. Sở dĩ tôi biết được ai là người đã "định đoạt số phận"
bài luận của tôi, là nhờ chính bà hiệu trưởng của nhà trường “bật mí” sau này, khi bà lên dạy chúng tôi
năm chót ở Đại Học Sư Phạm. Có lẽ vì tôi rất may mắn, không ngờ dành được điểm cao nhất (18/20,
điểm thứ nhì là 12/20), nên ba năm sau bà Caubet (hiệu trưởng) vẫn còn nhớ tôi. Bà nói "điểm 18 cho
luận văn là một chuyện hi hữu, gần như quái đản, một “kỳ tích” chưa từng xảy ra", nhất là với lối chấm
gắt gao của ông Badel. 

Bà Caubet đi dạy học bằng xe DS 19 (xe kiểu mới và rất sang trọng vào thời đó). Mấy lần đến cổng
trường Đại Học Sư Phạm, thấy tôi đi bộ vô trường (nhà ba má tôi cũng trên đuờng Cộng Hòa, khá gần
truờng), bà ấy tốt bụng và lịch sự cho tài xế dừng lại,  bảo tôi lên xe, vì từ cổng trường vô  sâu bên
trong,  đến dãy Ngoại Ngữ trên lầu, nếu cuốc bộ, cũng phải mất gần 5 - 10 phút. Nhưng, dù rất ngạc
nhiên và cảm động (cũng có phần vui mừng nữa), tôi vẫn nhẹ nhàng từ chối và cảm ơn, lấy cớ cần cho
đôi chân hoạt động để giãn gân cốt (to stretch one’s legs/se dégourdir les jambes). Hai lần sau đó nữa,
bà ấy tiếp tục đề nghị cho tôi quá giang. Tôi rất ngại các bạn sẽ hiểu lầm này nọ, nhứt là bà đang là giáo
sư dạy lớp chúng tôi. Lần thứ ba, trời thình lình đổ mưa, bà Caubet cứ chờ và để cửa xe mở, nên tôi
đành “chui” vào, bụng nghĩ thầm mình biểu hiện lòng tự trọng quá đủ rồi, không khéo giống như "được
nước làm tới", có vẻ kiêu căng quá đáng. Hơn nữa bà Caubet rõ ràng có thành ý và thiện cảm với mình.

Khi nghe tôi kể chuyện lại, mấy anh chị trong lớp nói đùa:"Tụi này còn lạ gì tính của chị, cứ hay "théc
méc" ngại ngùng đủ thứ. Tụi tôi, nếu là chị, còn hỏi rõ bà ấy, thường mấy giờ xe bà tới trước cổng
trường, để tụi tôi canh xuất hiện đúng lúc. Được ngồi xe DS 19 thì còn gì sướng bằng, êm hết chỗ nói
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phải không?". Trong lớp tôi nhỏ tuổi nhất nên thường bị mấy anh ấy “bắt nạt”. Càng né tránh mấy
"ổng" càng "làm già".

Xin quý vị độc giả thông cảm và thứ lỗi cho câu chuyện kể dài dòng bên trên. Tôi không có ý khoe
khoang  (to  brag  about/se  vanter  de),  cũng  không  phải  muốn  được  khen  (to  fish  for
compliments/chercher à recevoir des compliments), nhưng các kỷ niệm này đặc biệt làm tôi vô cùng
bồi hồi xúc động, khi nghe cô bạn cùng lớp nhắc lại trong dịp cô ghé thăm Houston. Đúng là chuyện
“thần tiên” của tuổi học trò.

Ngoài ra tôi cũng có tật (đúng là tật nào chứng nấy), khi thật sự bị xúc động thì thường hay có trớn nói
nhiều và viết dài, không kềm chế được.

Tôi trộm nghĩ, không phải mình thật sự xứng đáng với tình cảm ưu ái mà các thầy cô dành cho mình,
nhưng không hiểu sao tôi lại may mắn và có duyên được các thầy cô luôn đặc biệt quan tâm và quý
mến.

Hôm đó gặp ba tôi, ông Dupuy còn kể lại chuyện có một lần tôi đi học trễ, đi ngang qua lớp nhưng
không vô, mà đi thẳng xuống phòng "Permanence", là nơi bắt học sinh đi trễ ngồi chờ tiết học sau.
Ông đích thân ra bảo tôi cứ vô lớp, đừng ngại, vì ông không tính toán chuyện đi trễ này. Nhưng tôi chỉ
muốn được đối xử như những người khác, cho phù hợp với nội quy của trường, và không tạo cơ hội để
các học sinh khác so bì. Ba tôi bèn tâm sự với ông là, từ nhỏ, ở nhà tôi cũng hay chứng tỏ “có chí khí”
khi cảm thấy “bất bình” về chuyện gì: Mỗi lần anh tôi bị đòn thì tôi đứng ra cản ba tôi, giựt lấy cây roi,
và cứ đứng giữa Ba và Anh để đỡ đòn giùm cho Anh. Ông Dupuy giải thích thêm cho ba tôi hiểu là ông
không biết cô học trò kia mắt kém (tại vì không đeo kiếng) và tay dễ bị đau như vậy, vì thường thường
học trò hay tìm đủ cách và viện đủ cớ để ngồi lì ở bàn đầu.

Sau khi kể lại câu chuyện trao đổi giữa mình và ông Dupuy, thì ba tôi kết luận: Khó thấy một nhà giáo
nào chịu khó theo dõi để tìm hiểu tâm tư và cách suy nghĩ của học sinh, và chịu bỏ thời giờ tìm đến
thăm gia đình của học sinh để chia sẻ mối quan tâm của mình. Hơn nữa ít thấy thầy cô nào vừa có thiện
chí vừa kiên nhẫn, lại chịu “xuống nước” "thanh minh thanh nga" để xoa dịu học trò. 

Thông thường những năm về trước, nếu siêng năng và có lương tâm nghề nghiệp, giáo sư cũng chỉ viết
vài dòng trong học bạ để nhận xét về thái độ học tập của học sinh thôi. Thời bấy giờ các trường học
không đòi hỏi hay quy định giáo sư phải có những buổi họp mặt định kỳ với phụ  huynh, hoặc có bổn
phận và trách nhiệm tường trình thành quả học tập của học sinh. Bài “thuyết pháp” của ba tôi khiến tôi
lặng người, và cảm thấy ăn năn ray rứt. Tôi thấy mình cần phải thành tâm “sám hối”, nên ngày hôm sau
gặp lại ông Dupuy, mặt tôi tươi tỉnh ngay. Thái độ đổi khác bất ngờ của tôi làm ông  cảm  động  đến
lính quýnh, hai mắt đỏ hoe.
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Các bạn trong lớp và các bạn cùng khóa cũng rất sửng sốt khi nghe đồn đãi về chuyện này, nên nói đùa:
"Yvonne Hà coi nhỏ con vậy mà mấy ông Tây lại sợ nó". Tôi trộm nghĩ tôi học được ở ba tôi tính
cương trực và khẳng khái, còn tâm hồn nhạy cảm có lẽ đến từ má tôi.

Câu chuyện trên hoàn toàn có thật, nhưng tên của ông thầy Pháp văn đã được sửa đổi. Tôi thật sự rất
may mắn được hầu hết các thầy cô "cưng chiều" lúc còn đi học, dù ở tiểu học, trung học, hay lên đại
học, lúc còn ở Việt Nam hay khi sang Pháp. Sau này qua bên Mỹ cũng vậy, trời thương xui khiến, tôi
luôn được các hiệu trưởng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, dù là học sinh
hay là cô giáo, lúc nào tôi cũng muốn giữ khoảng cách hợp lý để tránh bị hiểu lầm là "o bế" thầy cô hay
xếp trên. Nhất là đối với người ngoại quốc, tôi lại càng thấy cần phải giữ kẽ. Tôi luôn tìm cách tránh,
không muốn quá thân thiện hay thân cận, để bản thân mình, cũng như cộng đồng người Việt, khỏi bị
mang tiếng.

Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, tôi cảm thấy vừa cảm động vừa hối hận. Có lẽ bản tính mình quá nghiêm
khắc với mọi người và luôn cả với chính mình, việc gì cũng cầu toàn, cũng muốn làm trọn vẹn đến nơi
đến chốn một cách hoàn hảo. Cũng có thể lòng tự trọng đi quá xa phần nào, khiến người khác ngộ
nhận, nghĩ mình là một kẻ "vô ơn", "vô tình" đối với các thầy cô đã hết lòng yêu thương và quý mến
mình. Sau này nghĩ lại, tôi càng thấy thương các thầy cô của mình vô cùng. Vì vậy tôi cũng cảm nhận
được và rất trân quý cảm tình mà các em học sinh đã ưu ái dành cho tôi. Tôi tự trách mình khi xưa đã
quá chủ quan, quá ngang bướng và nông nổi, không biết tôn trọng cảm giác của thầy cô, những người
đã tự chọn cho mình một hướng đi thanh cao để theo đuổi một lý tưởng trong sáng. ■

GGGGssss....    NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    nnnngggg††††cccc    HHHHàààà
Houston, 8-2022

Chú Thích.

Các hình được lấy từ Internet là public domain.
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KHOA HỌC GIA LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM: 
GS NGUYỄN XUÂN VINH

Nguyễn Tường Tâm

”GS Nguyễn Xuân Vinh là một trong các nhà nghiên cứu đầu tiên “to formulate a rigorous theoretical approach
to the problem of space vehicle dynamics and control in regimes where both orbital and atmospheric dynamics
play crucial roles.” (Wolf, Aron A.; Scheeres, Daniel J.; Lu, Ping)

Người miền Bắc hầu như không ai nghe tới tên ông Nguyễn Xuân Vinh, nhưng ở Miền Nam những ai từng học
trung học trở lên đều biết tiếng ông. Trước hết, ông là Đại tá Tư lệnh Không quân cho tới năm 1962, khi ông từ
nhiệm đi Mỹ du học. Trong thời gian đó ông cũng dậy hình học không gian lớp đệ nhị (lớp 11 ngày nay) tại mấy
trường trung học nổi tiếng như Chu Văn An (Saigon). Ông cũng là tác giả với bút danh Toàn Phong của cuốn
truyện ngắn “Đời Phi Công”, thu hút nam nữ thanh niên miền Nam với hình ảnh chàng phi công hào hoa, tung
mây lướt gió, với mối tình lãng mạn của cô Phượng. 

Trong nhiều chục năm trước khi qua đời ngày 23/7/2022, tại Hoa Kỳ, ông đã được báo chí cộng đồng hải ngoại,
nhất là ở Hoa Kỳ nhắc nhở, ca ngợi với những thành quả như tiến sĩ khoa học không gian, người đã vẽ đường
bay quĩ đạo cho các phi thuyền Mỹ đáp xuống mặt trăng, người có những giải thưởng của các tổ chức không
gian Hoa Kỳ và thế giới, cũng như chức viện sĩ khoa học không gian tại một số nước Âu châu.

Nhưng tất cả những bài báo đó chưa trình bày được một
phần nhỏ những đóng góp của ông cho khoa học không
gian thế giới, lý do là những đóng góp của ông ở mức
cực kỳ cao cấp mà muốn hiểu được phải ở cấp tiến sĩ
không gian – các tiến sĩ ở những ngành khoa học khác
cũng không hiểu được. Đóng góp cơ bản nhất của ông là
công thức toán học mang tên ông để phóng ra ngoài vũ
trụ và thu trở về trái đất những phi thuyền không gian.
Công thức có tên “Công thức Du Hành Vũ trụ của Vinh”
(Vinh’s Universal Entry Equations.) được các khoa học
gia  không  gian  Hoa  Kỳ  áp  dụng  để  đưa  phi  thuyền
không gian bay  tới mặt trăng.

Lần duy nhất độc giả có thể hiểu được phần nào những
đóng góp của ông trong ngành không gian thế giới là lần

ông  trả  lời  cuộc  phỏng  vấn  do  đài  Á  Châu  Tự  Do  (RFA)  thực  hiện  năm  2003,
(https://www.rfa.org/vietnamese/binhluan/109626-20030703.html). GS Vinh đã trình bày như sau:

“GS Vinh: Trong khoảng từ năm 1962 đến 1968, tại đại học Colorado mới đầu tôi là sinh viên tiến sĩ và sau
đó là ban giảng huấn thì tôi có sự may mắn là được làm việc với 2 khoa học gia xuất chúng. Hai vị này là
chuyên gia về khí động lực học ở tốc độ siêu quán canh tức là cho những vật bay gấp 20 lần tốc độ của âm
thanh, tức là tốc độ của các phi thuyền trở về bầu khí quyển. Ðồng thời họ là những người về vật lý học mà
tôi lại có căn bản cao học về toán nên đã làm chung với hai vị này và chúng tôi đã thực hiện một số công
trình nghiên cứu cho không quân Hoa Kỳ và NASA. Những khảo cứu này là những lý thuyết căn bản về phi
hành không gian và những kết quả quan trọng thì được cơ quan NASA in ra như là những bản tường trình, và
những bản báo cáo này có thể hỏi mua được.
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GS Vinh: Cũng có người hỏi tôi rằng là đã có những kết quả nào đáng kể thì thực ra trong khoảng thời gian
30 năm khi làm khảo cứu, chuyển từ phạm vi này sang phạm vi khác, từ môn này snag môn khác, thành ra
cũng  khó  mà  nói  lắm.  Thế  nhưng  vào  năm  1994,  tôi  được  hội  American  Institute  of  Aeronautics  and
Astronautics là một hội của các kỹ sư và khoa học gia chính thức của Hoa Kỳ tặng tôi một giải thưởng về
Ðiều Khiển Phi Hành. Họ có tuyên dương và có khắc trong tấm huân chương để trao cho tôi là về toán học,
về điều khiển phi hành trong bầu khí quyển và ở ngoài vũ trụ. Tôi nghĩ sự đóng góp của tôi về quỹ đạo tối
ưu, tìm những đường bay có ích lợi nhất, tìm những đường bay có sự tăng nhiệt tối thiểu được an toàn cho độ
gia tốc ở mức độ giới hạn để trong tương lai các phi thuyền có thể chở hành khách được.

GS Vinh: Tôi có viết 3 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên nói về bay trở về bầu khí quyển của những phi thuyền
không gian mà đặc biệt là ngoài bìa cuốn sách có in hình một chiếc phi thuyền con thoi bay trở về khí quyển,
nhưng cuốn sách đó lại phát hành vào năm 1980, tức là 1 năm trước khi phi thuyền con thoi Columbia bay
lên quỹ đạo lần đầu tiên. Những lý thuyết đó cho đến nay vẫn được người ta dùng để dạy học, viết bài. Sau
đó, tôi có viết thêm 2 cuốn sách: một cuốn khảo cứu, nhưng mà cuốn sau cùng là nói về lý thuyết bay của các
phi cơ siêu thanh thì là do nhà xuất bản đại học Cambridge ở Anh Quốc in ra, và cuốn sách này vẫn được in
lại đều đều hàng năm.

GS Vinh: Ngoài 3 cuốn sách như tôi đã nói, tôi cũng có viết khoảng 100 bài khảo cứu về quỹ đạo tối ưu và
phương pháp du hành trong không gian và lý thuyết bay trong bầu khí quyển. Nhờ những bài viết đó hay
được các khoa học gia quốc tế nhắc đến trong bài khảo cứu của họ nên tôi được những chuyên gia về môn cơ
học phi hành của nhiều nước biết đến và đôi khi họ cũng mời đến để giảng dạy những khóa ngắn hạn 2 tuần
lễ, thì tôi đã đến giảng dạy ở Pháp, Ba Tây, Nhật, Ðài Loan, và Ðại Hàn.” (Hết trích.)

Ở trên là những điều GS Vinh nói về ông. Điều quan trọng là giới khoa học gia không gian thế giới
viết về ông ra sao. 

Độc giả vừa được giới thiệu Công thức tính quĩ đạo phi hành vũ trụ của GS Vinh (Vinh’s Universal
Entry Equations.) Công thức này được giới thiệu trong bài nghiên cứu “NGUYỄN XUÂN VINH – A
LIFE IN HYPERSONIC FLIGHT”. Vì tiếng Việt về ngành khoa học không gian hầu như không có,
cho nên những trích đoạn nguyên văn dưới đây tôi chỉ dịch những câu nào dịch được, còn thì tôi giữ
nguyên bản tiếng Anh.

[Nguyen Xuan Vinh - A Life In Hypersonic Flight (nasa.gov)]
Nguyen Xuan Vinh - A Life In Hypersonic Flight
Wolf, Aron A.; Scheeres, Daniel J.; Lu, Ping

(Trích đoạn nguyên văn) “Bài NGUYỄN XUÂN VINH – A LIFE IN HYPERSONIC FLIGHT được
viết ở Phòng Thí Nghiệm Jet Propulsion, California Institute of Technology, theo khế ước ký với Cơ
Quan Không Gian Hoa Kỳ, NASA, bởi ba khoa học gia không gian Aron A. Wolf, Daniel J. Scheeres,
và Ping Lu, tất cả đều là học trò cấp tiến sĩ của GS Vinh, (ghi chú của Ng. Tường Tâm: và đều là những
khoa học gia không gian nổi danh). Để hoàn thành bài này, các tác giả cũng đã cám ơn một số giáo sư
khoa học gia không gian khác như James Longuski, Kenneth Mease, Robert Culp, Nikolas Bletsos,
Ching Shieh, Jennie Johannesen, John Hanson, Dongsuk Han và David Gell. 

Phần tóm tắt của bài báo ghi nguyên văn, Nguyễn Xuân Vinh là một khoa học gia không gian nổi tiếng
người Mỹ gốc Việt (a noted Vietnamese-American aerospace scientist) and educator whose seminal
work on the guidance, dynamics and optimal control of space vehicles và những tương tác của chúng
(space vehicles)  với bầu khí  quyển đã đóng vai  trò  cơ bản trong thám hiểm không gian.  Vinh là
professor Emeritus của Phân khoa Kỹ sư không gian, đại học University of Michigan, nơi ông đã giảng
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dậy trong gần 30 năm. Trong nhiều tác phẩm của ông có cuốn “Hypersonic and Planetary Entry Flight
Mechanics” (1980. Vinh, N.X; Busemann, A.; Culp, R.D. University of Michigan Press) trong đó có
công thức toán mang tên ông tính toán cho các chuyến bay không gian siêu thanh (hypersonic flight).

TIỂU SỬ VÀ HỌC VẤN (BIOGRAPHY AND EDUCATION)

Ông theo học tại Học Viện Không Quân Pháp (French Air Force Academy) tại Salon de Provence
chuyên về phi hành. Năm 1954 ông tốt nghiệp Đại học Aix-Marseille University ở gần đó chuyên về
toán và được bổ nhiệm làm sĩ quan phi công. 

Năm 1962 ông được gửi đi du học tại đại học University of Colorado. Ông làm việc cận kề với hai giáo
sư  Adoph  Busemann  và  C.  Forbes  Dewey.  Với  luận  án  “Geometrical  studies  of  orbital  transfer
problems,” ông được cấp văn bằng tiến sĩ năm 1965. Đây là văn bằng tiến sĩ Không gian đầu tiên của
Đại học Colorado  (the first Ph.D. in aerospace engineering conferred by the University of Colorado.)
Năm 1972 ông lại đoạt được bằng tiến sĩ toán học tại đại học Paris, Pháp (the University of Paris,
France).

NHỮNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC (TECHNICAL CONTRIBUTIONS)

GS Vinh đã có những đóng góp cơ bản cho lãnh vực phi hành không gian (the field of space flight
mechanics.) Ông là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên  to formulate a theoretical and rigorous
approach to the problem of space vehicle dynamics and control in regimes where both orbital and
atmospheric dynamics play crucial roles. Công trình của ông đặt nền móng cho lãnh vực này, drawing
disparate elements together and presenting material in a cohesive and systematic way. Ông đã giải
quyết những khó khăn kỹ thuật  bằng cách sử dụng một cách thông minh dimensionless variables,
extending mathematical solutions to regimes trong khi những giải pháp trước đó không áp dụng được.
His research has clearly established how this unique environment can be harnessed via maneuvers and
strategies that take advantage of both flight regimes in an integrated, seamless, and elegant way. 
Với  hơn 100 bài  nghiên cứu đã được công  bố,  những đóng góp của  GS Vinh trên các  lãnh vực
mathematics, astrodynamics, and trajectory optimization đã nổi tiếng ở tầm quốc gia và quốc tế. GS
Vinh đã viết ba cuốn sách: 

-Hypersonic and Planetary Entry Flight Mechanics, by N.X.Vinh; A.Busemann and R.D. Culp.
The University of Michigan Press, 1980.

-Optimal Trajectories in Atmospheric Flight. By N.X. Vinh, Elsevier Scientific Publishing Co.
Amsterdam, 1981.

-Flight Mechanics of High-Performance Aircraft, by N.X. Vinh; Cambridge University Press
U.K. 1993. Paperback edition in 1995.

Ba cuốn sách của ông là nguồn nghiên cứu giá trị cho cộng đồng khoa học không gian: Chính chúng tôi
cũng sử dụng ba cuốn sách đó và thường xuyên giới thiệu ba cuốn đó với các sinh viên của chúng tôi.

GS Vinh đã đóng góp vào các lãnh vực celestial mechanics, orbital transfer (aeroassisted, low-thrust,
high-thrust), orbit contraction due to atmospheric drag, planetary entry dynamics, and missile guidance.
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GS Vinh huấn luyện nhiều học giả và người thực hành (scholars and practitioners) who are carrying on
his tradition of elegant and rigorous inquiry. Trong thời gian giảng dậy tại Đại học Michigan, GS Vinh
đã làm chủ tịch hội đồng khảo thí tiến sĩ cho 30 sinh viên tiến sĩ (Prof. Vinh chaired the doctorat
commitees for 30 students), nhiều người trong số họ hiện làm giáo sư tại các đại học danh tiếng hay là
những kỹ sư hoặc khoa học gia hàng đầu trong ngành khoa học không gian. Ước lượng có khoảng hơn
1000 kỹ sư không gian (aerospace engineers) đã học ông. 

GS Vinh là visiting professor tại Ecole Nationale Superieure d’Etudes Aerospatiales của Pháp trong 2
năm 1974-75. Năm 1982 GS Vinh served as a chair professor of applied mathematics at the National
Tsing Hua University tại Taiwan. GS Vinh đã được mời thuyết trình (lecture) tại nhiều trường đại học
và hội nghị quốc tế trên  khắp thế giới (around the world) gồm có Hoa Kỳ, Canada, Anh quốc, Pháp,
Áo, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Hungary, Do Thái, Nhật bản, China, Taiwan và Úc. 

CÁC GIẢI THƯỞNG

GS Nguyễn Xuân Vinh đã nhận được nhiều giải thưởng thuộc hàng danh giá nhất.

Phi công danh dự của không quân Trung Hoa (Đài Loan) 1960; không quân Hoàng Gia Thái Lan
(1962); Người Hoa Kỳ thứ ba (sau 2 phi hành gia Neil Amstrong và Frank Borman) được bầu làm Viện
sĩ Hàn Lâm Viện Không gian Quốc gia Pháp, năm 1984; Viện sĩ Hàn Lâm Viện Không gian Quốc tế
năm 1986; Professional Achievement Award, Michigan Governor’s Advisory Commission for Asian
American  Affairs,  1987;  University  of  Michigan  Teaching  Excellence  Award,  1984;  University  of
Michigan  Research  Excellence  Award,  1991;  Mechanics  and  Control  of  Flight  Award,  American
Institute of Aeronautics and astronautics, 1994; Selected as an awardee for the Excellence 2000 Award
presented  by the  United States  Pan Asian American Chamber of  Commerce in  Washington,  D.C.;
Elected to the French Academy of Aeronautics and Astronautics, 2000; Dirk Brouwer Award, American
Astronautical Society, for outstanding lifetime achievement in the field of space flight mechanics and
astrodynamics,  2006;  In  addition  to  the  above,  he  has  received  awards  from  several  outstanding
universities  for  his  research,  teaching  and  humanitarian  service.  These  universities  include  the
University of Michigan, University of Massachusetts, University of Tokyo, University of Oklahoma,
University of Paris, Taiwan National University, National Cheng Kung University (Taiwan), National
Tsing  Hua  University  (Taiwan),  and  Ecole  National  Superieure  de  l’Aeronautique  et  de  l’Espace
(France). 

The St. Louis, MO School of Arts offers an annual award named the “Tradition of Nguyen Xuan Vinh”
to encourage local students. 

Making his accomplishments outside the engineering world,  he was awarded the Vietnam National
Literature Prize in 1961 for his novel Pilot’s Life.

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS (Những công trình tiêu biểu)

Từ năm 1970 cho tới 2003, bài này liệt kê 22 bài nghiên cứu tiêu biểu của riêng Giáo sư hay Giáo sư
cộng tác với các khoa học gia không gian khác.

Nhiều sinh viên của GS Vinh, trong đó có ba tác giả của bài này, đã chịu ảnh hưởng nhiều của GS Vinh
trong nghề nghiệp. (Hết trích)
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***

Trên trang mạng Scienceinfo.net, bài “Dấu ấn người Việt trong các thành quả của NASA” (Vietnamese
imprint in NASA achievements) ghi nhận GS Nguyễn Xuân Vinh là thế hệ khoa học gia người Việt đầu
tiên hoạt động với NASA. 

Trang mạng này ghi nguyên văn “Làm việc với cơ quan Không Gian Hoa Kỳ (NASA) là ước mơ của
những khoa học gia trên khắp thế giới. Và người Việt Nam đã đặt dấu ấn trên nhiều thành quả của
NASA trong 40 năm qua, từ Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh với nghiên cứu về quĩ đạo tới hàng trăm
chuyên gia Việt Nam của thế hệ kế tiếp.

Nếu quí vị có dịp thăm phòng triển lãm thành quả chinh phục không gian của NASA tại thành phố
Houston, Texas (NASA's Flight Control Center in Houston, Texas) quí vị sẽ thấy tên của một người
Việt Nam được trân trọng vinh danh là: Church monk –Tiến sĩ toán Nguyen Xuan Vinh. Cái thời mà đa
số người Việt còn đi xe đạp hai bánh thì các nghiên cứu của Nguyễn Xuân Vinh dựa vào lý thuyết toán
học đã vẽ các đường bay cho phi thuyền lên mặt trăng. 

Chính cơ  quan NASA đã bảo trợ cuộc nghiên cứu thành công của Nguyễn Xuân Vinh về Quĩ đạo Tối
ưu cho các phi thuyền (the optimal trajectory for spacecraft) cho luận án tiến sĩ của ông. Ông là người
Việt  Nam đầu  tiên đạt  được bằng  tiến sĩ  không gian  và  cũng  là  sinh  viên  đầu  tiên của  Đại  học
University of Colorado đạt được bằng này năm 1965. Lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã đóng góp
quan trọng cho các phi thuyền Apollo bay tới mặt trăng và sau đó được áp dụng để đưa các phi thuyền
con thoi trở về trái đất (The theories of Nguyen Xuan Vinh have made an important contribution to the
Apollo spacecraft being able to reach the moon successfully and later applied to the recovery of shuttle
spacecraft back to Earth.) (Hết trích)

***

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CỦA GS VINH 

1. Second-Order Analytic Solutions for Aerocapture and Ballistic Fly-Through Trajectories.

Đây là bài nghiên cứu của GS Vinh hợp tác với 3 khoa học gia không gian khác, được bảo trợ bởi
NASA. Nguyên văn trích đoạn phần abstract của bài nghiên cứu như sau “…The second-order theory
displays  explicitly  the  influence  of  the  ballistic  coefficient,  entry  speed  and  entry  angle  on  exit
conditions. The analytic solution is in excellent agreement with the numerical solution. The critical
entry angle at which the vehicle fails to skip out can be predicted by an explicit formula to within one
hundredth of a degree.” Trong phần kết luận, bản nghiên cứu ghi nguyên văn, “…Những kết quả thâu
được thật hữu ích cho việc hiểu sâu sắc understanding of a ballistic skip trajectory, đồng thời tạo một
giai  đoạn quan trọng trong vấn đề planetary aerogravity  capture và vấn đề of  aeroassisted orbital
transfer.”

2. Analytic theory of orbit contraction due to atmospheric drag.

Đây là bài nghiên cứu do GS Vinh viết cùng ba khoa học gia không gian khác được xuất bản bởi công
ty Pergamon Press Ltd., 1979. In tại Anh Quốc. 
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Một trích đoạn trong phần abstract ghi “Chuyển động của một vệ tinh trên quĩ đạo, phải chịu một lực
của bầu khí quyển (atmospheric force) và chuyển động của một phi thuyền trở về trái đất cũng chịu
những lực tương tự,  gọi  là  gravitational  and aerodynamic.  Điều này cho thấy việc rút ra  một bộ
phương trình (the derivation of a uniform set of equations) có thể được áp dụng cho cả hai trường hợp
…” Một phần trích đoạn của kết luận của bản nghiên cứu này ghi “Để xóa sự cách biệt giữa lý thuyết
vệ tinh bay trong bầu khí quyển và lý thuyết phi thuyền trở về (bầu khí quyển) chúng tôi đã phát triển
một bộ phương trình (a set of equations) bằng cách dùng một bộ  a set of dimensionless variables áp
dụng cho cả hai trường hợp …”

3. Optimum Reentry Trajectories of a Lifting Vehicle

Nguyên văn “Optimum Reentry Trajectories of a Lifting Vehicle, Nguyễn Xuân Vinh và Jeng-Shing
Chern (học trò của ông),  Báo cáo 3236 cho NASA (NASA Contractor  Report  3236) Prepared for
Langley Research Center under Grant NSG-1448.” Nguyên văn trích đoạn của bản tóm tắt của nghiên
cứu này ghi “Sự thành công của các trạm không gian thường trực trong tương lai tùy thuộc vào sự phát
triển một phi thuyền không gian con thoi (a space shuttle vehicle) có khả năng vận hành khí động học
(  aerodynamic maneuvering capability).  Mục tiêu của bản báo cáo kỹ thuật  này là  nghiên cứu to
investigate the optimum maneuver  of  such a vehicle  reentering a spherical,  stationary,  and locally
exponential atmosphere…” 

4. Cuốn Hypersonic and Planetary Entry Flight Mechanics, by N.X.Vinh; A.Busemann and R.D. Culp.
The University of Michigan Press, 1980.

 Sách dùng rồi (used book), vẫn được bán trên ebay với giá $279.99, miễn trả lại. Ở bìa sau, cuốn sách
được giới thiệu bởi bốn giáo sư khoa học không gian quốc tế:

-Professor Angelo Miele, thuộc đại học Rice University: “Đây là một cuốn sách excellent, rất hữu ích
để làm sách giáo khoa cũng như tham khảo.”

-Dr. J. P. Marec, thuộc trung tâm nghiên cứu không gian Onera, France (The Office National d’Etudes
et de Recherches Aérospatiales (ONERA) is the French national aerospace research centre.):  “Đây là
cuốn excellent book xuất hiện đúng thời điểm…Một cuốn sách tham khảo giá trị cho việc nghiên cứu
cũng như giáo dục trong thời đại Phi thuyền không gian (Space Shuttle era.) Classical theories are
presented in a self-contained and very didactic progressive way, and synthesized into a comprehensive
unified theory.” 

-Professor Fang-Toh Sun, Institute of Applied Mathematics,  National Tsing Hua University Taiwan
“Đây là cuốn sách bao quát đầu tiên về entry flight mechanics mà tôi được đọc, nó chứa đựng tất cả 3
giai đoạn của phi hành không gian: the powered flight, the orbital flight, and the atmospheric entry
flight, một cách chi tiết đầy đủ và hoàn toàn mạch lạc.” 

-Professor Harm Buning, University of Michigan, “Một cuốn sách hoàn chỉnh và bố cục khéo léo trình
bày tất cả những giai đoạn chủ  yếu của một phi thuyền không gian trở về trái đất…Đối với các kỹ sư
đang hoạt động cuốn sách này là một tài liệu tham khảo giá trị.)
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5. Cuốn Optimal Trajectories in Atmospheric Flight. By N.X. Vinh, Elsevier Scientific Publishing Co.
Amsterdam, 1981. Đã xuất bản hơn 40 năm rồi mà giá bán trên Amazon tới $72.95.

Trang mạng goodreads viết “Cuốn Optimal Trajectories in Atmospheric Flight giải quyết vấn đề quĩ
đạo tối ưu cho chuyến bay trong quĩ đạo quả đất (Optimal Trajectories in Atmospheric Flight deals with
the optimization of trajectories in atmospheric flight.) The book begins with  a  simple treatment  of
functional optimization followed by a discussion of switching theory. It then presents the derivation of
the  general  equations  of  motion  along  with  the  basic  knowledge  in  aerodynamics  and  propulsion
necessary for the analysis of atmospheric flight trajectories…The final chapters present analyses of
optimal reentry trajectories and orbital maneuvers.

Cuốn sách này nhằm làm sách tham khảo cho các khoa học gia và kỹ sư muốn đi vào lãnh vực quĩ đạo
tối ưu cho các chuyến bay trong bầu khí quyển quả đất. Để dùng làm sách giáo khoa, cuốn này được
viết ngắn gọn để các giáo sư có thể tiện dụng.” 

6. Cuốn Flight Mechanics of High-Performance Aircraft, by N.X. Vinh; Cambridge University Press,
U.K. 1993. Paperback edition in 1995. Used book giá $104.95 trên ebay.

Trang mạng giới thiệu cuốn sách viết, “Cuốn này trình bày tất cả mọi lãnh vực của phi trình flight
performance of modern day high-performance aircraft, từ cất cánh tới hạ cánh, qua những giai đoạn
khác nhau của chuyến phi hành flight in climb, cruise, turning and descent… Chương cuối cùng thảo
luận qui trình của một phi thuyền trở về trái đất ở tốc độ cực kỳ cao (the performance of hypervelocity
re-entry vehicles)…Sách này sẽ dùng làm giáo trình mở đầu cho các lớp cử nhân cao cấp (advanced
undergraduates) và bắt đầu lớp cao học. Sách cũng sẽ có giá trị cho các nhà nghiên cứu. Tác giả là một
nhà nghiên cứu đồng thời là giáo sư đại học nổi tiếng trong lãnh vực đề cập.”

***

VÀI ĐIỀU GS VINH GIẢI THÍCH VỚI NGƯỜI VIẾT

1. Thế nào là Qũi Đạo Tối Ưu? Một lần GS Vinh giải thích với tôi, để tính toán quĩ đạo tới mặt trăng thì
các khoa học gia khác có thể tính được, nhưng công thức họ tính không hữu dụng, vì để bay theo quĩ
đạo đó phi thuyền sẽ cần số nhiên liệu mà nó không mang nổi. Với quĩ đạo tối ưu, sau khi ra khỏi bầu
khí quyển phi thuyền sẽ dùng sức hút của các hành tinh khác để bay tới mục tiêu chứ không dùng nhiên
liệu mang theo, như vậy tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu. (Lưu ý với sự cẩn trọng: trong dẫn giải
này, nếu có điều gì không ổn thì do tôi chưa nắm được sự giải thích của Giáo sư Vinh.)

2. Sự chính xác của quĩ đạo: Trong một lần được đi dạo tay đôi với GS Vinh ngoài phố San Jose (trong
một dịp lễ hội của cộng đồng), tôi bận tâm suy nghĩ tới sự chính xác trên đường bay của các hỏa tiễn
chống phi đạn, ví dụ lá chắn thép của Israel (Iron Dome là hệ thống phòng không của Israel chống lại
các hỏa tiễn bắn bởi nhóm Hamas từ giải Gaza.) tôi hỏi GS Vinh làm sao mà một hỏa tiễn có thể nhắm
bắn trúng một phi đạn đang bắn tới thì GS trả lời “Bắn trúng thế quái nào được! Nó chỉ bắn tới gần
thôi, rồi thì sức nóng của phi đạn đang bắn tới khiến hỏa tiễn phòng thủ phát nổ, phá hỏng phi đạn đang
bắn tới.

3. Nhiếp ảnh gia Phạm Châu, bạn tôi, một người cũng thân thiết với GS Vinh, và được nghe GS giải
thích như  sau: 
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Quĩ đạo của phi thuyền bay ra hay vào bầu khí quyển sẽ tạo một góc (angle) với bề mặt trái đất. 
Trường hợp phi thuyền bay ra không gian. Nếu cái góc nghiêng này nhỏ thì phi thuyền không thể thoát
ra khỏi bầu khí quyển trái đất được. Nếu góc này lớn thì phi thuyền sẽ cần nhiều nhiên liệu để tạo 1 sức
đẩy thắng sức hút của trái đất (gravity). Nếu  góc này là 90 độ (phi thuyền bay thẳng góc với mặt trái
đất, thì nó sẽ cần số nhiên liệu cao nhất mới có thể tạo 1 sức đẩy thắng sức hút của trái đất. Vì vậy quĩ
đạo tối ưu có góc bay chỉ cần số nhiên liệu tối thiểu đủ tạo một lực đẩy  phi thuyền ra ngoài không
gian. 

Khi bay trở về bầu khí quyền, nếu góc bay của phi thuyền gần thẳng góc với bề mặt trái đất thì tốc độ
cực kỳ lớn của phi thuyền sẽ tạo lực ma sát cực kỳ lớn với bầu khí quyển khiến phi thuyền có thể bốc
cháy khi lọt vào bầu khí quyển. 

Nếu phi thuyền bay trở lại bầu khí quyển với góc nghiêng với mặt đất rất nhỏ, phi thuyền sẽ nẩy lên
nẩy xuống (bouncing) mỗi khi chạm vào rìa ngoài của bầu khí quyển; và rồi lại trượt ra ngoài không
gian chứ không thể bay vào bầu khí quyển được (Cũng như trường hợp ta ném 1 mảnh đá mỏng trượt
trên mặt nước, nó sẽ không chìm ngay mà nẩy lên nẩy xuống vài lần mỗi khi chạm vào mặt nước và
văng đi thật xa.)

4. Trong các bài tôi vừa thâu tóm, các khoa học gia không gian đã viết rõ, nhưng tôi muốn lập lại
những điều họ đã viết: Công thức toán của GS Vinh tính quĩ đạo cho phi thuyền bay vào vũ trụ và trở
về chứ không phải chỉ vẽ quĩ đạo tới mặt trăng. Nhưng công thức và những phát kiến khác của GS Vinh
đã được NASA áp dụng để phóng phi thuyền tới mặt trăng. 

Kết luận

Người viết hy vọng bài tổng hợp này giúp người đọc hiểu được phần nào di sản to lớn của GS Nguyễn
Xuân Vinh ngay từ buổi đầu của nền khoa học không gian thế giới, 1965. (Phi thuyền có người đầu tiên
bay quanh quĩ đạo mặt trăng là phi thuyển Apollo 8. Apollo 8 bay quanh quĩ đạo mặt trăng 10 lần từ
ngày 21 tới 27 tháng 12, 1968) Với những đóng góp to lớn cho khoa học không gian của nhân loại,
Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đáng được coi là khoa học gia lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước tới
nay, và ông xứng đáng có một mộ phần hoành tráng để nhiều thế hệ người Việt trong tương lai tới
tưởng nhớ và hãnh diện vì ông.  ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    TTTTÜÜÜÜ©©©©nnnngggg    TTTTââââmmmm '

(2022-8-23)
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Đọc Sách
Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch

Táng Sòng Selected Poems
của Phí Minh Tâm

Người đọc: Phạm Trọng Lệ

Ghi Chú: Bài nhận xét của Giáo Sư Phạm Trọng Lệ đăng trong The Firmament Literary Journal,
Volume 10, No.2, July 2017 của Nhóm Thế Hữu Văn Đàn. Các chữ đỏ bôi đi là do tôi cung cấp dự liệu
không chính xác. Các chữ đỏ được thêm vào để đáp ứng với các ghi nhận của Giáo Sư Lệ. 

Phí Minh Tâm

Editor's Note:  The following is not a rehash of the old entry in the July 1917 issue of  Firmament  that
our late Professor Phạm Trọng Lệ had written as a proofreader-cum-commentator more than five years
ago,  though some details  remain the  same such  as  the author's  CV and others.   What's  new are
additions, an abbreviated list of typos, and corrections in red undertaken by the sinology scholar Phí
Minh Tâm, and the freshness of the text, which is quite interesting and informative for new and old
readers alike. TDL.

Sơ Lược Tiểu sử Tác giả:

Trong tháng 3 năm nay 2017, tác giả Phí Minh Tâm ra mắt bản thảo Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch.
Anh Phí Minh Tâm, cựu học sinh trung học Lasan Đức Minh Saigon (1954), Miche Phnom Penh
(1955) và Lasan Taberd Saigon (1956), tốt nghiệp Lâm Khoa  trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao
(1959),  được học bổng  Leadership của cơ quan AID du học Mỹ (1960), tốt nghiệp BS Forestry tại
Syracuse University (1963), BS Wood & Polymer Chemistry tại State University of New York College
of  Environmental  Science  and  Forestry  –  SUNY-ESF  (1963),  và  MS   Chemical  Engineering  tại
Massachusetts Institute of Technology (1965) gọi tắt là MIT khi anh 26 tuổi. Ở Hoa Kỳ về Việt Nam,
anh giữ chức vụ Kỹ sư Công trình (project engineer) cho Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam
Industrial Development Bank trong 2 năm rồi làm cho Viện Quốc Gia Định Chuẩn National Standards
Institute. Sau tháng tư 1975, anh bị đi tù cải tạo ở Long Thành. Được thả ra, tháng 11, 1980, anh vượt
biển sang đảo Bidong ở Mã Lai Á. Trong thời gian ở đảo, anh  làm việc tình nguyện với nhiệm vụ
Giám đốc Giáo Dục và dạy Anh văn cho người tị nạn trong chương trình Cao Ủy Đặc Trách Vấn Đề Tỵ
Nạn của United Nations. Sáu tháng sau, anh được nhận vào Hoa Kỳ, và làm việc từ tháng chín, 1981
cho hãng Bechtel Petroleum Incorporation ở San Francisco, California trong gần 4 năm, và sau đó đổi
sang làm cho hãng Pacific Gas & Electric Company với chức vụ Senior Measurement Engineer và
Project Manager trong 20 năm. Khi nghỉ hưu, anh làm Senior Consultant cho công ty Energy Expert
International trong 9 năm rưỡi cho đến năm 2015. (Tóm lược theo CV tác giả gửi theo yêu cầu.)
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Work in Progress
Người viết xin nhận là một người đọc bài (proofreader) chứ không phải là một người chuyên về thơ
Đường Luật được đào tạo qui củ, nghĩa là xin đọc và ghi chú những lỗi chính tả hay lỗi đánh máy, và
trong khi làm công việc đó, cũng góp ý với tác giả để nếu in thành sách, ấn bản được hoàn chỉnh.

From process to product

Đọc phần Tựa cho cuốn sách người đọc thấy tác giả là một người khiêm nhường, tự nhận khi bắt đầu
dịch chưa rành về niêm luật thơ Đường, luật bằng trắc, và coi ấn bản điện tử này - mà anh đã bỏ bao thì
giờ và công sức trong 20 năm - là một bài học để người dùng nhận thấy những tiến trình tuần tự (poetic
translation process) của một người dịch thơ, thích thơ và ham học hỏi. Tác phẩm cũng là một món quà
tác giả gửi giới thưởng ngoạn vào lúc mà người viết và khảo cứu đang tận dụng được những lợi ích của
kỹ thuật điện toán.

Theo lời tựa của ấn bản điện tử phổ biến giới hạn 255 trang này, tác giả đã dùng thời gian rỗi rảnh, tra
cứu, miệt mài tìm hiểu về chữ Hán và luật thơ Đường nhiều năm qua và đem những sở học của một
người được đào tạo về khoa học để phân tích cấu trúc của từng thể thơ, cùng luật bằng trắc và đối ngẫu
trong thơ Đường, Tống. Và tác giả tóm tắt trong một bài viết về âm ngữ và luật Thơ Đường, trang 202
và trang 243 trong phần Phụ Đính. Phần chính trong Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch, tác giả chọn 13
thi sĩ đời Tống (Song 960-1279) và 79 thi sĩ đời Đường (T’ang 618-907), xếp theo thứ tự abc. Mỗi bài
thơ gồm: (1) Tên thi sĩ phiên âm sang tiếng Việt và chữ Hán,  (2) nguyên tác bằng chữ Hán bên trái đối
chiếu với (3) tựa bài thơ và (4) bài thơ phiên âm sang tiếng Việt bên phải, tiếp theo bởi phần (5) Dịch
nghĩa, (6) Dịch sang thơ Việt, thường là thể thơ trong nguyên tác nhưng cũng dùng các thể văn vần
khác và (7) phần dịch sang tiếng Anh, của tác giả hay của các nhà thơ Anh Mỹ hay Trung Hoa và cuối
cùng là (8) ghi chú ngắn gọn về thi sĩ hay bài thơ đó. 

Như vậy tác giả dù muốn hay không, cũng đã đi theo bước chân của những nhà dịch thơ Đường hay
Tống sang thơ Việt, duy có điều đáng phục là một người đã tự học chữ Hán và với tinh thần khoa học
của một người theo Tây học (khác với các bậc cha ông chúng ta như Tản Đà, Trần Trọng Kim, Ngô Tất
Tố, Trần Trọng San, Lê Nguyễn Lưu là những nhà Hán học, những nhà dịch thơ Đường đầu tiên), kèm
theo sự học hỏi từ những bạn thơ Việt rành thơ Đường, và qua lời kêu gọi của anh Thomas D. Le, chủ
bút Firmament, tác giả đã chuyển bản in đầu pre-publication version đến một số bạn trong Thế Hữu
Văn Đàn để đọc trước và cho ý kiến. Tôi có vinh dự đó. 

Mục đích của tác phẩm này, như tác giả viết, là “một thú vui và là một thử thách cho bản thân.” Xin
trích lời của g.s. Trần Thanh Đạm trong “Lời bạt” trong cuốn Thơ Đường Tản Đà Dịch của Nguyễn
Quảng Tuân (nxb Trẻ, 1989), p. 230: “Quả thực đối vói nhiều thi sĩ Việt Nam, học thơ Đường và dịch
thơ Đường, thực chất cũng là một việc sáng tạo; là một sự cố gắng vượt thử thách để rèn luyện tài thơ
và hồn thơ…Còn đối với người đọc, đọc thơ Đường đã là một cái thú, song đọc thơ Đường từ nguyên
bản rồi chuyển sang dịch bản thì lại thêm hứng thú bội phần…”  
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Trong khi tìm tòi, tác giả cũng tra cứu những bản dịch của các dịch giả ngoại quốc và vốn là giáo sư
Anh văn Hội Việt Mỹ, tác giả đã phỏng dịch sang tiếng Anh một số bài thơ trong ấn bản. Những bản
dịch sang tiếng Anh của g.s. Phí Minh Tâm và của một số thi sĩ hay học giả ngoại quốc, sẽ giúp độc giả
hiểu thêm ý nghĩa những bài thơ gốc, nhất là các sinh viên thế hệ mới mà tiếng Việt có thể còn giới
hạn.

Typos (chữ trong ngoặc đơn là chữ đã sửa) căn cứ trên ấn bản 4/16/2017 (Các nhận xét của Giáo
Sư Lệ đã được sửa chữa trong ấn bản mới nhất của TTĐTTD. Chỉ nêu lại chọn lọc các nhận xét có
đóng góp vào nội dung TTĐTTD). 

-P. 49: Đỗ Thu Nương: Kim Lũ Y:
Ai ơi đừng tiếc áo thêu vàng
Ấp ủ yêu thương nhớ tuổi xuân
Thưởng thức hoa tươi vừa chớm nở
Bẻ chi cành trọi lúc hoa tàn.
(vần chưa chỉnh) (Đã sửa)
Nhưng phần English translation rất khéo:

The Gold-Threaded Robe
by Innes Herdan 

I warn you - cherish not your gold-threaded coat;
I warn you - cherish rather the days of your youth!
When the flower blooms, ready for picking, pick it you must!
Don’t wait till the flower falls, and pick a bare twig!
..…
-Tr. 61: và một số bài dịch tiếp theo, ai là dịch giả, không thấy ghi rõ (các bài dịch không ghi tên, tác
giả là dịch giả).
..…
-P. 73: Lưu Phương Bình Nguyệt Dạ. Bản dịch thứ nhất:

The  Plough and  southern  stars  and  beginning  to  descend  (the  Plough and  Southern Star  begin  to
descend)
=>Bản dịch thứ hai bên dưới xát nghĩa hơn.
…..
-P.160 :Phong Kiều Dạ Bạc, Dịch nghĩa: (câu 3, 4) Nửa đêm khách trên thuyền tới nghe tiếng chuông
chùa ngân vang. (Chuông chùa Hàn San ở ngoài thành Cô Tô nửa đêm vọng đến thuyền khách) 
-Phần translation into English: credit translator: Witter Bynner:
A Night-Mooring Near Maple Bridge

While I watch the moon go down, a crow caws through the frost;
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Under the shadows of maple-trees a fisherman moves with his torch;
And I hear, from beyond Su-chou, from the temple on Cold Mountain,
Ringing for me, here in my boat, the misdnight bell.
(The Jade Mountain, (New York: Vintage Books, 1929, 1957), p. 4.
…..
-P. 169 :Bài “Khiển bi hoài” của Nguyên Chẩn, tr. 129: nên ghi chú “Kỳ nhị” và chú thích thêm: “Xem
Kỳ nhất, Kỳ Nhị và Kỳ Tam ở trang 238-241”.
Queries

-Trong ấn bản này có 13 nhà thơ Tống, 79 nhà thơ Đường. Xếp chung với nhau có làm cho độc giả lẫn
lộn không, trừ phi soạn giả muốn độc giả so sánh để rõ phần liên hệ? Trong ấn bản điện tử, có thể dùng
mầu để phân biệt thi sĩ đó là Đường hay Tống, thay vì để trong ngoặc kép (Đường) hay (Tống)?
-Sau tên thi sĩ phiên âm sang tiếng Việt có nên thêm tên phiên âm La Mã theo lối Wades-Giles hay
Pinnyin (thí dụ: Lý Bạch (Li Po, hay Li Bai); Bạch Cư Dị (Po Chu-I, hay Bai Ju-Ji), Lưu Trường
Khanh (Liu Changqing),  và thêm năm sinh, năm mất,  nếu có thể.  Tên phiên âm Wades-Giles hay
Pinnyin của các thi sĩ giúp độc giả tìm thêm về đời sống và dịch phẩm của các thi sĩ đó. ( Ấn bản 4 có
thêm tên tác giả chữ Pinyin)

-Nên có thêm: Alphabetical Index of poets; Index of titles in alphabetical order. (Sẽ cố gắng thực hiện) 

-Check phần phiên âm Hán Việt. Thí dụ: (Đã làm)

-Tr. 239, Khiển Bi Hoài, Kỳ Nhị, dòng 2: khán tận hay khan tận; trang 240, Kỳ Tam: (Đã làm)
dòng 6, nan ky hay nan kỳ? ; Tr. 76: Tảo Phát Bạch Đế Thành (line 1) Triêu từ Bạch Đế thải (thái) vân
gian.
-Check titles tựa bài thơ: (Đã làm)

Tr. 144: Thôi Hộ: Đề Thành Đô Nam Trang. 

    Các sách cũ viết Đề Tích Sở Kiến Xứ, hay mới hơn: Đề Đô Thành Nam Trang.  

-Check dấu hỏi ngã:  Trong phần Mục Lục, ii: Xích Bích Hoài Cỗ (dấu hỏi).

Bài “Mẫn Nông” p. 109. Cày đồng giửa ban trưa (giữa); Ai ơi ăn bác gạo (bát) 
=>Một điều thú vị: mấy câu ca dao học thuộc lòng khi ở tiểu học có thể có liên hệ với bài thơ chữ Hán
“Mẫn Nông” của Lý Thân (Li Shen)? Một nhà thơ Việt nào đã chuyển bài “Mẫn Nông” của Lý Thân
sang bốn câu lục bát thuần Việt? Trong một xứ trọng nông nghiệp, bài thơ hay lời thơ được phổ biến
đến mực được coi như ca dao? Vậy giả thuyết cho rằng ca dao do người dân đồng ruộng sáng tác trong
trường hợp này thì sao?  

Sừ hòa nhật đương ngọ
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Hãn tính hòa hạ thổ
Thù tri bàn trung xan
Lạp lạp giai tân khổ.
Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo cơm một hạt đắng cay muôn phần. 

Ưu điểm Của Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch

Những ưu điểm chính trong tập thơ này. 

1.Tên tác giả xếp theo thứ tự vần abc khiến độc giả tìm dễ. Khi xưa, những cuốn Đường Thi như của
Bùi Bằng Đoàn và Bùi Khánh Đản, Trần Trọng Kim, Trần Trọng San, xếp các bài thơ theo thể thơ nên
độc giả mất công tìm. (Thất ngôn luật, Thất ngôn tuyệt cú, Ngũ ngôn luật, ngũ ngôn tuyệt cú, Ngũ ngôn
bài luật, Trường thiên cổ thể).

2. Phần chữ Hán của những bài thơ trên ấn bản điện tử có in mầu nên dễ coi, đẹp mắt. Tên một số thi sĩ
cũng in mầu. Ấn bản điện tử có thể giúp tác giả nhanh chóng sửa lỗi trước khi phát hành mà không cần
bảng đính chính như sách in. Đó là không kể những tiên lợi như có thể phổ biến rộng rãi, và ngày nay,
nhờ email, có thể có trao đổi dễ dàng giữa tác giả và người đọc. 

3. Tuy bên dưới một số bài dịch sang tiếng Anh có ghi tên dịch giả và nguồn gốc, nhưng ở cuối sách,
đề nghị soạn giả thêm: Bibliography - Tài liệu Tham khảo, kể cả nhũng nguồn trên websites thêm để
độc giả tra cứu thêm. (Đã làm)

Đề nghị thêm hình minh họa, tuy đã có một số. (Sẽ cố gắng thực hiện. Trong ấn bản 5, có thêm một ít
hình)
-Lựa thêm những bài dịch sang tiếng Anh của các dịch giả khác cho thêm khởi sắc. Thí dụ: ba phần bài
Khiển Bi Hoài của Nguyên Chẩn (Yuan Chen), có in trong Witter Bynner, The Jade Mountain (Vintage
Books, Random House, 1929, 1957), p. 215-216.  (Trong ấn bản 5, phần nghĩa của các bài thơ đều
được dịch ra Anh ngữ .)

Trong khi đọc bài Khiển Bi Hoài của Nguyên Chẩn, trang 241, độc giả có dịp so sánh bản dịch của tác
giả Phí Minh Tâm và của hai dịch giả khác, là Lê Nguyễn Lưu và Vu Sơn Thần Nữ. Đọc các bản dịch
của những dịch giả giúp hiểu rõ thêm nguyên bản và do vậy  tăng thêm thú vị. Đồng thời cảm phục
cách chọn thể thơ, chọn vần, chọn chữ của dịch giả. 

-Soạn giả khiêm nhường nhận không có thi tài như các thi sĩ khác. Xin coi công trình này như một
process—vì sọan giả có thêm cơ hội trau chuốt những bài đã dịch mà chưa ưng ý, nếu có. Cũng là một
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cơ hội nuôi dưỡng thi hứng. Một bài thơ hay người thi sĩ cần nhất có thi hứng và cấu tứ, nhưng một bài
dịch đạt cũng cần đọc và sửa nhiều lần để tìm chữ thích đáng.  

Khi đọc Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch, tôi vui nhất là khi gặp những thi sĩ bị quên trong các tập
thơ dịch Đường Thi đã xuất bản từ trước.  

Hơn nữa, phần Chú Thích về Luật thơ Đường và Âm Ngữ Thơ Đường có giải thích bằng dẫn chứng cụ
thể là chính những bài thơ trong Tập Thơ này. Đây là một phần rất có ích vì tác giả đã phân tích khách
quan, thu ngắn thời gian tìm hiểu cho độc giả không quen chữ Hán. 

Vấn đề tác quyền. Lý tưởng là soạn giả là dịch giả. Nhưng thực tế, một bài thơ hay nổi tiếng thường
có nhiều dịch giả đã dịch rồi, nên công việc của soạn giả là chọn bài dịch mình ưng ý nhất. Về tác
quyền của một số những bản dịch sang tiếng Anh, có thể hỏi một luật sư chuyên về copyright hay viết
thư cho dịch giả hay nhà xuất bản có bài xin trích đăng. Riêng trường hợp một bài dịch hay như Phan
Huy Vịnh dịch Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị thì nên in lại (hơn nữa khỏi trả tác quyền). Nếu có một hội
non-profit về văn hóa hay giáo dục như Asia Society hay một university press hay THVĐ bảo trợ việc
in ấn và nhờ xin phép in một số bài dịch còn thời gian được tác quyền bảo vệ. Dù sao chăng nữa, việc
kê tên dịch giả và nguồn gốc bản dịch là một tập tục được tôn trọng của một tác phẩm giá trị văn hóa.  
(TTĐTTD chỉ được ấn hành bản điện tử gởi đến các thân hữu và bạn bè thích thơ Đường. Tên tác giả
các bản dịch nghĩa, dịch thơ… được ghi nhận khi có nguồn gốc.  Tác giả không có ý định in sách.)

Tóm lại:

Tôi vốn thích thơ Đường vì hình ảnh cô đọng, lời súc tích, âm điệu du dương, nhưng khi ở trung học
tôi không được may mắn học nhiều chữ Hán, nên đành dùng các bản dịch sang tiếng Anh hay tiếng
Pháp để tìm hiểu nghĩa những bài thơ ưa thích. Bởi vậy mà tôi rất mừng và khâm phục anh Phí Minh
Tâm đã tận tâm và say mê  dịch những bài thơ Đường và Tống anh thích và trình bày một cách mạch
lạc và có khoa học. Người ta thường nói dịch giả một bài thơ nên là một thi sĩ; điều này chỉ đúng một
phần, vì thi sĩ đôi khi vì hứng thơ dịch bay bổng quá như chắp cánh thêm cho bài thơ khiến bài thơ đi
xa nguyên bản. Xin đưa một thí dụ: Thi bá Vũ Hoàng Chương dịch bài Hoàng Hạc Lâu có những ý
không có trong nguyên bản.

4 câu cuối:
Tình xuyên lịch lịch Hán-Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh-Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu. 
                      Thôi Hiệu

Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi
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Chiều xuống gần xa đâu quê quán
Đừng dục cơn sầu nữa sóng ơi…
                       Vũ Hoàng Chương

So sánh với bản dịch của Tản Đà:
Hán Dương sông tạnh cây bày,
Bãi xa Anh-Vũ xanh đầy cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.
                        Tản Đà

Mấy câu thơ dịch của VHC gây xúc động hơn mấy vần thơ của TĐ nhưng nhóm chữ “chẳng ai chơi” là
ý của VHC chứ không phải là của Thôi Hiệu. Hơn nữa, ở câu cuối, VHC nói thẳng với sóng, còn câu
thơ tả tâm trạng nhớ quê cũ - Lúc chiều tối, tự hỏi, quê nhà ở nơi nào? Khói sóng trên sông khiến người
buồn bã – thì hai câu của Tản Đà gần nguyên tác hơn. 
Tùy tâm trạng người thưởng thức, tùy cảnh ngộ, riêng về việc dịch thơ, dịch giả, theo ý tôi, nên theo
mấy tiêu chuẩn “Tín, Đạt, Nhã” (trung thành với nguyên tác, cố dịch đầy đủ ý, nhịp, âm điệu, chọn chữ
dùng thích hợp với nội dung bài thơ, lột được tâm trạng thi nhân lúc đó; đến đó thì dịch giả không đi xa
hơn.) Nhưng đây là ý kiến riêng vì đây là một đề mục debatable của một hội luận seminar. Nhân tiện,
cũng 4 câu này, tác giả Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch dịch thế nào?

Hán giang nhô nhấp trong chiều nắng
Anh Vũ thơm xanh rậm cỏ cây.
Chiều xuống cố hương nào chẳng thấy
Trên sông khói sóng gợi niềm cay.
                  TTĐTTD, tr. 142

Xin hân hoan đón mừng g.s. dịch giả/thi sĩ Phí Minh Tâm sắp ra mắt một tập thơ dịch trong đó có nhiều
bài dịch khéo, đem lại nhiều giờ thưởng thức những bài thơ hay, và riêng đối với sinh viên Việt, một
dịp trau dồi thêm tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ nữa.

Viết xong tại Virginia June 8, 2017
Phạm  Trọng  Lệ  
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Giới-thiệu một vở kịch Nhân-bản   

Chuyện Người Mua Mộng
của Phan-Tùng-Mai

Người giới-thiệu: Nguyễn-Lê-Hiếu

I. Câu chuyện Nhân-bản

Trước khi vào bài, có lẽ nên xác-định thế nào là khái-niệm hay chủ-thuyết Nhân-bản. Vũ-Bằng trong
cuốn Nói có sách (Sài-gòn 1971), giải-thích Nhân-bản là nói ngắn-gọn của câu nhân-loại bản-vị thuyết,
chủ thuyết này lấy con người làm bản-vị, làm trung-tâm và chủ-thể mọi việc.(1-a) 
Tự-điển  Khai-Trí  Tiến-Đức  (KTTĐ,  1930)  không  có  ghi  từ  Nhân-bản.  Hán-Việt  Tự-điển (HVTĐ,
k.1960) có hai mục: a-Nhân-bản-thuyết: thuyết lấy nhân-loại làm bản-vị, trung-tâm của vũ-trụ còn b-
nhân-văn chủ-nghĩa: chủ-trương phục-hưng tinh-thần văn-minh cổ, đề-xướng tư-tưởng tự-do. Từ-điển
tiếng Việt (TĐTV, 2000) giải-nghĩa nhân-bản là a- cho người làm trung-tâm của vũ-trụ và triết-lý đó
duy-tâm; cũng chỉ dẫn thêm b- nhân-bản như nhân-văn (cũ) có nghĩa là chủ-trương phục-hưng văn-học
và nghệ-thuật của cổ-đại Hi-lạp và La-mã, phát-triển đầu-tiên ở Ý, sau lan ra khắp châu Âu. So-sánh
HVTĐ và TĐTV, có hai điểm chính giống nhau là 

c- cùng một chủ-trương phục cổ, lập lại phong-trào văn-học nghệ-thuật (trước thời Ky-tô);
d- cùng chung quan-điểm nhân-bản: con người là trung-tâm của vũ-trụ (chứ không còn là tôn-giáo

và thượng-đế nào đó.)

Nhà  văn-hóa  Hữu-Ngọc  viết  Theo  cuốn  Tự-điển  của  Đài-Loan  The  Far  East  English–Chinese
Dictionary, từ HUMANISM dịch là nhân-bản, nhân-văn. Như vậy, có thể nói phương Đông (có Trung-
Quốc và ta) tách khái-niệm humanism ra hai nghĩa.(1-b) 

Lý-do tách-ra nằm trong lịch-sử nhân-loại ở phương tây. Khái-niệm Humanism khởi đầu với Erasmus
(2) chủ ý phục-hưng Hy-La, coi con người phải được thụ-hưởng một nền văn-học văn-hóa cao-cấp như
thời Hy-lạp La-mã hầu tạo một nhân-loại cao-cấp, xứng-đáng ở vị-trí trung-tâm vũ-trụ. Đó là khái-
niệm giáo-dục nhân-văn, do Erasmus khởi đầu; hai chủ-trương tiếp theo, Rabelais cổ-võ cho một cái
đầu đầy-tắp, học cho thật nhiều; Montaigne đổi hướng, cần tạo cái đầu tư-duy, biết suy-nghĩ phân-tích
(3). Hai quan-điểm tưởng như chống-đối, một bên bị chê như cái tủ-sách phủ đầy bụi-bậm có con vẹt
đậu ở trên; bên kia như anh mù đi lòng-vòng trong phòng tối, đi rất nhiều mà chẳng được bao-xa, chỉ
luẩn-quẩn trong căn-phòng tối-tăm chật-hẹp. (Về sau, Nguyễn-Mạnh-Tường  (4)  hấp-thụ nền văn-học
nhân-văn này, khi về nước vào khoảng thập-niên 1930-40, muốn áp-dụng các phương-pháp đào-tạo con
người mới, viết cuốn  Xây-dựng Đông-phương, Bài học Điạ-trung-hải  (5)  mong tạo -dựng một mẫu
người Việt mới theo mô-thức Hy-La, để họ sẽ xây-dựng đổi mới xã-hội ta. Sang phần sau cuộc đời,
mang cái vạ thông-công, không được đích-thân dạy bảo môn-sinh, ông ngồi xuống ghi ý-thức của mình
trong cuốn Lí-luận giáo-dục Âu-tây, tk 16-18 (6))

Khi con người thế-hệ Phục-hưng đạt đến cao-độ, thì họ không còn thụ-động thâu-nhận giáo-dục nhân-
văn mà đứng thẳng dậy, muốn tự chọn-lựa quyết-định điều mình muốn, rồi tự thực-hiện điều đó, và
chịu tránh-nhiệm về hậu-quả thực-hiện được, gom cả ba giai-đoạn của khái-niệm nhân-bản. Humanism
đã vượt qua giai-đoạn nhân-văn mà bước sang giai-đoạn nhân-bản. Đông-phương khi tiếp-xúc với
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khái-niệm Humanism thì được nhìn thấy cả quá-trình tiến-bộ nên phân-định ra thành hai: lúc đầu thuần
nhân-văn và khoảng sau đề cao nhân-bản. Đó là lý-do giải-thích điều Nguyễn-Hữu-Ngọc viết  tách
khái-niệm humanism ra hai nghĩa, nguyên-thủy,  nghĩa lịch-sử thời Phục-hưng, sau này nghĩa triết-lý.
Khi chuyển ngữ—nếu không viết cả đoạn hay cả bài mà chỉ dùng từ trong ý-niệm dịch—có thể gây
ngộ-nhận. Về tiếng Pháp: Humanisme là thuyết nhân-bản, các khoa học nhân-văn gọi là humanités,
một tiếng humaniste chỉ cho cả hai người, người học khoa nhân-văn lẫn người theo thuyết nhân-bản.
Về tiếng Anh, có người phân-biệt Renaissance Humanism—phong-trào nhân-văn thời Phục-hưng thế-
kỷ 13-15—và Humanism nói rộng chỉ các tiến-hóa trong khái-niệm nhân-bản khi con người thay-thế
Thượng-đế ở trung-tâm vũ-trụ: lúc đầu ấp-ủ niềm tin thần-linh cõi Trên, sau chuyển hướng về con
người và lý-trí “hạ-giới”. Có người nói rằng các nhà tư-tưởng thời Trung-cổ quỳ-gối mà suy-tư; sau, do
học-hỏi thêm mà bạo-dạn vươn mình toàn-thân thẳng đứng. (It has been said that medieval thinkers
philosophized on their knees, but bolstered by the new studies, they dared to stand up and to rise to full
stature). (7)

Vở kịch nhân-bản giới-thiệu hôm nay có tên Chuyện người mua mộng, giễu một anh cán-bộ, bày ra
chuyện anh cán chiều vợ, đi ngược lại khẩu-hiệu  ba-khoan,  cho vợ đi mua mộng. Tác-giả là Phan-
Tùng-Mai.  

II.  Kịch-tác-gia Phan-Tùng-Mai

Thế-kỷ thứ 19, một thư-sinh lều chõng đi thi, bỗng nghe tin mẹ mất, thương nhớ khóc quá nhiều đến
nỗi đau mắt rồi bị mù. Mộng trạng-nguyên tiến-sỹ dở-dang, cậu thư-sinh về mở lớp dạy học, làm thầy
đồ; chống giặc Pháp, ghét chữ quốc-ngữ do ngoại-nhân thiết-lập, làm thơ nôm tế binh-sĩ cần-vương
chống xâm-lăng. Cụ viết chuyện thơ lấy mình làm mẫu đoạn đầu, sau kể mộng-ước làm đề-tài chính
cuốn sách, nay trở thành một trong bốn cuốn chuyện Nôm kinh-điển  (8), nhan-đề Lục-Vân-Tiên. Đó
chính là cụ Đồ Chiểu tức Nguyễn-Đình-Chiểu (1.822-1.888). Có người học-trò thương-quý vị thầy
khiếm-thị, xin với cha mẹ mang em gái tới dâng thầy. Hai người sinh được bảy người con. Có cô con
gái—kể như là đời thứ hai—cao số, lập gia-đình, đẻ một mụn gái, rồi chồng mất sớm. Từ đó, ký thêm
chữ Sương trước tên Nguyệt-Anh (9). Cha ghét quốc-ngữ nhưng con gái lại là phụ-nữ đầu-tiên đứng làm
báo quốc-ngữ ở Nam-kỳ.  Bà ở vậy nuôi con gái, sau gả cho Mai-Văn-Ngọc. Rồi con gái chết khi sanh
con đầu lòng; bà lại giúp rể nuôi cháu ngoại.
Rể Nhiêm-sanh Mai-Văn-Ngọc (10) —đời thứ ba—là một nhà cách-mạng theo Cộng-sản Đệ-tam, hàng
em của Nguyễn-An-Ninh. Ông ở góa mặc dù mẹ vợ khuyến-khích tục-huyền(11), dựa vào mẹ vợ mà nuôi
con côi. 

Cô con gái—đời thứ tư—Mai-Huỳnh-Hoa, lớn lên, theo cha làm cán-bộ Cộng-sản Đệ-tam. Mai-Văn-
Ngọc có một đồng-chí hàng đàn-em là Phan-Văn-Hùm (12) ; sau mang Mai-Huỳnh-Hoa gả cho. Phải cái
Hùm không theo Đệ-tam mà lại theo hướng Đệ-tứ. Do đó, lắm khi Hùm đi diễn-thuyết thì trong cử-tọa,
người phá-đám và lớn miệng la Đả-đảo Phan-Văn-Hùm thường chính là bà vợ Mai-Huỳnh-Hoa. 

Phan-Văn-Hùm và bà Hoa có hai con, thuộc vào đời thứ năm trong dòng Nguyễn-Đình-Chiểu. Con lớn
tập-kết ra bắc năm 1954; con thứ, tên Phan-Tùng-Mai, cử-nhân luật, trước hành-nghề tại Sai-gòn, thích
chuyện văn-chương. 

III.  Những giấc mộng
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Người ta nói giàu-sang danh-vọng ở đời như giấc mộng; có những Giấc mộng vô-thường. Thuần-Vu-
Phần vào bái-yết vua xứ Hòe-an bàn việc thế-sự, nói chuyện văn-chương chữ-nghĩa đời trước, qua
phép trị nước an dân đời nay, đến phương-cách làm sao cho nước phồn-thịnh ngày sau. điều nào cũng
được Vua ưng ý. Vua dùng làm làm cận-nội, giữ bên mình; sau gả công-chúa cho, lại bổ làm thái-thú
quận Nam là vùng trù-phú nhất xứ Hòe. Vợ chồng Thuần sống một cuộc đời vương-giả, cực-kỳ hạnh-
phúc nhiều năm. Bỗng có giặc đến đánh, Thuần mang quân ra chống-giữ. Chẳng may thua to, thành vỡ,
vợ con chết trong binh-biến. Thuần quân tàn binh bại, phẩm-phục triều-đình bươm-bả, chạy về kinh-đô.
Bị lột hêt phẩm-hàm, đuổi ra ngoài thành làm dân-dã. Buồn-bã than-thân…chợt tỉnh giấc, thì ra đó mới
chỉ là một giấc mộng khi nằm dưới cây hòe, một cành hướng về xứ Nam; dưới chân có bày kiến còn lũ-
lượt theo nhau tha mồi về tổ.

Cao-bá-Quát yếm-thế coi mọi sự trên đời tựa như giấc mộng mơ-hồ ảo-tưởng Thế sự thăng trầm quân
mạc vấn, Yên ba thâm xứ hữu ngư châu. Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu Đem mộng sự đo với chân
thân thì cũng hệt .Giấc mộng chuyên-chở một bài học triết-lý: các danh-vọng trong đời này chỉ phu-du,
có đấy mà mất đi trong chốc lát, cảnh vô-thường nhà Phật.

Có những giấc mộng am-ủi, gây ấm lòng cho người mong-nhớ nhưng lại xót-xa khi tỉnh giấc như trong
Chinh-phụ-ngâm, người chinh-phụ mơ thấy chồng trở về, hai người ngập-lụt trong tình thương-yêu
nhau. Khi tỉnh dậy, bèn than-thở: Khi mơ những tiếc khi tàn,  Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng
không. 

Giấc mộng cũng chứa một bài học triết-lý khác: tìm điều an-ủi trong cái khổ-đau cuộc đời bằng những
giấc mơ vương-giả hay hạnh-phúc. Có người ăn-mày lúc nào cũng vui-vẻ; hỏi thì anh ta đáp: Ta ban
ngày thì là ăn-mày, nhưng đêm ngủ thì luôn thấy mình làm vua, ta nghĩ nửa cuộc đời ta thực là sung-
sướng, há chi nửa kia làm ăn-mày! ” Tưởng như Trang-tử, tưởng như con bướm!

Thế cho nên, khi giấc mộng đến với kẻ giàu-có quyền-thế nên nhớ câu vô-thường; nhưng với kẻ không
có, thiếu-thốn thì mộng mang cho niềm an-ủi. 

IV. Chuyện người mua mộng

Dựa vào triết-lý mộng-mị, nhà văn Phan-Tùng-Mai—cũng có chỗ ghi Phan-Tùng-Nguyên (13)—đã viết
ra kịch Chuyện người mua mộng (14), giải-thưởng văn-chương toàn-quốc (miền Nam) và được nhắc-nhở
nhiều trong thập-niên 1965-75. Kịch kể vợ một anh cán-bộ trẻ muốn có con nhưng bị anh cán ngăn-
cản, viện-dẫn bài học “ba-khoan” theo chính-sách nhà nước.  (15) Để an-ủi vợ, anh cho vợ xin Người-
buôn-mộng cho một giấc mơ có con để chị vợ được trải-nghiệm thú vui nuôi con, săn-sóc con, lo-lắng
cho con. 

Chuyện người mua mộng

Đấy là vở kịch ngắn giễu anh cán-bộ, kể lại chuyện một anh cán-bộ chiều vợ cho đi mua mộng. Mở
đầu, anh cán-bộ trách vợ còn vương-vấn tình-cảm tạch-tạch-sè tiểu-tư-sản mơ có con bỏ qua khẩu-hiệu
ba-khoan

Dung: (vợ anh cán-bộ Thiệt) Anh, gớm hôm nay về muộn thế. Em chờ mệt đừ.
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Thiệt: (anh Cán): Rõ chán, sao hôm nay làm cái điệu tiểu-tư-sản đó nữa. Người ta đi làm, đã bảo
ở nhà học-tập mấy bài báo sao không lo học lại đứng đón ở cửa là nghĩa-lý gì?

Dung: Em có đọc rồi (…) nhưng chán lắm (…) Em đang mơ một đứa con để nâng-niu mà phải
đọc bài ngừa thụ-thai thì không gì chán bằng.

  Chiều vợ, Cán cho vợ tìm Người-buôn-mộng để có thể trải qua được giấc mộng có con, nuôi con,
gây-dựng cho con. Chị vợ kể-lể nỗi ao-ước của mình. Một giấc mơ bình-thường của một phụ-nữ mới
có chồng và đang muốn xây-dựng một gia-đình, được chăm-sóc, nuôi-nấng và dậy-dỗ con mình. Chị
vợ tả giấc mơ muốn có.

Người buôn mộng (NBM): Nào chị nói chị muốn (giấc mơ những) gì cho tôi nghe thử nào.
Dung: (Cười): Không biết tôi có tham-lam quá không. Tôi muốn được thấy có mang, ngồi đan áo

cho con, chiều chồng dẫn đi dạo. Rồi sinh, rồi bận-rộn cho con bú, tã phơi đầy nhà. Rồi con tôi lớn
lên, biết lẫy, biết bò, biết ngồi, biết đi, biết nói, đi học thành tài, đỗ-đạt cao, cưới một nàng công-chúa
thật tuyệt đẹp, vinh-quang về làng, chiêng trống đầy đàng, rồi tôi sẽ có cháu nội…(Cười).  Tôi tham
quá, mơ gì mơ nhiều thế.

Thiệt: Không, em không tham đâu, nhưng em hủ-lậu quá. Anh không bằng lòng (vì vợ thiếu lập-
trường).

Dung: Chả lẽ em mơ mà cũng phải có lập-trường nữa sao?
Thiệt: Chứ sao, cũng như đọc một cuốn tiểu-thuyết vậy. Phải chọn chuyện nào có lập-trường mà

đọc chứ.
Dung: Nếu cần lập-trường thì cần gì em phải mơ. Mà mơ cái gì có lập-trường bây giờ? 
Thiệt: Sao không mơ một xã-hội cộng-sản hoàn-toàn. Đó là giấc mơ của toàn thế-giới cần-lao.
Dung: Cái đó khỏi cần mơ cho tốn tiền. Hàng ngày em và anh đang phải làm hơn mười giờ một

ngày để xây-dựng nó, việc gì còn phải mơ. Mơ như thế hóa ra không tin nơi thành-quả ở tương-lai
sao?

Thiêt: Ừ nhỉ, có lý nhỉ.
…..
Anh Cán nhìn ngắm vợ đang thiu-thiu ngủ sửa-soạn cho giấc mộng trong khi Người Buôn Mộng

điều-khiển giấc ngủ thôi-miên. Lòng anh cán bắt đầu chùng xuống nhưng các bài học công-dân vẫn còn
gò bó trói buộc lòng anh cán vào lời giảng-dạy chủ-thuyết nhưng lập-trường anh Cán bắt đầu bị động.

Thiệt: Chắc nhà tôi đang ngủ ngon lắm.
NBM: Chị đang mơ thấy vào nhà sanh, đang đau bụng.
Thiệt: Sao anh biết?
NBM: Anh nhìn mặt chị kìa. Môi mắm chặt, mặt đầy đau-đớn và mong chờ.
Thiệt: Nếu tôi không lầm thì anh vừa nói cách đây một phút là vợ tôi đang nhìn người đi hỏi cô ấy

mà?
NBM: Phải.
Thiệt: Thế sao mới đó lại sanh con? Làm gì mà vô-lý thế?
NBM: (Cười khẽ) Nếu nói đến chuyện mộng thì anh đừng nói gì nữa cả. Phải để tôi nói, đó là

nghề của tôi.
Thiệt: Nhưng tôi thắc-mắc, cần phải đả-thông.
NBM: Tôi sẽ giải-thích cho anh rõ. Anh có biết thuyết tương-đối chứ?
Thiệt: Tôi không biết thuyết nào ngoài thuyết Mác Lê-nin ra. Thuyết tương-đối đó có phản lại Mác

Lê-nin không?
NBM: Tôi thì lại chả biết Mác Lê-nin ra sao cả.
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Thiệt: Để tôi trình-bày cho anh học-tập. Vốn dĩ xã-hội…
NBM: (Ngắt ngang) Thôi, bây-giờ chưa cần nói đến Mác Lê-nin. Vì nó chả ăn-nhập gì vào chuyện

mộng-mị này cả. Tôi nói cho anh nghe về thuyết tương-đối

Sang đoạn sau là giấc mơ bình-thường của đa-số người nữ, với tình mẫu-tử thiêng-liêng. Đúng là mua
giấc mộng để bù-trừ cho những mộng bình-thường bị cấm-đoán. Người-Buôn-Mộng kể-lể và anh cán
theo dõi vợ trong giấc mơ. Dường như chính lập-trường anh Cán cũng lung-lay dữ!

Anh Cán theo dõi, thấy thích-thú, rồi anh Cán cũng thả lỏng lập-trường, xin với Người-Buôn-Mộng để
mình cũng mua mộng theo vợ, để muốn thực-sự « tham-dự » vào giấc mơ cùng với vợ! 

NBM: Anh muốn thử tài tôi phải không?
Thiệt: Không, tôi muốn được sống trong mộng cùng với vợ tôi. Tôi muốn hai chúng tôi được hạnh-

phúc, tôi muốn chia-xẻ với vợ tôi. Anh cố giúp tôi nhé.
NBM: Anh giúp anh, chứ tôi giúp được gì nhiều cho anh.

Rồi là lúc chính người-buôn-mộng tố cộng: anh nói chán đi bán mộng vì mộng bình-thường đáng nhẽ ở
trong tầm tay mọi người mà nay bị cấm-đoán.

NBM: Họ chỉ có một giấc mơ.
Thiệt: Chỉ có một giấc mơ?
NBM: Gần như thế. (Thở dài) Tôi đi gần khắp miền … rồi, đã gặp hàng ngàn người rồi, Họ chỉ có

một giấc mơ.(…) Việc đó làm tôi buồn.
Thiệt: Buồn, tại sao buồn chứ?
NBM: Anh phải biết họ mơ gì rồi mới biết tại sao tôi buồn.
Thiệt: Họ mơ gì?
NBM: (Thở dài) Họ chỉ mơ như chị muốn mơ. Một gia-đình, vài đứa con, con lớn lên mạnh-khỏe,

thành tài, ngoài ra không ai mơ gì hơn nữa cả. 
(….Thở dài…) Anh nghĩ lại đi, xem có đáng buồn không? Những ước-muốn đó giản-dị quá, giản-

đị đến thành thứ phải có. Thế mà…người ta còn phải mơ. Anh xem họ đâu có tham-vọng, đâu có mơ gì
lớn-lao, đâu có mơ cải-tạo xã-hội? Họ chỉ muốn có chồng, sống êm-đềm với chồng, đủ ăn đủ mặc. Rồi
có con lớn lên, thành tài. Những thứ tự-nhiên phải có đó, anh chị đã đổ bao-nhiêu mồ-hôi, dân-tộc đã
đổ bao-nhiêu xương máu, thế mà vẫn chưa thành sự thật, vẫn còn là ước-mơ.

…Vợ-chồng cùng chung giấc-mơ thiếu lập-trường phản thuyết ba-khoan.
Dung: Anh, anh. Dậy đi chứ, ngủ mãi sao? Dậy phụ em một tay cho con nó ăn với.
Thiệt: (Giọng ngái ngủ) Mới giờ này mà nó đã ăn rồi. Thằng bé háu ăn thật.
………..
Thiệt: …Đứng dậy xem nào, nào đưa tay bố đỡ đứng dậy. Chạy lại má con đi. Chạy thử xem nào.
Dung: Chạy lại đây với má. Lại đây với má…
……….
Thiệt: Anh thấy thằng cu học giỏi nên cố tìm mua (cái cặp da) cho nó đấy. Tháng này mình phải

nhịn đi chơi đấy nhé…
………..
Thiệt: Trưa nay về đây tôi sẽ cho nó một trận. Để bà nuông chiều nó quá, hỏng mất. Bà tìm thấy chưa?
Dung: Cái gì?
Thiệt: Còn cái gì nữa? Cái thư tình nó viết cho con nào chứ còn cái gì nữa?...
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Dung: (cười) Nó viết văn hay nhỉ….
…Nó có làm gì lỗi đâu mà ông trách tôi không dạy nó.
Thiệt: Viết thư cho gái không bậy à?
Dung: Có gì bậy đâu? Nó hai mươi tuổi rồi, còn gì nữa.
………….
Dung: Nhà gái đốt pháo đó, ông trông thằng bé ăn mặc như thế đã chỉnh-tề chưa?
Thiệt: Bà này, nó đi cưới vợ rồi mà còn gọi là thằng bé…
(NHẠC TO LÊN RỒI DỨT ĐỘT-NGÔT)

Thiệt: (Ú ớ) Ấy coi chừng, ấy coi chừng.
Dung: (gọi) Anh, anh, thức dậy đi, thức dậy đi.
Thiệt: (choàng tỉnh) Ủa em. Em dậy lúc nào đó?
Dung: Vừa mới dậy thôi. Đang mơ đến đoạn gần ngã nên em giật mình tỉnh dậy, thấy anh đang ú ớ.
Thiệt: Hay thật, hay thật.

Rút cuộc, chính Cán ta trở thành con người thực-sự, bỏ lại đằng sau cả Đảng lẫn chính-sách ba-khoan; anh thành
con người nhân-bản nhận trách-nhiệm tạo hạnh-phúc cho chính mình (và gia-đình mình) không còn e-ngại gì
những quyền-lực thế-quyền thần-quyền. Thiệt nói với vợ rằng chính mình—anh cán-bộ—sẽ thực-hiện cho vợ
giấc mơ mà nàng thường mong có.

Thiệt: Anh ấy (NBM) có nói rằng mình giúp được mình nhiều hơn (là người ngoài hay NBM).
Dung: Anh biết thôi-miên à?
Thiệt: Thôi-miên mà đã ăn-nhằm gì. Thôi-miên chỉ cho em một giấc mộng thôi. Đằng này, anh sẽ cho em …

sự thực.

(NHẠC RỘN-RÃ)

Dung: (Mừng rỡ) Anh…Anh nói thật chứ (lo âu) Nhưng mà còn sự-nghiệp của anh?
Thiệt: Sống thử với thằng con ít phút trong mộng, anh thấy thích nó hơn bất cứ sự-nghiệp nào cả. Sự-

nghiệp nào cản anh hưởng hạnh-phúc của một người cha có con là anh cóc cần.
Dung: (Mừng vui) Anh, anh hứa nhé. Cho em một đứa con nhé. Chắc nhé.
Thiệt: Ừ, đỡ tốn tiền mua mộng, mà lại được hưởng lâu dài.

Ở đây, có hai ý quan-trọng. Nổi ngay ở bề mặt, là ý giễu khi một chính-quyền đi ngược ý nhân-dân, và phản-ứng
chân-thật trong lòng người. 

Có ý thứ hai, trường-cửu hơn là thông-điệp nhân-bản, con người—và nhân-loại—phải tự quyết-định và tự tạo
hạnh-phúc và sự-nghiệp của mình—cho mình và cho nhân-loại—trong tinh-thần  tự-do và trách-nhiệm;  với
những phương-tiện chính mình có, không sợ áp-lực chung-quanh, của thế-quyền, của thần-quyền tôn-giáo, hay
những thói nhàm xã-hội.  ■

                                                                                                       

    NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    LLLLêêêê    HHHHiiii‰‰‰‰uuuu
(2017-2022)  

Chú-thích

1. a- Vũ-Bằng: Nói có sách, Sài-gòn 1971; 
g- Hữu-Ngọc: Nhân-bản, Đông và Tây,trong Đặc-san VAMA (Hội YSVN-HK) 2017, Phụ-
trang, đề-tài Nhân-bản, tr.61-4
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2. Erasmus (1466-1536) cổ-võ nâng cao nền giáo-dục ngoài đời bằng cách đưa chương-trình kinh-viện
cao-cấp, bao-gồm văn-học nghệ-thuật cổ Hy-La, ra ngoài đời, nhất là để giảng-dạy ở viện đại-học
Sorbonne (do Robert de Sorbon sáng-lập ở Paris hai thế-kỷ trước).

3. Rabelais (1494-1553) đẩy mạnh chủ-nghĩa nhân-văn, chủ-trương biến “con người nhân-văn” thành
một vực-thẳm tràn-đầy kiến-thức. Montaigne (1533-1592) đế ra thuyết con người tư-duy, học cho biết
nhưng phải suy-tư phân-tách chứ không thể học như con vẹt mà không suy-nghĩ. 

4. Nguyễn-Mạnh-Tường (1909-1997), lưỡng-khoa tiến-sỹ (luật và văn) ở tuổi 22, giáo-sư trường Bưởi
và chủ-tịch luật-sư-đoàn ở Hà-nội, được đề-cử viết bản cương-lĩnh cho phái-đoàn Việt- Nam tại Hội-
nghị trù-bị Đà-lạt, năm 1946. Sau kháng-chiến, tranh-đấu cho thống-nhất nên bị một số nhà đấu-tranh ở
hải-ngoại buộc tội hiếu-chiến, chủ-trương đánh-chiếm miền Nam; cũng tranh-đấu cho tự-do tư-tưởng
và chế-độ pháp-trị nên phải chịu cái vạ bị cô-lập ở miền Bắc từ năm 1956.

5.  Cuối  thập-niên  1930 tới  đầu  thập-niên  1940,  Nguyễn-Mạnh-Tường sáng-tác  bộ sách  Xây-dựng
Đông-phương Construction de l‘Orient, gồm hai cuốn, cuốn đầu có nhan-đề Đá quý trời Tây Pierres de
France (1937) và cuốn sau, Sàng khôn Địa-trung-hải  Apprentissage de la Mediterranée. (1939)

6. Lí luận giáo dục châu Âu,  nxb giáo-dục, Hà-nội. Nguyễn-Mạnh-Tường viết mấy cuốn sách giáo-
khoa sau khi bị chính-quyền cô-lập, tước quyền dạy học cùng lúc chính-phủ đàn-áp nhóm Nhân-văn
Giai-phẩm.

7. Humanities Writing 10.docx - Paganism and Christianity in the Renaissance[edit] Many humanists
were churchmen, most notably Pope Pius II (Aeneas Silvius | Course Hero).

8. Thuyết thông-dụng kể bốn tuyệt-tác văn-thơ Nôm là Chinh-phụ-ngâm, Cung-oán ngâm-khúc, Kiều
và Lục-Vân-Tiên. 

9. Có nơi ghi nhầm là Sương Nguyệt-Ánh; con gái thứ tư của Đồ Chiểu; góa chồng khi con là Nguyễn-
Thị-Vinh mới lên ba. Bà ở góa nuôi con; sau con gái mất, bà nuôi cháu ngoại gái là Mai-Huỳnh-Hoa
(sẽ là người viết lịch-sử của bà ngoại Sương Nguyệt-Anh trong cuốn Tự-điển Văn-học xb ở Hà-nội).
Mặc dù Sương Nguyệt-Anh là phụ-nữ chủ-bút đầu tiên ở trong Nam, tờ báo Phụ-nữ chỉ sống có sáu
tháng rồi đóng cửa. 

10. Mai-văn-Ngọc: nhà cộng-sản đệ-tam, cũng có tên là Mai-Bá-Ngọc, rể của Sương Nguyệt-Anh, cha
của Mai-Huỳnh-Hoa. Sau gả Hoa cho Phan-Văn-Hùm làm vợ thứ.

11. Tuy mình ở góa, không tái-giá nhưng sau khi con gái Nguyễn-thị-Vinh mất về hậu-sản, rồi thấy rể
là Mai-văn-Ngọc tám năm chưa tục-huyền, bà Sương Nguyệt-Anh lại làm làm thơ khuyên:

Có lúc tòng quyền, có lúc kinh
Làm trai nào át khỏi tiền trình
…
Dưới đời ai dứt đường sinh hóa
Trướng chấn riêng ngươi quạnh một mình.
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Do đó, Phan-Văn-Hùm khen bà ngoại vợ Sương-Nguyệt-Anh là tính-tình phóng-khoáng cởi-mở hơn
người, mặc dầu nghiêm-khắc với chính mình. Sương Nguyệt-Anh và đạo Tam-tùng, Phụ-Nữ Tân-Văn,
số 243, ngày 24-05-1934 do Trần-Ngươn-Phiêu trích-dẫn trong cuốn Phan-Văn-Hùm, 2013, tr: 225-30.

12. Phan-Văn-Hùm: (1902-1946), bút danh Phù Dao, là một nhà báo, nhà văn, nhà cách mạng, và là
lãnh tụ phong trào Cộng sản Đệ Tứ tại Việt Nam. Đậu cử-nhân và thạc-sỹ triết ở Sorbonne, làm báo ở
Nam-kỳ (La Lutte, Đồng-nai báo, v.v.), cổ-võ cộng-sản, bị Pháp bỏ tù nhiều lần; đến thời Nam-kỳ
khởi-nghĩa thì bị Cộng-sản thủ-tiêu. 

13.Tên  Phan-Tùng-Mai:  Hồ-Trường-Anh  trích-dẫn  từ  cuốn  Hương-sắc  quê  mình của  Lãng-nhân
Phùng-Tất-Đắc theo đó thì Con của cặp Phan văn Hùm và Quỳnh Hoa (Tên thật là Huỳnh-Hoa, bút-
hiệu Quỳnh-Hoa) tên là Phan Tùng Nguyên, bút hiệu Phan Tùng Mai, một kịch tác gia hàng đầu của
Miền Nam Việt Nam.. Theo bản tin Việt-báo loan tin mất, thì ghi tên là Phan-Tùng-Mai. Theo Trần-
Ngươn-Phiêu thì hai anh em, anh là Phan-Nhuận-Mai tập-kết ra Bắc còn em là Phan-Tùng-Mai ở lại
miền Nam. Một người anh lớn là Phan-Kiều-Dương, kỹ-sư cầu-cống, sống ở Pháp.

14 -Tên kịch, theo nhiều nguồn tin (kể cả Vietbao.com) là Chuyện người buôn mộng. Một số bài khác
như của Trần-Ngươn-Phiêu ghi không rõ—có thể lầm-lẫn, thành Người bán mộng Người mua mộng.
Võ-Phiến ghi là Chuyện người mua mộng nhưng trong kịch chép lại thì ghi là NGƯỜI BÁN MỘNG
N.B.M.) Đặc-trung  phố  rùm  cũng  ghi  là  Chuyện  người  mua  mộng.  Nguyễn-Vy-Khanh  viết  trên
www.vanchuongviet.org trong bài Vài ghi-nhận về Kịch rằng Phan Tùng Mai (lúc đầu ký Phan Tùng
Nguyên) xuất-bản hai tập Chuyện Người Mua Mộng (1965) và Máy Móc (1966) – Nay, chúng tôi ghi
nhan-đề Chuyện người mua mộng.

15- Ba-khoan: kế-hoạch phòng-ngừa sinh-sản đương thời: hãy khoan yêu, đã yêu thì khoan cưới, mà đã
cưới thì khoan sinh-đẻ.
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HỒ XUÂN HƯƠNG - HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THỰC.

Nguyễn Cẩm Xuyên

(KIẾN THỨC NGÀY NAY số 663 ngày 10/01/2009)

         

”Người ta nói nhiều về
Hồ Xuân Hương

Nhưng người đó là ai
Thật mỉa mai

Không ai biết rõ
Như có như không như không như có

Nàng ở làng Quỳnh
Nàng lại ở phường Khán Xuân

Mờ mờ tỏ tỏ... “
(Hồ Xuân Hương - người đó là ai?).

Mấy câu thơ ngắn của Hoàng Trung Thông ít nhiều gợi cho người đọc thấy được cái mơ hồ
huyền thoại của một nhà thơ nữ  hiếm hoi trong làng thơ Việt Nam mà xưa nay từ dân dã đến trí
thức chẳng mấy ai không biết. Người ta thuộc thơ Hồ Xuân Hương, thuộc nằm lòng những bài
thơ ngâm vịnh về đủ mọi thứ trên đời; giọng thơ tinh nghịch, đùa cợt pha chút mỉa mai thế  tục -
ấy vậy mà Hồ Xuân Hương sinh trưởng ở đâu? vào thời nào? cuộc đời của Hồ Xuân Hương ra
sao, đã trải qua những nỗi bất hạnh nào để nên thơ? … thì đến nay người ta chưa xác định được.
Đã có không biết bao nhiêu biện thuyết, bao nhiêu sách báo của bao nhiêu nhà nghiên cứu văn
học, bao nhiêu tác giả trong nước: từ Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến (1) đến Dương Quảng Hàm,
Hoa Bằng, Trần Văn Giáp, Nguyễn Triệu Luật, Trương Tửu, Xuân Diệu, Trần Bích Lan, Lê
Xuân Giáo, Ngô Lãng Vân, Nguyễn Đức Quyền, Trần Thanh Mại, Kiều Thu Hoạch, Lê Trí
Viễn… và gần đây như Nguyễn Lộc, Hoàng Xuân Hãn, Bùi Hạnh Cẩn, Đào Thái Tôn, Lữ Huy
Nguyên, Hoàng Bích Ngọc… đến những người nước ngoài như Antony Landes(2), Maurice
Durand(3), John Balaban (4)… cũng đã bàn luận nhiều về thân thế, sự nghiệp văn chương của

Sách
 GIAI NHÂN DI MẶC; 

Hồ Xuân Hương
(In tại Hà Nội thời Pháp thuộc)
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nữ sĩ họ Hồ này - và đáng buồn thay: các ý kiến này khác nhau thậm chí mâu thuẫn nhau. Sở dĩ
vậy là vì bên cạnh những học giả, những nhà văn bản học Hán-Nôm chuyên nghiên cứu các
tàng bản từ thế kỉ trước với tinh thần nghiêm túc, cẩn trọng(5) lại cũng có một số người viết
chưa đủ tầm hoặc chưa có được những bằng chứng xác đáng, thường suy diễn theo cảm nhận
chủ quan, võ đoán. 

Tìm hiểu cuộc đời nữ sĩ Hồ Xuân Hương, trước hết, Dương Quảng Hàm trong Việt văn giáo
khoa thư  năm 1940 cho rằng “Hồ Xuân Hương là con gái ông Hồ Phi Diễn người làng Quỳnh
Ðôi, huyện Quỳnh Lưu, xứ Nghệ An”. Cụ đồ Diễn đậu tú tài năm 24 tuổi; ra Hải Dương dạy
học. Tại đây cụ lấy lẽ  một cô gái họ Hà ở Bắc Ninh. Hồ Xuân Hương là con của cụ đồ Diễn và
người vợ thứ này. Lúc này cụ đồ Diễn đã chuyển về sống tại phường Khán Xuân, huyện Vĩnh
Thuận (gần Hồ Tây - Hà Nội bây giờ). Về sau, gia đình lại chuyển về thôn Tiên Thị, Tổng Tiên
Túc, huyện Thọ Xương (nay là phố Lý Quốc Sư). Tại đây, Hồ Xuân Hương có một ngôi nhà
riêng dựng gần hồ Tây, lấy tên là Cổ Nguyệt đường (6).

Đó chỉ là mới nói về nơi sinh trưởng và phụ mẫu còn thời gian sáng tác của Hồ Xuân Hương lại
cũng tồn tại nhiều nghi vấn. Việc xác định được thời gian này là cần thiết vì thơ Hồ Xuân
Hương là bằng chứng sống, khẳng định được sự lên ngôi của chữ Nôm trong văn học nước nhà.
Chữ Nôm tuy đã xuất hiện từ bao nhiêu thế kỉ trước: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê
Thánh Tông đã có thơ nôm … nhưng phải đến Hồ Quý Ly và đặc biệt là đến đời Nguyễn Tây
Sơn, nó mới thực sự có ngôi thứ rõ ràng, không còn “nôm na là cha mách qué” nữa, nó đã là
thứ văn tự được luật pháp quy định dùng trong văn bản hành chính. Đến Nguyễn Du, Hồ Xuân
Hương thì văn chương chữ Nôm đã đạt đến trình độ điêu luyện, các tác phẩm chữ Nôm hay hơn
hẳn những thơ văn Hán-Việt ở các đời trước cũng như cùng thời. Thơ Nôm lại có sức sống
mạnh mẽ hơn thơ Hán-Việt vì phạm vi phổ biến rộng hơn; tác phẩm không chỉ gói gọn trong
tầng lớp “sĩ” nữa mà trải rộng ra tất cả: những người nông dân chân lấm tay bùn, những thợ
thuyền, những con hầu vú em... đều có thể đọc Kiều, thuộc thơ Hồ Xuân Hương. Vậy Hồ Xuân
Hương có gốc gác họ tộc ở đâu? sinh trưởng trong khoảng thời gian nào? 

Hồ Phi Tiến căn cứ các gia phả của họ Hồ ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An cho rằng kể từ
Hồ Hồng là người khai cơ lập nên họ Hồ ở Quỳnh Đôi thì đến Hồ Phi Phúc là đời thứ 11. Hồ
Phi Phúc (đổi họ Nguyễn) sinh Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

Cũng đời thứ 11 này : Hồ Phi Diễn sinh Hồ Xuân Hương. Vậy nếu xem Hồ Hồng là thủy tổ (đời
thứ nhất) ở Quỳnh Đôi thì đến Hồ Xuân Hương là thuộc đời thứ 12; Quang Trung-Nguyễn Huệ
cũng thuộc đời thứ 12. (Hồ Xuân Hương và Nguyễn Huệ cùng chung ông tổ 5 đời là Hồ Thế
Anh) (8).

Về năm sinh năm mất: nhiều tài liệu cho rằng Hồ Xuân Hương sinh năm 1772, mất năm 1822.
Vậy nhưng căn cứ vào: Xuân đường đàm thoại của Tam nguyên Trần Bích San (9) thì Hồ Xuân
Hương lại sinh vào đầu triều Nguyễn và mất  vào năm 1869(10). Điều này khiến ta băn khoăn
không ít  bởi vì trong Thương sơn thi tập của Nguyễn Phúc Miên Thẩm - tức Tùng Thiên vương
có bài Long biên trúc chi từ  được viết năm  1842 khi Tùng Thiên vương hộ giá vua Thiệu Trị ra
Bắc tiếp sứ thần nhà Thanh, có tới viếng mộ Hồ Xuân Hương cạnh hồ Tây (11). Căn cứ bài thơ
này có thể khẳng định Hồ Xuân Hương đã qua đời từ lâu trước 1842. 
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Vì những phức tạp trên, hôm nay về thời gian sinh trưởng của Hồ Xuân Hương, nhiều tài liệu
chỉ xác định mơ hồ trong một khoảng thời gian khá rộng: cuối Lê-đầu Nguyễn, cùng thời với
Nguyễn Du (1765-1820) (12). Suy cho cùng: có lẽ  vì những định kiến khắt khe của cộng đồng
xã hội xưa, Hồ Xuân Hương vốn dĩ đã bị người đời đương thời xem là phóng túng, lại là phận
nữ nhi nên tác phẩm cũng như thân thế của Bà đã không được các nho sĩ trân trọng ghi chép cẩn
thận như nhiều văn-thi sĩ khác. Cũng như thơ, những cuộc tình duyên của Hồ Xuân Hương đầy
sóng gió với biết bao huyền thoại: Hồ Xuân Hương đã từng chung sống với những ai? Để trả lời
câu hỏi này, các nhà nghiên cứu chủ yếu luận đoán qua văn thơ. Gần đây nhờ gia phả họ tộc của
Xuân Hương ở Quỳnh Đôi cùng những ghi chép những bậc cao niên vùng Tứ xã ở Phú Thọ là
nơi Bà đã từng sống một thời vàng son với Tổng Cóc, những đồn đoán lệch lạc từ trước mới
được cải chính…(13)

Trước hết hãy nói đến Tổng Cóc  - Tên gợi nên cảm nhận về người - Nghe tên, người ta tưởng
tượng ra dung mạo một người xấu xí về hình vóc, thô bỉ về nhân cách. “Cóc” lại thêm có chữ
Tổng ở trước : khiến người ta nghĩ đây hẳn là một tên cường hào ác bá ! Thật vậy, Nguyễn Hữu
Tiến trong Giai nhân di mặc, đã cho là “lúc trẻ Xuân Hương bị mẹ ép phải lấy cường hào Tổng
Cóc. Tổng Cóc đã dốt nát lại có tính ăn chơi bạt mạng, sau một lần đánh bạc thua nhẵn túi, gia
sản khánh kiệt đã  tiếc của mà chết. Xuân Hương bèn làm bài thơ nổi tiếng "Khóc Tổng Cóc"
lời lẽ trào phúng; bởi đối với ông chồng không xứng ý này nàng chẳng có chút cảm tình nào…”

Thật oan cho Tổng Cóc. Nỗi oan này thật ra đã bắt nguồn từ chính bài thơ Khóc Tổng Cóc
của Hồ Xuân Hương: 

Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi;
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé.
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi!

Bài  thơ  tài  tình  lắm  trong  câu  chữ  (cóc, bén (nhái),  nòng nọc, chuộc  (chẫu chuộc),  bôi
vôi…" ) nhưng đã để lại  cho đời biết  bao võ đoán. Cả trăm năm trước bài thơ đã bị
nhiều người hiểu lệch;  trước hết,  đề bài  thơ gợi cho người  đọc nghĩ đến việc vợ khóc
chồng vừa quá cố. Sự thực đâu phải vậy! Gs. Lê Trí Viễn có phân tích và cho rằng bài thơ vừa
bộc lộ đau xót vừa thể hiện một sự tiếc rẻ, thậm chí một sự ân hận nếu không là hờn oán. Có vẻ
như một bài thơ giận người bỏ đi. Thương cho mình hơn là khóc cho người. Bài thơ không ra
lời tang mà là lời tự thương tự tiếc, không giận người mà chỉ tủi cho mình.

Cụ Dương Văn Thâm (14) làm rõ vấn đề hơn khi cho biết: dân làng Mương, làng Gáp biết thừa
bài thơ “Khóc Tổng Cóc” của Hồ Xuân Hương chỉ là "khóc" cho mối tình đã qua chứ đâu phải
khóc chồng vừa mất, bởi vì ai lại khóc chồng mà đi giễu nhau như là “cóc, nòng nọc, nhái bén,
chẫu chuộc…”  chả hóa ra là bạc ác độc địa lắm sao? Quả đúng như vậy; nhà văn Nguyễn Hữu
Nhàn (15) trong "Phóng sự điền dã" căn cứ vào cuộc trò chuyện với các cụ cao niên của làng
Gáp xưa (nay là Tứ xã, Lâm Thao, Phú Thọ) (16) cho biết: Tổng Cóc là người làng Gáp. Theo
lệ xưa, sợ khó nuôi, người ta thường chọn cho trẻ những tên thật xấu xí … Mặc dầu gia đình
thuộc dòng dõi văn chương, Phó tổng Nguyễn Bình Kình (tự là Nguyễn Công Hòa), lúc bé đã
có tên là "Cóc”. Tổng Cóc là con nhà gia thế (cháu của Nguyễn Quang Thành; đỗ Tiến-sĩ năm
1680, đời vua Lê Hi Tông) (17), hay chữ, lại giỏi võ nghệ, vẫn thường xướng họa với Xuân
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Hương chớ không phải dốt nát như người ta lầm tưởng. Giàu nghệ sĩ tính, cảm mến tài thơ văn,
Tổng Cóc đã lấy lẽ Xuân Hương … và có thể Xuân Hương nhan sắc nên Tổng Cóc đã hết lòng
chiều chuộng. Theo cụ Dương Văn Thâm: hơn 200 năm trước, đất đai, ao hồ nhà Tổng Cóc trải
từ đầu đến cuối làng Gáp. Chiều ý thích của Xuân Hương, Tổng Cóc đã cho đắp một gò đất nổi
giữa hồ, xây nhà thủy tạ có cầu bắc qua dành làm nơi nữ sĩ nghỉ ngơi, lấy cảm hứng làm thơ và
dạy học; chung quanh hồ trồng toàn liễu, giữa hồ thả sen, nuôi cá…Tương truyền, vườn cây bên
hồ, Tổng Cóc dành một sào đất, riêng trồng chanh cho Hồ Xuân Hương gội đầu. Dân làng kể,
tóc bà Hồ Xuân Hương đen óng, dài chấm đất, mỗi khi gội, cuộn đầy một chậu, nên phải dùng
nhiều chanh mới đủ(18). 

Xuân Hương dù có một thời gian lúc bé sống ở quê nhưng đã sớm theo cha lên kinh thành. Giỏi
văn chương lại là nữ lưu ở chốn kinh đô, tính cách của Xuân Hương mâu thuẫn trầm trọng với
lối sống và định kiến của cộng đồng làng quê lam lũ. Xuân Hương có nhiều mối bất hòa với
người trong gia đình Tổng Cóc. Cuộc tình nhiều trắc trở. Tổng Cóc bỏ nhà ra đi. Khi trở về,
Xuân Hương lại cũng đã bỏ đi... và đã trở thành vợ lẽ của Tri phủ Vĩnh Tường. Bài thơ "Khóc
Tổng Cóc" được Xuân Hương làm trong thời gian này là để khóc cho một cuộc tình đã chết .
Một cuộc tình buồn!  (19)

Người chồng thứ hai được người đời truyền tụng là Ông Phủ Vĩnh Tường. Xuất phát từ bài thơ
“Khóc ông Phủ Vĩnh Tường” nhiều giả thuyết đã tồn tại với nhiều lí giải khác nhau. Theo Ngô
Lãng Vân: sau khi góa Tổng Cóc, Xuân Hương mở quán bên đường làm kế sinh nhai. Nhiều
khách văn chương tìm đến xin xướng họa rất nhiều, trong số có một đồ sinh đỗ Giải nguyên sau
nhiều lần xướng họa, rất phục tài Xuân Hương cưới làm vợ lẽ, sau này thành ông Phủ Vĩnh-
Tường. 

Hoàng Xuân Hãn cũng có  đề cập đến một người tên là Phạm Viết Đại (Hoàng Xuân Hãn đã ghi
nhầm là “Phạm Viết Đạt”) được người ta cho là Tri phủ Vĩnh Tường, chồng của Xuân Hương
nhưng ông không tin lắm vào tính xác thực của thơ Nôm truyền tụng và cho rằng bài  “Khóc
ông Phủ Vĩnh Tường quyết không phải của Xuân Hương và Xuân Hương không phải có chồng
là Tri phủ Vĩnh Tường…” (20). 

Về Phạm Viết Đại: Phương Tri (Tạp chí Văn Học, số 3/1974) cho biết ông Trần Tường dựa vào
gia phả Trà-lũ xã và lời kể qua kí ức của các cụ già làng Trà Lũ đã phát hiện ra ông Phủ Vĩnh-
tường tên là Phạm Viết Đại sinh năm 1802, đỗ Cử-nhân năm 1842; năm 1862 được thăng chức
Đồng Tri phủ Vĩnh-tường.  Nhiều giai thoại và thơ xướng họa giữa Phạm Viết Đại với Xuân
Hương cũng được các cụ già trong làng Trà Lũ kể và đọc lại theo trí nhớ. Ông Trần Tường nhận
thấy nhiều bài thơ vịnh cảnh của Xuân Hương trùng hợp với những nơi mà Phạm Viết Đại đã
từng làm quan. Tuy vậy, nếu cho rằng Phạm Viết Đại là Tri phủ Vĩnh Tường và bài thơ khóc Tri
Phủ Vĩnh Tường là khóc Phạm Viết Đại thì không đúng vì theo sách Nữ Lưu của Lê Dư thì nữ sĩ
Xuân Hương góa chồng lần cuối rồi mất sau chồng vài năm; nghĩa là sau khi Phạm Viết Đại
mất vào năm 1862 thì Xuân Hương mất vào khoảng năm 1864. Điều này là sai với căn cứ của
Thương sơn thi tập (Miên Thẩm) vốn được xem là tác phẩm là có nguồn gốc chứng cứ lịch sử
rõ rệt. Căn cứ Thương sơn thi tập:  Xuân Hương phải mất trước năm  1842. Điều này chỉ có thể
chấp nhận được với Trần Bích San khi cho rằng Hồ Xuân Hương mất năm 1869. 

Không công nhận Tri phủ Vĩnh Tường, Hoàng Xuân Hãn căn cứ  Lưu Hương ký, Tục Hoàng
Việt thi tuyển và Đại Nam thực lục  cho rằng Hồ Xuân Hương có chồng là Trần Phúc Hiển làm
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quan làm quan Tri phủ Tam Đái; năm 1813 Phúc Hiển được thăng  từ Tri phủ Tam-Đái lên chức
Tham hiệp trấn Yên Quảng; cưới Xuân Hương làm lẽ được khoảng một năm thì quan Tham
hiệp bị tử hình năm 1818 (21).

Năm 1973, Hồng Liên Lê Xuân Giáo dịch  Quốc sử di biên của Phan Thúc Trực. Căn cứ tác
phẩm này, Lê Xuân Giáo cho rằng tài nữ được nhắc đến trong  Quốc sử di biên chính là Hồ
Xuân Hương nhưng lại cho rằng Trần Phúc Hiển là người chồng thứ ba (sau Tổng Cóc, Tri phủ
Vĩnh Tường) . 

Ngoài các đời chồng trên, Xuân Hương còn nhiều bạn văn chương với bao tình quyến luyến
được ghi chép lại trong thơ. Người có nhiều thơ xướng họa là Chiêu Hổ. Nhiều nhà nghiên cứu
(Trần Thanh Mại, Văn Tân, Nguyễn Triệu Luật …) vẫn cho rằng Chiêu Hổ là Phạm Đình Hổ
(1768-1839; tác giả Vũ Trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục ) cùng với Nguyễn Án và Xuân
Hương đương thời mệnh danh là "Tam tài tử". Tuy vậy Chiêu Hổ chắc chắn không thể là Phạm
Đình Hổ được vì một lí do rất đơn giản là qua các bài thơ xướng họa với Xuân Hương Chiêu
Hổ tỏ ra rất sành sỏi và rất thích thơ nôm, trong khi Phạm Đình Hổ ngay trong phần “Tự thuật”
trong Vũ trung tùy bút đã tự nhận là “chữ Nôm ta không thể hiểu hết được”(22).  Tác giả của Vũ
Trung tùy bút không thích chữ Nôm; vậy không thể là Chiêu Hổ. 

Chiêu Hổ là ai? đến nay chưa thể xác định.

Ngoài Chiêu Hổ, căn cứ  Lưu hương ký, Hồ Xuân Hương còn nhiều bạn tình khác như
Nguyễn Hầu, Trần Hầu (Hiệp trấn Sơn Nam Thượng-Trần Ngọc Quán(?), Hiệp trấn Sơn Nam
Hạ Trần Quang Tĩnh, Tốn Phong, Mai Sơn Phủ, Thạch Đình, Cự Đình, Thanh Liên, Chí Hiên...
Trong số những bạn văn chương có tình cảm đậm đà đáng lưu ý nhất  là Nguyễn Du.  Lưu
Hương Ký  có bài "Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu (Hầu: Nghi Xuân, Tiên
Ðiền nhân)". Với tước hiệu, tên người, gốc gác nêu ở đề bài thơ thì ta có thể chắc chắn đây là
bài thơ bày tỏ tình cảm với Nguyễn Du, với nhiều câu thơ nồng nàn tình cảm:

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, 
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ  tình chốc đã ba năm vẹn, 
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, 
Phấn son càng tủi phận long đong.
Biết còn mảy chút sương siu mấy, 
Lầu Nguyệt năm canh chiếc bóng chong.

Căn cứ nội dung, bài thơ có lẽ đã được Xuân Hương viết năm 1813, năm Nguyễn Du được
thăng Cần Chánh học sĩ sung Chánh sứ sang cống nhà Thanh, đi qua Thăng Long và gặp lại
Xuân Hương. 

Ngoài Nguyễn Du, những bạn văn chương khác cũng là những người tình rất đỗi gắn bó, thiết
tha với Xuân Hương; ví dụ Mai Sơn Phủ được nói đến ở bài thơ "Họa Sơn Phủ chi tác" (họa thơ
Sơn Phủ) :
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Này đoạn chung tình biết mấy nhau,
Tiễn đưa ba bước cũng nên câu.
Trên tay khép mở tanh chiều nhạn,
Trước mặt đi về gấp bóng câu.
Nước mắt trên hoa là lối cũ.
Mùi hương trong nệm cả đêm thâu.
Vắng nhau mới biết tình nhau lắm,
Này đoạn chung tình biết mấy nhau.

Riêng với Tốn Phong là người tình thân thiết với Xuân Hương nhiều năm và cũng là người viết
bài tựa cho Lưu Hương ký: tình Xuân Hương tỏ ra rất đậm đà với người đã từng thề nguyền hẹn
ước:

Kiếp này chẳng gặp nữa thì liều,
Những chắc trăm năm há bấy nhiêu.
Nghĩ lại huống đau cho phận bạc,
Nói ra thêm nhẹ với thân bèo.
Chén thề thủa nọ tay còn dính,
Món tóc thời xưa cánh vẫn đeo.
Được lứa tài tình cho xứng đáng,
Nghìn non muôn nước cũng tìm theo.

(Hoạ Tốn Phong nguyên vận).

Sau khi chia tay với Tổng Cóc, trong nhiều năm Xuân Hương đã quen biết nhiều văn nhân, tài
tử. Cuộc đời, cuộc tình của Hồ Xuân Hương, nữ sĩ độc đáo trong nền văn học nước ta mịt mờ là
thế. Việc xác định bằng một số sách sử của triều Nguyễn cũng khó khăn vì những quyển như
Đại Nam thực lục  chỉ chuyên chú ghi  việc của chính quyền còn những chi  tiết  thuộc văn
chương lại ghi rất sơ sài. Chỉ có cách là căn cứ vào một số sách bàn về văn thơ như Đại Nam
đối thi,  Hoàng Việt thi tuyển, Quốc âm thi tuyển (23) và các bài thơ truyền tụng đựợc cho là của
bà chép trong nhiều tàng bản nôm (24).  Việc tuyển chọn, xác minh những bài thơ Nôm này
không đơn giản chút nào vì qua nhiều năm tháng, sao đi chép lại, nhiều bài đã có nhiều dị bản
và nhiều mạo tác. Riêng gần đây có Lưu Hương ký là một tập thơ được Trần Thanh Mại phát
hiện, giới thiệu trong bài “Bản Lưu Hương ký và lai lịch phát hiện của nó” trên tạp chí Văn học
số 11 năm 1964. Mới đây, trên Giadinh.net.vn , trang Văn hóa ngày 01/9/2008, Nguyễn Thắng
viết theo tư liệu của TS Nguyễn Xuân Diện - Phó Giám đốc Thư viện Viện Nghiên cứu Hán
Nôm như sau:

“…GS Hoàng Xuân Hãn kể lại: “Khi tìm kiếm tài liệu về Hồ Xuân Hương, tôi lục trong
các báo ở Việt Nam, từ năm 1954 trở đi có chừng 7 - 8 báo văn học có nói đến Hồ Xuân
Hương, nhưng cũng chỉ bâng quơ chuyện thơ Hồ Xuân Hương tục hay không tục, chứ không đả
động đến đời sống của bà. Duy chỉ có ông Trần Thanh Mại tình cờ đọc những sách của trường
Viễn Đông Bác Cổ để lại có bài tựa sách của một người ký tên là Nham Giác Tốn Phong. Bài
tựa đó nói đến một cuốn sách tên là Lưu Hương ký của Hồ Xuân Hương. Sau bài tựa ấy có
những bài thơ của ông Tốn Phong tặng Hồ Xuân Hương. Ông Trần Thanh Mại mới nghĩ rằng
nếu tìm được Lưu Hương ký sẽ biết thêm về Hồ Xuân Hương. Chuyện này vào khoảng 1963,
ông Trần Thanh Mại đã kể lại trong Tạp chí Văn học. Sau đó, ông Trần Thanh Mại loan báo
muốn tìm cuốn Lưu Hương ký và ông nhận được lá thư của một cử nhân (không rõ tên) thông
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báo đã gửi biếu cuốn Lưu Hương ký cách thời điểm đó 8 -9 năm. Từ lúc ấy, ông Trần Thanh
Mại mới bắt đầu khảo cứu Lưu Hương ký.

Trong Tạp chí Văn học (Hà Nội), năm 1964, ông Trần Thanh Mại mới giới thiệu và dịch 16 bài
trong số 52 bài. Sau đó miền Bắc bước vào chiến tranh chống Mỹ nên bẵng đi một thời gian rất
dài, không ai trở lại vấn đề Hồ Xuân Hương và không ai mở lại Lưu Hương ký mà đọc nữa”.

Năm 1988, GS Tạ Trọng Hiệp, trong một chuyến công tác ở Hà Nội, đã được GS Hoàng Xuân
Hãn uỷ thác việc xin chụp lại hoặc chép lại Lưu Hương ký. Khi GS Hiệp đến Viện Văn học là
nơi có chức năng bảo tồn bản Lưu Hương ký quý báu đó thì không tìm ra. Các chuyên gia về
văn học cổ Việt Nam đều cho biết cuốn ấy đã mất rồi. Được biết, sau khi ông Trần Thanh Mại
mất, người kế tục công tác nghiên cứu Hồ Xuân Hương, lại là người giữ công việc gần như
quản thủ thư viện sách Hán Nôm của Viện Văn học, ông Hồ Tuấn Niệm, đã đem theo trong ba
lô cuốn Lưu Hương ký trong những năm sơ tán tránh bom Mỹ mà không để lại Hà Nội một bản
chụp nào cả. Ông Niệm đã mất và tập Lưu Hương ký cũng biến mất theo (…)

Sau khi không tìm được Lưu Hương ký ở Viện Văn học, GS Tạ Trọng Hiệp quay sang Viện Hán
Nôm. Viện này có chức năng - do sắc lệnh của Hội đồng Chính phủ ghi rất rõ khi sáng lập - là
hễ có phát hiện những tư liệu quan trọng về cổ văn, cổ sử thì Viện Hán Nôm phải có một bản
chụp hay bản sao. Cuốn Du Hương Tích động ký mà Trần Thanh Mại đọc được và lần ra đầu
mối Lưu Hương ký chính là một bản thảo mang ký hiệu A.2814 lưu tại Viện Hán Nôm. Trong
bản thảo đó, ngoài bài ký còn chép 31 bài thơ chữ Hán của một người có tên là Tốn Phong. Khi
GS Hiệp xin chụp lại Lưu Hương ký thì Viện Hán Nôm đưa Du Hương Tích động ký ra vì cứ
tưởng rằng đây chính là  Lưu Hương ký của Viện Văn học. Chính vì thế họ mới không chụp
lại Lưu Hương ký của Viện Văn học.

Theo GS Tạ Trọng Hiệp: “Chỉ còn một hy vọng nhỏ là có một người duy nhất ở Hà Nội may ra
còn giữ được bản chép tay toàn bộ 52 bài thơ trong Lưu Hương ký, đó là ông Đào Thái Tôn -
một tác giả cũng viết về Hồ Xuân Hương. Trong cuốn Thơ Hồ Xuân Hương của Nguyễn Lộc có
nói rằng Đào Thái Tôn là người đã được giao cho đọc tập Lưu Hương ký và đã dịch trọn vẹn
52 bài. Hy vọng ông Đào Thái Tôn có chép bản chữ Hán và bản Nôm để dùng và kiểm tra bản
dịch của ông. Trong đợt về Việt Nam công tác, tôi cũng có yêu cầu được gặp ông Đào Thái Tôn,
nhưng không may ông lại đi công tác. Nếu ông Tôn không giữ được bản chép tay Lưu Hương
ký thì đây là một tổn thất không thể nào cứu vãn được…”.

Vậy là nay bản gốc Lưu Hương Ký do Trần Thanh Mại tìm được năm 1964 không còn. Một lần 
nữa chính bản tác phẩm của Hồ Xuân Hương lại chìm vào tăm tối. 

Ngoài những mịt mờ trên, còn một nghi vấn lớn bởi một điều rất lạ : thơ Hồ Xuân Hương chia 
ra hai mảng riêng biệt với phong cách rất khác nhau.

Mảng thứ nhất là  thơ Nôm truyền tụng. Vì là  truyền tụng nên tính xác thực không cao lại có
nhiều mạo tác. Hoàng Xuân Hãn trong Thiên tình sử Hồ Xuân Hương đã tỏ thái độ có phần gay
gắt khi viết về thơ cùng những giai thoại về Hồ Xuân Hương trong các sách, tạp chí khoảng đầu
thế kỉ XX như sau :  “…Vác chuyện vui và các thơ nhảm được nhắc lại, thêm vào. Rồi chính
phần thơ nôm sâu sắc, đứng đắn mất dần vì không được truyền bá…”  (25). 
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Xét về nội dung thì nhiều bài thơ nôm truyền tụng bị một số người coi là “tục” thế nhưng rồi họ
cũng phải công nhận là nó hết sức độc đáo vì diễn đạt được những ý thơ rất tinh tế, gần với suy
tưởng của quần chúng lao động và đậm chất ca dao. Lời thơ thể hiện nghệ thuật cực kì điêu
luyện, bộc lộ một thái độ ngổ ngáo của một phụ nữ phản kháng những định kiến, thói tục vô lí
của xã hội thời phong kiến. Tác giả đã vận dụng hết sức tài tình cái tục thường thấy trong truyện
cười để đả kích những gì tưởng chừng như rất ghê gớm, những gì luôn được trọng vọng được
tôn vinh trong xã hội xưa. Chẳng hạn sau khi một lời hai ý tả rất sống động, rất hay Đèo Ba Dội
với những lời thật dí dỏm, bình dân như  “…cửa son đỏ loét, tùm hum nóc - bờ đá xanh rì lún
phún rêu..” bài thơ lại kết lại thật thần tình bằng một cảm nhận đánh trúng ngay vào cái tầm
thường-thế tục của  “hiền nhân quân tử … ai mà chẳng - mỏi gối chồn chân cũng muốn trèo” .
Rồi như bài Vịnh cái quạt : sau khi kể lể những điều mà ngay cả những người nghiêm túc nhất
cũng phải bật cười  “…chành ra ba góc, da còn thiếu – khép lại đôi bên, thịt vẫn thừa…”  Xuân
Hương lại cho chính những thứ xem ra rất “tục” ấy làm “mát mặt anh hùng” và “che đầu quân
tử” . Thật tài tình và táo bạo hết sức và  chính sự tài tình, táo bạo trong nghệ thuật thơ thuần
Việt ấy đã nói lên những gì rất đúng, rất đáng nói trong cuộc sống bao đời tăm tối của nông
thôn xưa – những điều mà người phụ nữ từ ngàn đời rất muốn nhưng chẳng khi nào  dám nói.
Lí do này khiến dễ hiểu tại sao thơ Nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương lại được đại đa số
quần chúng - đặc biệt là người lao động nghèo, người nông dân chân lấm tay bùn thán phục, tôn
vinh. 

Sau những bài thơ nghịch ngợm đến xuất thần ấy là Lưu hương ký với 52 bài thơ (24 bài chữ
Hán và 28 bài chữ Nôm) mới phát hiện năm 1964. Điều đáng ngạc nhiên là nội dung của các
bài thơ sau này dù vẫn rất trữ tình nhưng lại khá nghiêm trang. Sự sai biệt này gợi lên một câu
hỏi lớn:  Thơ Nôm truyền tụng và Lưu Hương Ký có phải thuộc cùng một tác giả hay không?
Nếu cùng một tác giả thì tại sao lại chuyển đổi phong cách thơ lạ lùng đến vậy?  Thơ Nôm
truyền tụng của Xuân Hương tinh nghịch, ngổ ngáo, thể hiện một thiên tài nghệ thuật Việt Nam
có một không hai vậy mà đến Lưu Hương ký thì nghệ thuật lại trở nên rất đỗi bình thường và
nếu có hay chăng thì cũng chỉ là hay ở tâm trạng chua chát, bi thương và sự nhịp nhàng cân đối
trong điển tích, câu chữ như nhiều nhà thơ đời trước…hoặc cùng thời như Bà Huyện Thanh
Quan chẳng hạn… 

Đọc Lưu Hương Ký rồi so lại với thơ Nôm truyền tụng, người đọc ít nhiều thấy thất vọng với
một thiên thần thơ Nôm gãy cánh, không còn tìm đâu thấy hương vị của một Hồ Xuân Hương
ngày cũ.

Xem kĩ thêm chút nữa:  thơ Nôm truyền tụng không hề đả động đến những người bạn văn
chương vốn đã quen biết lâu như Tốn Phong, Trần Hầu, Nguyễn Hầu, Mai Sơn Phủ, Thạch
Đình, Cự Đình, Thanh Liên, Chí Hiên…và ngược lại, tìm trong Lưu Hương Ký, người đọc lại
không hề thấy có một câu, một chữ nào nhắc đến Tổng Cóc, ông Phủ Vĩnh-tường hay Chiêu
Hổ. 

Không biết đã có điều gì khuất tất?  ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn        CCCCÄÄÄÄmmmm    XXXXuuuuyyyyêêêênnnn
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CHÚ THÍCH:

(1) Nguyễn Hữu Tiến, bút hiệu: Đông Châu, là nhà Nho có thực học phụ trách chuyên mục “Tồn cổ lục” của Nam Phong
tạp chí. Mục này chuyên khảo về văn thơ cổ.

(2) Người Pháp sống ở Việt Nam vào thế kỉ 19, đã sưu tầm biên soạn nhiều truyện dân gian và thơ Nôm Việt Nam rồi
dịch ra tiếng Pháp; 

(3) Người Pháp làm việc tại Viện Viễn Đông bác cổ Pháp (1947-1957), tác giả cuốn L’œuvre de la poétesse Vietnamienne
Hồ Xuân Hương (Paris, 1968)

(4) Giáo sư văn chương Anh của trường đại học Carolina, người đã 4 lần đoạt giải thưởng Lamont của Viện Hàn lâm các
Thi sĩ Mỹ, người thông thạo chữ Nôm, yêu thích và đã dịch thơ Hồ Xuân Hương ra tiếng Anh. (Khánh Ngọc, “John Balaban -
Người giới thiệu Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du ra thế giới “; laodong.com.vn ; Lao Động Xuân 2007.)

Lý Lan (Thơ Hồ Xuân Hương đến với độc giả Mỹ - http://www.bacbaphi.com.vn) đã viết về tập thơ The Poetry of Hồ
Xuân Hương như sau: “…Tập thơ gồm 48 bài thơ của Hồ Xuân Hương, mỗi bài được trình bày trang trọng dưới ba hình thức:
bản tiếng Nôm, bản tiếng Việt, và bản tiếng Anh. ( … ) . Đọc đi đọc lại những bài thơ Hồ Xuân Hương bằng tiếng Anh, tôi càng
cảm động và khâm phục nỗ lực của John Balaban; và càng nhận ra chữ nghĩa Hồ Xuân Hương không ai theo kịp suốt chiều dài
thời gian mà cũng không có ai tương đương trong bình diện không gian…”

* Theo Thông tấn xã Việt Nam, Nhà văn Rumani Conxtantin Lupêanu vừa xuất bản tuyển tập gồm 64 bài thơ của nữ thi
sĩ Hồ Xuân Hương do chính ông tổng hợp và biên dịch. Tuyển thơ dày 150 trang được in song ngữ tiếng Việt-Rumani, trong đó
nhiều bài có thêm ký họa, minh họa và phần diễn giải ý nghĩa. Một số bài được dịch và gieo vần theo niêm luật của thơ Rumani.

(5) Gs. Kiều Thu Hoạch: Thơ Nôm Xuân Hương từ cách nhìn văn bản học.

(6) “cổ”古 ghép với “ nguyệt”月  thành chữ “ hồ” 胡; 

(7) Hồ Tông thế phả  do Hồ Sĩ Dương soạn - các hậu duệ chép bổ sung; Hồ gia thực lục-bản chi thế thứ tục biên của tú
tài Hồ Phi Hội (1802-1875; người cùng thế hệ với Hồ Xuân Hương, Nguyễn Huệ); Ghi chép của Án sát Hồ Trọng Toàn (1801-
1864);  Hồ Quỳnh gia phổ của chi Hồ Phi Tích;  Phả ký tộc Trung chi II họ Hồ Quỳnh Đôi (ghi phả hệ họ Hồ ở Quỳnh Đôi,
Quỳnh Lưu Nghệ An từ đời ông tổ đầu tiên là trạng nguyên Hồ Hưng Dật sống vào thế kỷ thứ 10, sau đó có một khoảng thời
gian 300 năm, tộc phả này bị thất truyền rồi lại tiếp tục được chép từ năm 1314 khi ông Hồ Kha từ Quỳ Trạch (Yên Thành) về
Quỳnh Đôi xem địa thế và giao cho con là Hồ Hồng ở lại  khai  cơ lập nên làng Quỳnh Đôi.  (http://www.informatik.uni-
leipzig.de và http://www.vietnamgiapha.com )

(8) Cố giáo sư Trần Thanh Mại trên Tạp chí Văn học số 10 năm 1964 tuy cũng đồng ý Hồ Xuân Hương có nguyên quán
tại Quỳnh Ðôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An nhưng lại cho rằng  song thân của bà là Hồ Sĩ Danh và một người thiếp quê ở Hải Dương.
Hồ Xuân Hương thơ và đời (Lê Xuân Sơn) cũng cho rằng Hồ Xuân Hương tên thật là Hồ Phi Mai con ông Hồ sĩ Danh (1706-
1783) và là em cùng cha khác mẹ với Hồ Sĩ Đống (1738-1786) là một vị quan đầu triều thời chúa Trịnh. 

(9) Trần Tường phát hiện và công bố trên Tạp chí Văn Học, số 3/1974, dưới nhan đề "Một số tư liệu mới tìm thấy về Hồ
Xuân Hương". 

(10)  …Xuân đường đàm thoại kể lại rằng: vào một ngày trong dịp tết lập xuân cuối mùa đông năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Tự
Đức thứ 22 (1869), trong một bữa tiệc rượu ở vùng Bắc Ninh cũ, có một người đến muộn. Hỏi ra, mới hay rằng ông ta vừa đi
mai táng “Nghệ An tài nữ, hiệu Cổ Nguyệt Đường,  tự Xuân Hương” về! Thế là bên chiếu rượu, các “tao nhân mặc khách”
cùng nhau phẩm bình về tài năng phẩm hạnh của người đã khuất. Mỗi người tỏ một thái độ khác nhau: người mừng rỡ là Hùng
Lĩnh Xuân Mai; người buồn thương là Hoa Đường Ngọc Như. Cả hai đều ngâm vịnh, tưởng nhớ Xuân Hương theo cảm xúc của
mình! Người ta còn nhận ra một người xem ra có vẻ điềm tĩnh hơn, ấy là người đi mai táng Xuân Hương, họ Hứa, tiểu hiệu là
Ngô Ban. Ngô Ban “nghiêng cạn mấy chén uống ngay rồi ha ha cười, nói”. Theo ông ta, việc mai táng người tài nữ kia là “một
việc đáng cười mà cũng đáng than”, chính ông và vài người đầy tớ đã chôn cất “nàng” ở cạnh núi Nguyệt Hằng, phủ Từ Sơn,
huyện Đức Giang (thuộc Bắc Ninh cũ)…” (Đào Thái Tôn; Thơ Hồ Xuân Hương - Từ cội nguồn vào thế tục; trang 66. NXB
Giáo Dục, 1996).

(11) 龍編竹之詞
並頭蓮花開滿池
花奴折去恭神裨
莫向春香墳上過

Long Biên trúc chi từ:
Tịnh đầu liên hoa khai mãn trì, 
Hoa nô chiết khứ cung thần ti. 
Mạc hướng Xuân Hương phần thượng quá, 
Tuyền đài hữu hận thác khiên ti.

  Trụy phấn tàn chi thổ nhất doanh, 

Hoàng Xuân Hãn dịch thơ:
  Đầy hồ rực rỡ hoa sen;

Sai người xuống hái để lên cúng dàng.
Chớ trèo qua mộ Xuân Hương;
Suối vàng còn giận tơ vương lỡ làng.
Sen tàn, phấn rữa mồ hoang;
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泉臺有恨錯牽絲
墜粉殘肢土一塋
春香歸去草青青
幽魂到氐今如醉
幾度春風吹不醒

  Xuân Hương qui khứ, thảo thanh thanh ! 
  U hồn đáo để kim như tuý, 
  Kỷ độ xuân phong xuy bất tinh !

Xuân Hương đã khuất bên đàng cỏ xanh.
U hồn say tít làm thinh.
Gió xuân mấy độ thổi tình không hay!

(12) Sách giáo khoa hiện hành không nêu được thời gian sống của Hồ Xuân Hương mà chỉ nêu năm sinh, năm mất của Hồ Phi
Diễn (1704-?) và Hồ Sĩ Danh (1706-1793); một trong hai người nghi vấn là thân sinh của Hồ Xuân Hương.

(13) Báo điện tử  Phú Thọ ngày 09/2/2006 và 26/06/2008 (http://www.baophutho.org.vn,) :
“…Tổng Cóc quen cha con Hồ Xuân Hương khi cùng đi thi Hương. Chằng hiểu cơ
duyên thế nào, cụ Đồ đầu xứ người Nghệ An đã dắt con gái về làng Sơn Dương (Phú
Thọ) dạy học. Cô gái ấy là Hồ Xuân Hương (…) Ở Tứ Xã hiện nay, bà con còn giữ
được nhiều kỉ vật của Tổng Cóc - Hồ Xuân Hương: Gia đình anh Bùi VănThắng đang
giữ đôi lục bình bằng gỗ mít, phủ sơn then có khắc chữ Hán. Tương truyền khi còn ái
ân mặn nồng, Tổng Cóc đã yêu cầu Hồ Xuân Hương đề thơ lưu bút. Đôi lục bình vốn
được đặt trên bàn thờ nhà Tổng Cóc, sau này kinh tế sa sút, đã phải bán đi ... Cách
nhà anh Thắng một cánh đồng,ngôi nhà lớn, làm toàn bằng gỗ quí, lợp ngói âm
dương của gia đình Tổng Cóc vẫn được gia đình ông giáo Kiều Phú trân trọng giữ
gìn. Ngôi nhà được làm cầu kì tới mức, đến cả cái bậu cửa ra vào cũng được chạm
lưỡng long chầu nguyệt  (…) Cụ bà thân sinh ra ông Phú hơn 100 tuổi vẫn nhớ rất
nhiều chuyện do cha mẹ kể lại liên quan đến Hồ Xuân Hương, cũng như sự tích ngôi
nhà cổ của Tổng Cóc. Hiện,  trên bức vách bằng gỗ mít phiến dày trong nhà, còn
những dòng chữ được kể là của chính Hồ Xuân Hương đề : 

"Thảo lai băng ngọc kính/ Xuân tận hóa công hương; Độc bằng đan quế thượng/ Hảo phóng bích hoa hương"…

Qua thời gian, do nhiều nhà quản lí địa phương, nhà nghiên cứu, người tham quan đã khiêng cả bức vách gỗ ra để bôi thuốc hiện màu 
vào nhằm in rập những nét chữ quí; qua nhiều mùa nước ngập, dòng chữ đã mờ đi rất nhiều.

(14) Lao Động số 144, ngày 26/06/2008 : Cụ Dương Văn Thâm, 93 tuổi, là nhà Nho và là người nghiên cứu công phu về cuộc đời Hồ
Xuân Hương và Tổng Cóc với cả một kho bản thảo đồ sộ trong nếp nhà cổ giản dị. Nhờ cụ, các sinh viên, các nhà nghiên cứu về Tứ Xã

(Phú Thọ) có được tư liệu chính xác về Hồ xuân Hương có quãng đời làm dâu trên quê
hương Tổng Cóc. 

(15) Nguyễn Hữu Nhàn: Nhà văn có nhiều nghiên cứu về văn hóa dân gian Phú Thọ.
 

(16) Trong đó đứng đầu nhóm có các cụ Xứ Cơ (đỗ đầu xứ), cụ Cả Chấn, cụ
Bá Lạc, cụ Đồ Tạo, cụ Đồ Quán, cư Tống Thuần (tổng sự), ông Lê Văn Tiềm
(nay  đã  gần  trăm tuổi,  đặc  biệt  là cụ Dương Văn  Thâm. (Theo  Đinh Vũ;
http://www.baophutho.org.vn)

(17) Lịch triều tạp kỷ : Nguyễn Quang Thành có tiếng là thần đồng, 24 tuổi thi
đỗ Tiến sĩ xuất thân năm Canh Thân đời Lê, niên hiệu Chính Hòa (1680). Ông
làm quan trong triều, giữ chức  Thiêm đô ngự sử; nay còn bia số 80 ở Văn
Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. 

(18) Nguyễn Hữu Tiến trong Giai Nhân Di Mặc có viết: “ Hồ Xuân Hương mặt hơi rỗ hoa, da hơi ngăm đen, không đẹp mà có
duyên thầm…“. Những chi tiết này không biết Đông Châu đã căn cứ vào đâu (?). 

Riêng Ngô Tất Tố trong truyện dã sử trong rừng Nho thì cho rằng nhan sắc Xuân Hương lúc ở Thăng Long đã làm cho
nhiều Nho sinh phải mê mẩn: “…cái dáng dấp yểu điệu, cái dung nhan xinh đẹp của Xuân Hương lại làm cho lòng chàng nóng
như lửa chất…” 

(19) Theo Phạm Ngọc Dương; http://antg.cand.com.vn : Con cháu dòng họ Nguyễn Bình đã tìm được mộ cụ Tổng Cóc và
đang trình dự án, thiết kế xây dựng với Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh Phú Thọ để xây dựng mộ cụ, hoàn thành trước
thời gian diễn ra cuộc hội thảo: "Tổng Cóc - Hồ Xuân Hương", do Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc dự
tính chủ trì và tổ chức tại Tứ Xã (Phú Thọ) vào cuối năm 2008.

Cụ Dương Văn Thâm
(Lao Động số 144; ngày 26/06/2008 )

Ngôi nhà Tổng Cóc, nơi Hồ Xuân
Hương đã sống và đề thơ, hiện giờ
ông Kiều Phú đang ở (Sơn Dương,

Lâm Thao, Phú Thọ).
http://www.baophutho.org.vn
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(20) Hoàng Xuân Hãn; Thiên tình sử Hồ Xuân Hương; NXB Văn học 1995; trang 270

(21) Theo ông Hoàng Xuân Hãn thì bài thơ Khóc ông Phủ Vĩnh-tường có thể là ngụy tác vì Trần Phúc Hiển chết năm
1819, lúc bấy giờ chưa có tên "Phủ Vĩnh Tường" (đến 1822, phủ Tam-Đái  mới đổi tên thành phủ Vĩnh-tường). 

* Có ý kiến cho rằng: Trần Phúc Hiển bị kêt tội tham nhũng và xử tử hình nhưng thật sự là do Lê Chất, Lê Văn Duyệt
diệt vây cánh của Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường. Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán cũng tự tử chết.

(22) Vũ Trung tùy bút.(Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến dịch, NXB. Văn hóa - 1960).

(23) GS.Kiều Thu Hoạch; Thơ Nôm Hồ Xuân Hương - Từ góc nhìn văn bản học (Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 9/2007)
có cho biết đã tìm được trong kho sách của Viện Hán-Nôm cuốn Đăng khoa lục sưu giảng của Trần Tiến (ký hiệu A.224) có
chép một bài thơ  Nôm kèm lời dẫn chữ Hán như sau: “Hà Nội tỉnh, nữ tử Xuân Hương hành lộ thất túc, thường lộ, tự vịnh”
(Cô Xuân Hương ở tỉnh Hà Nội, đi đường sẩy chân ngã tốc váy, tự vịnh thơ):

Vén đám mây lên tỏ mặt trời
Lác coi từng đám rõ từng nơi
Giang sơn đâu đó nhô đầu dậy
Hoa cỏ quen hơi mỉm miệng cười

Ông Trần Thanh Mại rất thích thú với bài thơ này  và nhận xét: “Bài thơ sinh động thật, ma quái thật, Hồ Xuân Hương
thật!”

(24) Gs.Kiều Thu Hoạch; Thơ Nôm Hồ Xuân Hương - Từ góc nhìn văn bản học (Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 9/2007)
cho rằng: …cho đến hiện tại, dù đã mất mát ít nhiều, văn bản thơ Nôm Hồ Xuân Hương trong kho sách Hán Nôm cũng còn
được 3 bản khắc ván in và nhiều bản chép tay, tổng cộng khoảng trên dưới 20 văn bản Nôm có thể làm cơ sở tư liệu cho việc
tuyển chọn thơ Nôm Hồ Xuân Hương.

(25) Hoàng Xuân Hãn; Thiên tình sử Hồ Xuân Hương, NXB Văn học 1995, trang 280. 
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ÐỜI ÐI HỌC, ÐỜI ÐI DẬY 

Đàm Trung Phán

Thời gian đi học và đi dậy học của tôi đã sấp sỉ nửa thế kỷ. Có những lúc như hôm nay, khi bầu trời
muà đông Toronto u ám và chấm bài mỏi cả mắt, tôi muốn tìm về cái thời còn đi học và nhất là cái
nghịch ngợm của tuổi học trò.

Tôi còn nhớ, hồi còn ba, bốn tuổi, tôi rất mê xem đốt pháo vào mấy ngày Tết tại làng quê tôi ở Bắc
Ninh. Mê đến nỗi, sau dịp Tết, một hôm tôi bèn nghĩ ra cách đốt pháo bằng lối châm lửa vào mấy ngọn
rơm trong bếp, giống như châm ngòi pháo vậy. Kết quả là cả một đống rơm to trong bếp cháy ra khói
luôn. Mẹ tôi, mặc dù đang đau yếu, cũng phải cùng gia dình múc nước chữa lửa. Sau khi bị đòn, tôi còn
bị mẹ mắng:

- Con hư lắm, thôi cho quách cho người Mõ trong làng cho rồi!

Nghe vậy tôi càng khóc to, vì tủi thân hơn là vì bị đánh đau.

Tôi may mắn là có anh trai, anh Pháp, hơn tôi có một tuổi. Hồi trẻ hai đứa giống nhau, nhiều người
tưởng là anh em sinh đôi. Hai đứa chơi với nhau như bạn, có khi chí choé, vật nhau luôn! 

Ở nhà quê có cái thú là đi bắt dế mèn, phải là dế đực cơ. Hai anh em tôi bắt có khi được cả trăm con.
Khi thuận hoà thì hai đứa cùng chung dế, khi giận nhau thì chia hai, y hệt như trong việc đổ vỡ của một
cặp vợ chồng vậy! Hai anh em tôi cũng rất mê câu cá nhưng cha mẹ không cho, sợ bị ngã xuống ao
chết đuối. Không được câu cá thì hai đứa đi câu nhái, câu cóc vậy. Không có tiền mua lưỡi câu, cần
câu, hai đứa xin mẹ cái đanh ghim, uốn lại để làm lưỡi câu và sang nhà hàng xóm xin một thân cây trúc
làm cần câu rồi xin mẹ thêm ít chỉ. Như vậy là có đủ đồ nghề rồi! Bắt thêm con ruồi đen hay ruồi
nhặng nưã rồi đi kiếm nhái, cóc mà câu. Có hôm tôi lôi cả một con cóc to ra mà mổ, tụi tôi chơi trò
"ông thầy thuốc tây". Có lần tôi bị cóc xịt nước vàng vào chân, chân nổi mụn, ngứa muốn chết. Vậy mà
có bị đòn chăng nữa, chơi thì vẫn cứ chơi!

Một cái thú nưã mà tôi không quên được: thú xem người ta hoạn lợn. Người hoạn lợn mang cái tròng
vào chuồng lợn, kiếm con lợn đực, cho tròng vào một chân con lợn rồi lôi ra và ... đem hoạn. Một hôm
hai đứa kiếm được một cái tròng lợn bằng tre, cất biến đi một nơi. Khi không ai có nhà, hai đưá mở
chuồng lợn, đi chân đất vào chuồng (đâu có sợ dơ)! Anh Pháp đuổi lợn, tôi dứng cầm tròng cho
đến khi bắt được một chú lợn, lôi đi xung quanh vườn đến nỗi chân con lợn bị trầy da. Kết quả là hai
anh em lại bị đòn sau đó!

Khi anh em tôi lên 8, lên 9, hai đứa theo cha lên Phúc Yên để di học. Vì chỉ có ba cha con, cha tôi ở trọ
cùng nhà với thầy Vinh là hiệu trưởng cuả trường “Tề” (thuộc phe Tây/Quốc Gia). Ban ngày thì mọi
người ở trường, buổi chiều tối phải ra phố ở để tránh Việt Minh. Gia đình thầy Vinh lúc đó chỉ có chị
Bích là con gái út, lớn hơn tụi tôi 2, 3 tuổi nên hai anh em tôi lại vẫn chơi với nhau như bạn. Cha tôi
thường hay để tiền lương trong cái cặp da. Hai đứa mở cặp lấy đại 50 đồng đưa cho người tùy phái ở
trường để uống nước ngọt crème soda và mua thuốc lá đều đều. Một hôm khi hai đứa đã ngủ say, cha
tôi kiếm được thuốc lá trong cặp tụi tôi. Hai đứa bị đánh đòn và hỏi tội: 
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- Tại sao hai đứa hút thuốc lá? 

Tôi nhanh trí, đánh liều trả lời: 

- Thưa Bố, tại vì cầu tiêu nó hôi quá!

 Câu trả lời chẳng hợp lý mà cũng chẳng hợp tình, hai đưá lại phải lãnh thêm vài cái roi nữa. Đến mùa
vải, khi chim tu hú bắt đầu hót thì học trò cuả cha tôi có khi biếu thầy hàng thúng vải. Hai đưá tụi tôi
tha hồ ăn, có khi tôi lên cơn sốt vì ăn vải quá nhiều. Chung quy cũng chỉ vì vắng mẹ mà thôi!

Sau năm 1951, cả gia đình tôi được tái ngộ xum họp tại Hà Nội. Riêng tôi thì lại có những nỗi khổ
khác. Cha tôi dậy trường nào, anh em tôi phải học trường đó. Các thầy dậy anh em tôi đều là bạn thân
của cụ. Anh tôi học giỏi, các thầy rất thương. Tôi ở thế gọng kìm: học dốt thì khổ to khi thầy đến thăm
bố mẹ, rồi lại còn phải "cạnh tranh" với anh tôi nữa cho nên tôi đã phải học chăm một cách bất đắc dĩ.

Mỗi tuần cụ thường bắt anh em tôi tập viết chính tả tiếng Pháp (dictée). Thú thật với các bạn, đây là
một trong những cái khổ nhất cuả tôi, bây giờ mới dám nói ra. Anh tôi thường không phạm lỗi nào, còn
tôi sơ sơ cũng phải 10 lỗi. Tôi biện minh với cụ: 

- Tại vì anh ấy ra đời trước nên anh ấy giỏi hơn con! 

Nói vậy chứ tôi vưà thấy tức, vưà thấy tủi, tại sao mình lại thua kém anh như vậy! Rồi tôi còn cái khổ
nữa: cụ hay giảng chuyện Kiều, chữ Nho, Liêu Trai Chí Dị, Fables de La Fontaine cho hai đứa nghe.
Anh tôi, vì bản chất văn chương nên nghe rất thích thú. Còn tôi thì, chữ vào tai trái, chữ ra tai phải.
Trong đầu còn mải nghĩ đến đánh bi, đánh đáo. Ban đêm cụ thường ngâm thơ Kiều và lâu lâu ngâm nga
mấy bài hát Ả Đào, tôi lại phải nghe bất đắc dĩ. Nhiều đêm khuya, khi thức giấc, tôi thấy cha tôi còn
ngồi chấm bài. Tôi thầm nghĩ: "Con sẽ không đi ngành dậy như bố đâu. Con sẽ tránh xa ngành này, lúc
nào cũng chỉ thấy sách, vở và chấm bài"! Ngờ đâu giòng đời đưa đẩy: bây giờ mỗi khi nghe hát Quan
Họ, Ả Đào, ngâm thơ Thúy Kiều, tôi thấy có cái gì thân thương mang tôi trở lại cội nguồn. Năm nay
(1998) tôi đã đi dậy được 28 năm! Tôi giống cha tôi còn hơn anh tôi nữa. Tôi tiếc là cụ đã qua đời
không cho tôi có dịp trao đổi kinh nghiệm, nghề nghiệp, văn hoá Đông Tây với cụ. Nhưng không sao,
cụ luôn luôn sống trong tôi vì tôi rất yêu cái nghề dậy học này, mặc dù lúc đầu không muốn dính dáng
đến nó.
 

***

Tháng 7 năm 1954 gia đình tôi di cư vào Nam, vưà lúc tôi thi xong bằng Tiểu học tại Hà nội. Mùa thu
năm ấy đi thi vào đệ thất. Lúc xem bảng, tôi chẳng thấy tên mình đâu. 

- Thôi chết rồi, trượt vào trường công rồi. Anh Pháp đã đậu vào Ðệ Thất Chu văn An năm ngoái, hồi
còn ở ngoài Hà Nội. Biết nói gì với cụ bây giờ?

 Đầu óc tôi thật hoang mang. Bỗng đâu anh Pháp reo lên: 

- Phán ơi, đậu rồi này!

Anh tôi đưa tay chỉ tên tôi. Trời ơi, tôi đậu thật, thứ hạng khoảng 100 gì đó. Tôi nghĩ thầm:
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- Thật hú vía!

Anh Pháp rất mừng cho tôi và sau dó, hai anh em đi học trường Trần Lục cho gần nhà. Năm Ðệ Thất
tương đối là năm tôi ít "hoạt động" nhất vì vừa vào trung học, chưa quen lề lối nhà trường. Tôi ngồi
hàng thứ hai và kết quả học rất khá. 

Sang đến Ðệ Lục, tôi ngồi tụt xuống hàng thứ tư để bắt đầu quấy phá cho dễ hơn.Trong giờ Anh văn,
tôi được nghe mấy người bạn kể lại như sau:

- Một học sinh VN mới học tiếng Anh, câu “Did they cut?" hắn đọc theo tiếng Việt là: "Đít dây
c..." Bà mẹ đang ở trong bếp, nghe thấy vậy bèn la hoảng lên: "Thì đi rửa đi, cho sạch, con"!  

- Ngoài ra còn giai thoại chia động từ “To sing” và "Did I sing?" cũng lại đọc theo tiếng Việt là
"Đít ai xinh?" Bọn con trai trả lời lại: "Did cô sing"?

Ðến năm Ðệ Ngũ và Ðệ Tứ, tôi ngồi tụt xuống hàng cuối cùng, được mệnh danh là “Xóm Nhà Lá”. Tôi
còn nhớ mấy ông "hàng xóm" cuả tôi là Trọng, Long, Lộc thường nói với tôi trước khi các thầy gọi tôi
lên đọc bài: 

- Nều thầy, cô mà có gọi tên tao, thì mày cứ nói là nó không có mặt nghe!

 Mấy người bạn này thường chúi xuống dưới bàn để các thầy, cô không nhìn thấy. Sở dĩ tôi ngồi ở hàng
cuối vì các tay yên hùng hay nhờ tôi gà bài cho và nhất là để tôi quấy phá cho dễ. Tôi còn nhớ, có một
học sinh trong lớp tôi, vì không thuộc bài, bị thầy hỏi: 

- Tại sao anh không thuộc bài?

Anh ta đáp: 

- Vì thưa thầy, con mới vào. 

Ông hàng xóm Long cuả tôi phụ hoạ: 

- Thưa thầy, con mới vào từ ...đầu năm ạ!

 Cả lớp tuy đang sợ thầy hỏi bài cũng phá lên cười.

Cũng theo thông lệ, khi vào Ðệ Nhất Chu văn An, tôi và Bùi công Tạo (học cùng với tôi từ Ðệ Thất)
cũng lại ngồi bàn chót cho vui cưả, vui nhà. Hồi đó trường Chu văn An ở ngay sau trường Petrus Ký và
lớp Ðệ Nhất A3 cuả chúng tôi ở ngay cạnh phòng các thầy giám thị. Một hôm trong giờ Vạn Vật cuả
thầy Nguyễn văn Đỉnh, có hai nữ sinh đi vào phòng giám thị. Cả lớp đều xôn xao. Anh chàng Ngọc,
hàng xóm cuả tôi nằm sát gầm bàn, cúi nhìn sang phòng giám thị, qua kẽ hở giữa vách và sàn nhà. Hắn
nói: 

- Tụi mày ơi, đưa tao cái que để tao lấy đôi guốc! 



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 94  

Kết quả là ông hàng xóm cuả tôi đã ăn cắp được đôi guốc cuả nữ khách. Thầy giám thị, tôi quên mất
tên rồi, sang lớp chúng tôi: 

- Anh nào ăn cắp đôi guốc cuả cô nữ sinh phòng bên cạnh?

 Một anh thản nhiên trả lời: 

- Tụi con đang học Vạn Vật trong lớp, có ai sang phòng thầy đâu mà ăn cắp đôi guốc?

 Giờ chơi hôm đó cả lớp vui cười hớn hở, chỉ tội cho nữ sinh kia phải đi chân đất ra về.

Năm Ðệ Nhất, tương đối các học sinh cũng đều lớn rồi, người trẻ nhất cũng đã 17 tuổi, nên giáo sư
Trần bích Lan tức nhà thơ Nguyên Sa trong giờ Triết thường đọc thơ cho cả lớp nghe. Chúng tôi được
nghe bài thơ "Hôm Nay Nga Buồn Như Con Chó Ốm" và "Áo Nàng Vàng Anh Về Yêu Hoa Cúc".
Chính những âm hưởng của loại thơ mới này đã luyện cho tôi những vần điệu của thơ tự do mà tôi bắt
đầu viết vào thập niên 60 ở Úc và thập niên 90 tại Canada khi tôi bắt đầu hiểu thế nào là đời và đạo.

Thầy Vũ khắc Khoan dậy Sử thường hay đi xích lô đến trường. Tuy dậy Sử nhưng thầy hay nói chuyện
văn chương trong lớp. Thi cuối năm môn Sử cuả thầy, có gần 10 đưá tụi tôi được điểm cao nhất là
12/20. Thầy Lưu văn Minh dậy môn Pháp văn, tôi được nhất lớp về bài Dissertation Littéraire, tôi rất
lấy làm hãnh diện với cha tôi vì thầy quen biết với cụ. Nét chữ cuả thầy Minh rất đẹp và tôi lấy đó làm
khuôn mẫu cho nét chữ tôi về sau này. Trước khi tôi di du học, thầy đã đến thăm gia đình tôi và cho tôi
một hộp kẹo. Thầy đã để lại cho tôi rất nhiều hình ảnh đẹp, nhất là cách thầy dậy trong lớp. Tôi đã hấp
thụ được phong cách cuả thầy và đem áp dụng khi tôi trở thành giáo sư bất đắc dĩ tại Toronto, Canada
vào năm 1970 .

***

Khi tôi bắt đầu niên khoá 1962 tại đại học New South Wales tại Úc, tôi đã gặp một số đồng môn Chu
văn An tại Sydney: các anh Cung Tiến, Trần lương Ngọc, Phạm chí Thành, Phạm ngọc Bích, Phạm đỗ
Tuấn, Nguyễn hữu Minh (con thầy Tổng giám thị Nguyễn hữu Lãng), Lưu tiến Hiệp, Nguyễn đăng
Thái, Đỗ duy Lâm (biệt hiệu Sheriff), Nguyễn ngọc Truyền, Nguyễn văn Ninh (cùng lớp Ðệ Nhất với
tôi tại Chu Văn An)... Vì là lính mới tò te nên năm 1962 Nguyễn hữu Minh và tôi quyết định ở nội trú
để tiết kiệm thì giờ di chuyển. 

Ở nội trú, mỗi lần ăn cơm chiều, sinh viên phải mặc áo thụng đen (gown), trừ ngày cuối tuần. Minh và
tôi mua chung một cái “gown”, chia phiên đi ăn, đứa ăn sớm, đứa ăn trễ. Khi nào kẹt thì đi mượn mấy
đứa bạn Úc. Quy luật cuả “college” (tiếng Việt là cư xá, tiếng Bắc Mỹ là “residence”) là phải mặc
“veston”, thắt “cravate” trước khi mặc “gown” (áo thụng). Những hôm trời nóng, nhiều người mặc
quần “short và gown”, làm tôi nhớ đến ông táo đi hia chẳng mặc quần. Không ai bắt lỗi được họ vì quy
luật không nói đến quần ngắn, quần dài!

Những ai mới vào “college” đều được gọi là “freshman”, mặc dù đã học năm thứ 2, 3, 4 trong đại học.
Minh và tôi thường hay bị các quan “Senior” (“freshman” phải gọi “senior” là “Sir”!) sai đi pha trà,
mang bánh mì về hầu các "quan". Ngoài ra các “freshman” còn phải thay nhau gác điện thoại cho cư
xá, từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Khách gọi vào, sinh viên gác điện thoại phải đi đến phòng kiếm
người cho khách nói chuyện. Một hôm tôi đang ăn trưa thì bị một "ngài senior” gọi ra mắng mỏ: 
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- Hôm qua bạn gái ta gọi vào, tại sao mi lại gọi người khác ra nói chuyện với cô ta?

Tôi trả lời: 

- Dạ bẩm thưa ngài, vì tôi nghe mang máng tên giống nhau quá. 

Ngài “senior” quát to: 

- Bộ mi không biết tiếng Anh sao?

 Tôi đáp lễ: 

- Dạ thưa tiếng Anh nó có nhiều tên “Mắc” (Mac) quá!

 Người ta mới qua Úc, chân ướt chân ráo có mấy tháng, cầm điện thoại lên là sợ rồi, còn bắt con nhà
người ta nhận phone, tên tôi tiếng Anh phải là Mac Debt (Mắc Nợ) mới đúng! Đã vậy các "quan
senior” còn hành bọn “freshman” chúng tôi hết cỡ nữa. Một hôm các "quan" bịt mắt bọn tôi lại, mang
mỗi đứa vào một phòng riêng, bắt há miệng ra và bảo rằng tụi tôi phải nuốt con sâu, nếu không sẽ bị
phạt tiếp. Khi mà các "quan" có quyền trong tay, bắt làm gì, chúng tôi phải làm vậy. Ừa, thì nuốt đại
cho xong. Nuốt xong, các "quan" mở mắt cho các “freshmen” coi, hoá ra tụi tôi đã nuốt “spaghetti”. Cả
bọn rũ ra cười. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba “các quan seniors”!

Muà hè, tôi thường phải đi thực tập trong các công trường lớn như nhà máy điện, đập nước trong đại
lục Úc. Những ngày tháng này tôi học được rất nhiều tiếng chửi thề, tiếng lóng cuả Úc. Dưới ánh nắng
chói chan của sa mạc, da tôi đen sậm gần như dân bản xứ vậy. Mỗi lần được dịp về thăm bạn bè VN tại
Sydney, mấy người bạn thân gọi tôi là "thằng Mán Phán". Khi "thằng Mán" về tỉnh là bạn bè tha hồ mà
ké vì "thằng Mán" kiếm được thêm tiền khi đi làm xa. Xu hào rủng rỉnh, "thằng Mán" còn gọi taxi mời
ba, bốn ông bạn vàng đi lên “downtown” ăn cơm tầu, xem ciné, hứng thì cho đi xem...”striptease”.
Chắc vì vậy mà bạn bè mong "thằng Mán Phán" nó về như mong mẹ về chợ chăng?

Minh với tôi chỉ ở nội trú có hai năm vì quán đắt tiền và vì tụi tôi đã quen với đời sống sinh viên rồi.
Tụi tôi dọn ra ở “flat” (bên Canada gọi là ở “apartment”) cho tiện việc tổ chức Hội Sinh Viên VN. Có
đêm trời nóng vào cuối tuần, sinh viên con trai chỉ mặc quần xà lỏn ngồi đánh bài, bất thình lình có các
cô tới thăm. Trong lúc... “tang gia bối rối”, mặc nhầm quần cuả nhau là chuyện thường tình! Tuy cả
thành phố Sydney trong đầu thập niên 60 có cả thẩy chừng 20 sinh viên VN nhưng chúng tôi cũng hăng
say tổ chức Tết, nhất là phải ra bằng được tờ báo xuân. Chúng tôi chia nhau đánh máy trên tờ “stencil”
để quay “ronéo”. Cái “flat” cuả chúng tôi cũng được chọn làm nơi in báo. Ai chưa đến phiên đánh máy
thì ngồi đánh bài “Five Hundred” hay “Poker” cho nên cái flat lúc nào cũng có tiếng cười nói ồn ào
như cái chợ vậy. Những “flat” của sinh viên VN còn là nơi tá túc của các bạn ở xa về thăm Sydney vào
những dịp “term break”. Ban đêm, khi bước vào “flat”, tôi phải rất là thận trọng, đôi lần suýt dẫm lên
thân mấy ông bạn vàng đang ngủ lăn ngủ lộn trên sàn nhà. 

Buổi trưa khi mọi người đã thức giấc, cả bọn rủ nhau đi “picnic”, ăn cơm tầu, đi chơi bóng chuyền. Tụi
tôi đã trở thành sinh viên, không nghịch ngợm như thời trung học nữa, cuộc sống thiên về đầu óc và lý
tưởng hơn. Gặp nhau, chúng tôi thường nói chuyện thời sự VN và thế giới.
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***

Rồi đời tôi đến chỗ rẽ và có những cái bất ngờ: tôi lập gia đình, sang Canada lập nghiệp và trở thành
một nhà giáo hoàn toàn do số phận đưa đẩy. Lúc mới bước chân vào ngành dậy học - ngành Công
chánh tại Centennial College - tôi có rất nhiều các bỡ ngỡ: Canada là xứ mới, chưa bao giờ tôi dậy học,
học trò to con hơn tôi... Rồi tôi cũng quen đi nhưng những trò nghịch ngợm cuả sinh viên thì rất là khó
mà đoán trước được.

Niên khoá 73-74 sinh viên năm thứ ba cuả ngành Công chánh được quyền sử dụng một lớp học
“portable” hoàn toàn biệt lập với “building” chính cuả nhà trường. Một vị nữ giáo sư mới được bổ
nhiệm, khi bước chân vào lớp học này, gần té xỉu luôn vì mấy con chuột bạch sinh viên họ nuôi trong
lớp, và nhất là các tranh khỏa thân cuả “Playboy” được dán quanh tường, trần nhà và ngay trong cái
đồng hồ của lớp học. Dĩ nhiên là sau đó nhà trường đã cho tảo thanh các vật dụng trên. Sinh viên bèn
thả chuột ra sân trường, chuột chui vào dưới sàn cuả “portable” để làm tổ.

Năm 1977, Phân Khoa Kỹ Thuật cuả chúng tôi được dọn sang một “campus” (khuôn viên) mới, xung
quanh có con suối rất nên thơ. Năm này, số sinh viên cuả trường Công chánh tự nhiên nhẩy vọt lên và
sinh viên cũng có những trò chơi rất là mới lạ. Tháng 10, 1978 một số học trò Công chánh năm thứ hai
rủ nhau đi dự “October Beer Festival”. Sau khi đã "chén chú chén anh", họ rủ nhau về "mượn tạm" con
bò bằng “fiberglass” của một hãng chuyên bán sữa. Con bò này to bằng con bò thật, được bắt đanh vít
vào cái trụ bê tông, cao 3 mét trên mặt đất. Ấy vậy mà họ đẩy con bò xuống đất rồi khiêng lên xe
“pick-up” và chở vào trường chúng tôi. Không may các “yiêng hùng” này bị cảnh sát rượt bắt trong
trường. Anh chàng tài xế bị ra toà về vụ lái xe khi say rượu và "ăn cắp" con bò. Ông chủ hãng sữa
thương tình, ra điều kiện với sinh viên: 

- Các anh mà sửa được những chỗ “fiberglass” bị vỡ thì tôi không thưa kiện nữa. 

Sinh viên đến văn phòng tôi năn nỉ:

-  Thầy  ơi,  thầy  cho  tụi  em  mượn  một  phần  phòng  thí  nghiệm  vật  liệu  (Construction  Materials
Laboratory) để sửa con bò nếu không thì nguy to! 

Tôi trả lời:

- “Holy Cow”! Thôi được, cho các anh mượn, đã hết nghịch chưa, các “you”?

Sinh viên lớp này còn dành cho tôi những trò chơi đặc biệt khác. Có hôm trong giờ thực tập thử xi-
măng, tôi tìm chẳng thấy một đôi găng tay nào, hỏi học trò, họ chỉ lên trần nhà: găng tay đã được bơm
thành bong bóng treo lên trần. Cũng có hôm về tới nhà, giở cặp ra để chấm bài, tôi thấy một bàn tay
nặn bằng xi-măng được sinh viên tặng lén tôi.

Năm 1980, sau giờ nghỉ tôi vào lớp học không tìm thấy cặp đâu, tôi hỏi học trò: 

- Các anh các chị thấy cặp cuả tôi ở đâu, chỉ cho tôi biết!

- Thưa thầy, thầy cứ theo cái đường chỉ dẫn bằng giấy vệ sinh (toilet paper) thì sẽ tìm ra cái cặp cuả
thầy!
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Hoá ra bọn "nhất quỷ nhì ma" dấu cặp cuả tôi trong phòng vệ sinh của đàn bà. Tôi phải nói khéo và nhờ
một nữ sinh viên đi lấy cặp dùm trước khi tôi được yên ổn giảng bài tiếp trong lớp.

Ngày 1 tháng 4 một năm trong đầu thập niên 80, tôi cho sinh viên thi môn "Nước Uống và Nước Cống"
(Water Supply and Sewerage). Trong khi chờ ở ngoài cửa lớp, sinh viên nói với tôi: 

- Thôi thầy ơi, thầy đừng có vào lớp học hôm nay!

Tôi trả lời: 

- Các "you" "chicken", sợ thi chứ gì?

 Sau khi tôi đã phát bài thi và học trò đã bắt đầu viết bài, bỗng nhiên cửa mở và một con khỉ đột bước
vào lớp học. Tôi hoảng hồn nhưng rồi tôi thấy con khỉ tay cầm một đĩa “cream” và khúc khích cười.
Con khỉ tiến tới gần tôi và cả lớp bỗng rú ra cười. Tôi định bụng: 

- Chết rồi, đúng là ngày “April Fool’s Day” rồi! Kỳ này thì mình chết với con khỉ này!
 

Con khỉ cầm đĩa “cream” đuổi theo tôi trong trận cười lăn lộn của bọn..."thứ ba học trò". Vài phút sau
mặt mũi tôi đầy cream và con khỉ hí hửng ra khỏi lớp giữa sự cười đùa vui thú cuả sinh viên đang viết
bài thi. 

Ngày hôm sau, khi gặp người sinh viên đóng vai con khỉ, tôi "hỏi tội" hắn: 

- Tại sao “you” dám làm như vậy với tôi?

 Hắn trả lời: 

- Vì thầy hay nói với tụi em: "No turkey questions, please"! Thoạt đầu em quyên được 30 dollars của
các sinh viên lớp thầy, em định mua con gà tây sống rồi quăng vào lớp tặng thầy. Mua gà tây không
được, em bèn đi thuê bộ đồ khỉ đột này. Mà em thật là dại thầy ơi, mặc nóng muốn xỉu luôn. Sau khi
"thăm" thầy, em sang "thăm" thầy Tom Ransom trong lớp bên cạnh. Em đến vỗ vai thầy Tom, thầy thấy
con khỉ, thầy suýt ngất đi! Em thật dại dột thầy ơi. Nếu thầy đó mà xỉu thì em chết. Dù sao chăng nữa
em còn là Chủ Tịch Hội Sinh Viên trường Centennial College nữa! 

Một hôm tôi đi uống cà phê cùng với một giáo sư đồng nghiệp, gặp ba, bốn “bọn quái” trong hành
lang. “Bọn quái” tươi cười và nói với tôi: 

- “Number one teacher”!

rồi rũ ra cười. Ông đồng sự nói với tôi: 

- Anh thấy không, học trò gọi anh là ông thầy số dách đó, thích không?

 Tôi trả lời: 
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- Ông đừng tưởng bở, chúng đang "chơi" tôi cái trò gì đây!

 Sau đó cứ khi nào gặp tôi, mấy ông "quáí" này đều giơ tay chào "ông thầy số một" nhưng tôi vẫn chưa
biết lý do tại sao họ gọi tôi như vậy. Một đêm sau khi chấm bài xong ở nhà, tôi kiếm cái gì ăn cho đỡ
đói, vừa ăn vừa xem TV. Bỗng đâu tôi thấy thám tử Charlie Chan trên màn ảnh và ông gọi con: 

- “Number two son” ra đây ta bảo!

 Tôi mỉm cười thú vị: 

- Hoá ra bọn "quái" gọi mình là Charlie Chan!

 Sáng hôm sau, khi tôi đang mặc áo khoác để che khí lạnh muà thu và đang đi trong hành lang thì bọn
"quỷ" lại tươi cười "chào đón": 

-  Good Morning, Number one teacher, Sir!

 Tôi quay lại: 

- Các anh để cho thám tử Charlie Chan yên thân, được không?

 Cả bọn rũ ra cười và nói với tôi: 

- Thầy biết ý tụi em rồi!

Trong đời dậy học tôi còn được nếm mùi nhiều "trò chơi" khác và tôi cũng còn gặp được nhiều khuôn
mặt thân thương cuả sinh viên cũng như gia đình họ. Những trò chơi "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học
trò", tôi sẽ nhớ suốt đời và tôi thường tự nhủ là:

        "Đã mang máu nghịch (ngợm) vào thân
        Cũng đừng trách lẫn (học) trò gần, (học) trò xa!"

Đối với riêng cá nhân tôi, tôi xin cảm ơn Trời Phật đã cho tôi một thời đi học và đi dậy thật là thú vị và
phong phú.  ■

ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn
Tháng 12,1998
(Trích từ Đặc San  TV-CVA Toronto 1999 )

Viết lại, May 29, 2022
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Số Lẻ trong các Hệ Thống Số Cơ Số B

Trương Thiệu Hùng

Nội dung chính:

  I.  Hiện tượng các số có phần lẻ   
                                
 II.  Biến đổi số thập phân có phần lẻ thành các số mới  ở cơ số B  
        Biến đổi phần nguyên và phần lẻ thập phân sang hệ cơ số mới B

1. Biến đổi phần nguyên
2. Biến đổi phần lẻ

III. Biến đổi số thập phân có phần lẻ sang các hệ cơ số khác

1. Biến đổi số thập phân sang hệ nhị phân (B=2)
2. Biến đổi số thập phân sang hệ bát phân (B=8)
3. Biến đổi số thập phân sang hệ thập lục phânt phân (B=8)

   Thực tập 1

IV. Biến đổi các số ở hệ thống khác có phần lẻ sang hệ thập phân

 1. Biến đổi số nhị phân sang thập phân       
 2. Biến đổi số bát phân sang thập phân        
 3. Biến đổi số thập lục phân sang thập phân   
Thực tập 2

V. Biến đổi qua lại giữa các số có phần lẻ ở  hệ nhị phân, bát phân và thập lục 

1. Biến đổi số nhị phân sang bát phân và thập lục phân
2. Biến đổi số bát phân sang nhị phân và thập lục phân
3. Biến đổi số thập lục phân sang nhị phân và bát phân

  Thực tập 3

Kết luận

***
                                                   
 I.  Hiện tượng các số có phần lẻ 
                                  

Trong mỗi hệ thống cơ số, mỗi con số thường gồm có hai phần: Phần trước (phía bên trái) dấu
chấm thập phân được gọi là phần nguyên (whole part) và phần sau (phía bên phải) dấu chấm thập
phân được goi là phần lẻ (fractional part).

Ví dụ: 
   Coi một số thập phân sau:
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   Số này gồm có hai phần: 

     - phần nguyên 1659 ở truớc dấu chấm thập phân.
     - phần lẻ .9932 ở sau dấu chấm thập phân.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có phần lẻ làm gì khiến cho ta khó nhớ và làm cho tính toán thêm
rắc rối?

Để đánh vào tâm lý người mua và để câu khách nhiều tiệm "99 Cents" đã được mở ra. Khách hàng
vào tiệm này thấy mọi vật đều giá rẻ 99 cents ($0.99 dollar) thôi, chả lẽ chỉ mua một món rồi đi ra,
nên thường thường đã mua từ 5 hay 10 thứ khác nhau, hay mua nhiều một thứ để dành dùng sau
này.

Nhiều khi giá của một chiếc quần hay áo là $10.00 nhưng nhà hàng cố ý hạ bớt 1 cents đề giá là
$9.99 để đánh vào tâm lý người mua, với giá tiền này khách hàng sẽ cảm thoải mái dễ chịu hơn là
giá $10.00.
Mặc dù giá mua một đồ vật nào đó dược ghi chẵn (không có phần lẻ) nhưng khi trả tiền có thuế tiêu
thụ 8.5% thì giá tiền tổng công sẽ thành một số có phần lẻ!

Các hệ thống số cơ số 10, 2, 8, 16 . . . đều có những số có phần lẻ cả. Vì phải đương đầu với các số
này hàng ngày, nên cần phải hiểu số có phần lẻ là gì và vận dụng nó ra sao.

 II.  Biến đổi số thập phân có phần lẻ thành các số mới ở cơ số B  
  

 Coi một số thập phân gồm có hai phần cách biệt bởi dấu chấm thập phân:
                                      Phần nguyên . Phần  lẻ  
   Ví dụ: 
       Số thập phân 25.124 có hai phần:  Phần nguyên là 25 và phần lẻ là .124.
      Các số có phần lẻ ở các hệ số cơ số B khác cũng xếp đặt tương tự như vậy

1. Biến đổi phần nguyên của số thập phân sang hệ khác có cơ số B
             Gọi N là phần nguyên của số thập phân  “Phần Nguyên . Phần Lẻ” , viết tắt là “N.L”.
             Ta muốn biến đổi phần nguyên thập phân “N”  này sang hệ cơ số B khác:
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2.  Biến đổi phần lẻ của số thập phân sang phần lẻ của hệ khác ở cơ số B

Gọi L là phần  lẻ của số thập phân, ta muốn đổi phần lẻ này sang cơ số mới B.
Sự biến đổi được thực hiện như sau:
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 a.  Lấy phần lẻ thập phân  L  nhân với base B ta được một số mới N1 . L1 có phần nguyên  N1

và  phần lẻ  L1.

       *  Ghi lại phân nguyên mới  N1  của số này .
     *  Lấy phần lẻ mới L1 nhân với base B, ta được N2 và  L2. 

     b. Tiếp tục làm giống như vậy cho tới khi phần nguyên của số mới Ln  bằng 0 (zero) thì
ngừng lại. (Nếu ta ngưng sớ trước khi Ln = 0 thì kết quả của phần lẻ chỉ là trị số gần đúng
thôi).

 c. Phân lẻ của số mới ở cơ số B là:   ( .N1 N2N3 …Nn) B  

III. Biến đổi số thập phân có phần lẻ sang các hệ cơ số khác

1. Biến đổi số thập phân sang hệ nhị phân (B=2)

 Ví dụ: 
   Coi số thập phân  67.101562510  có phần nguyên là 67 và phần lẻ  .1015625 

� Trước tiên ta đổi phân nguyên 67 sang hệ nhị phân bằng cách chia liên tiếp cho 2 (base) cho
đến khi thương số Q mới bằng 0:



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 103  

       

Viết lại các số dư R theo thứ tự từ mới tới cũ (Từ MSB sang LSB) ta được phần nguyên ở
hệ nhị phân là : 
                                                        1 0 0 0 0 1 1 2

� Sau đó ta biến đổi phần lẻ sang nhị phân bằng cách nhân  phân lẻ thập phân với 2 (base), ta
được một số mới có phần nguyên và phần lẻ: Ghi lại phần nguyên mới và lấy phân lẻ mới
nhân với 2. Cứ tiếp tục làm như vậy tới khi phần lẻ mới bằng 0.
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Viết các phần nguyên theo thứ tự từ cũ qua mới  ta được phần lẻ phải tìm:
                                       . 0 0 0 1 1 0 1 2

                   Số thập phân  67.101562510   = (1000011.0001101)2 

2. Biến đổi số thập phân có phần lẻ sang hệ bát phân (B=8)

Ví dụ: 

  Coi số thập phân 67.7187510  có phần nguyên là 67 và phần lẻ là .71875. 
  Hãy biến đổi số này qua hệ bát phân.

� Trước tiên biến đổi phần nguyên 67 sang hệ bát phân.

 Ta thực hiện những bước sau:

- Bước 1: Chia 68 cho 8 ta được thương số Q và số dư R. Tiếp tục như vậy chia thương
số Q cho 8 cho đến khi thương số mới Q = 0
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- Bước 2: Viết các số dư theo thứ tự ngược lại (từ mới qua cũ) ta được phần nguyên bát
phân tương ứng là.             1 0 3 8

� Biến đổI phần lẻ  .7187510  sang hệ bát phân.

-   Bước 1: Nhân 0.71875 cho 8 ta được số mới có phần nguyên và  phần lẻ. 
Tiếp tục nhân phần lẻ với 8 cho tới khi được một số có phần lẻ bằng zero 0  (có
thể lấy hơn 10 con số).Nếu ta ngưng sớm thì ta chi có phần lẻ gần đúng thôi.

-  Bước 2: Viết phần nguyên của mỗi lần theo thứ tự từ cũ xuống mới để có 
                  phần lẻ  bát phân tương ứng :   . 5 6

        Kết quả: Số thập phân 67.7187510 tương ứng với số bát phân là
                                              67.7187510  = 103.56 8

3. Biến đổi số thập phân sang thập lục phân (B=16).

Ví dụ:

    Coi một số thập phân 1267.7192382812510 có phần nguyên 1267 và phần lẻ là  
    .7192382812510 .  Ta sẽ biến đổi phần nguyên trước, rồi đến phân lẻ của số thập phân 
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     trên. 
     Sau đó kết hợp hai phần mới này lại để được số thập lục phân tương đương.

a. Biến đổI phần nguyên 126710 sang hệ thập lục phân

Chia 1267 cho 16 để có thương số Q và số dư R. Tiếp tục chia thương Q cho 16 cho đến khi
được thương số mới Q bằng không. Sau đó, chỉ cần viết các số dư R theo thứ tự ngược lại
để có được số thập lục phân tương ứng.

Ta có phần nguyên là:   4 F 3 16

b. Biến đổI phần lẻ  .7192382812510  sang hệ thập lục phân

Để biến đổi phân lẻ thập phân 0,71875 thành số thập lục phân, hãy làm như sau:

-  Nhân 0,71875 với 16 để có số mới gồm phần nguyên và phần lẻ. 
- Tiếp tục nhân phần nguyên với 16  cho đến khi nhận được kết quả một phần lẻ bằng 0

(có thể  phải tính đến hơn mười lần như vậy). 
- Sau đó, chỉ cần viết lại các phần nguyên từ kết quả của mỗi lần nhân để có được số thập

lục phân tương đương.
                                            

 
                                
                              .7192382812510  =  .B8216

             c. Kết quả:                      1267  .71923828125  10    =    4 F 3 . B 8 2   16

       Thực tập 1 
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         Biến đổi các số từ hệ thống này qua hệ thống khác

1. Biến đổi 398.34910  ra:  a) số nhị phân  b) số bát phân c) số thập lục phân

      Ans: 1) 110001110.01011001012  2) 616.26254020308   

                      3)18E.595810624D16 

2. Biến đổi 10111100111011.11101012  a) số thập phân  b) số bát phân c) số thập lục phân

        Ans: 4) 12091.914062510   5) 27473.7248    6) 2F3B.EA16 

3. Biến đổi 736.3658  ra: a) số nhị phân b) số thập phân  c) số thập lục phân 
       Ans: 7) 111011110.0111101012  8) 478.47851562510  9) 1DE.7A816 

4. Biến đổi 3FA.5CE16  ra: a) số thập phân  b) số nhị phân  c) số bát phân ?
       Ans a) 1018.3627929687510  b)  1111111010.010111001112  
              c) 1772.27168

IV. Biến đổi các số ở hệ thống khác có phần lẻ sang hệ thập phân

     Gọi B là cơ số mới của số đã cho. Để đánh số vị trí của của cơ số B ta làm như sau:

e- Con số đầu tiên bên trái, sau  dấu chấm của hệ cơ số được đánh số vị trí 0. Các con số tiếp theo
bên trái số 0 được đánh số 1, 2, 3, 4, . . . từ phải qua trái

f- Con số ngay bên phải dấu chấm được đánh số -1, các con số tiếp theo được đánh số -2, -3, -4, . .
. từ trái qua phải.

      1. Biến đổi số nhị phân (B=2) sang thập phân (B=10)

Thí dụ: Biến đổi số nhị phân (110101. 11001)2 sang số thập phân.
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Đổi qua số thập phân ta được:

    (1×25+1×24 +0+1×22 +0+1×20 ) . (1×2-1+1×2-2+0+0+1×2-5   )
        ( 32 +  16   + 0 +   4    +0 +   1)  . ( 0.5  + 0.25 + 0 + 0 +0.03125) = 53.7812510

   Như vậy:
                            (110101. 11001)2 = 53.7812510

       
2. Biến đổi số bát phân (B=8) sang thập phân (B=10)

 
     Hãy biến đổi số bát phân  746.3158  sang số thập phân

         
Số thập phân bằng:

    (7×82  +  4 ×81  +  6 ×80)  .  (3×8-1  +   1 ×8-2  +   5 ×8-3 )  =
                       = (448+ 32 +6).(0.375+0.15625+0.009765 )  =  486.40039062510

Như vậy:
                                 746.3158  =  486.40039062510

3. Biến đổi số thập lục phân (B=16) sang thập phân (B=10)

     Hãy biến đổi số thập lục phân A2B.58A16  sang số thập phân.

        
    

  Số thập phân bằng:

        ( 10×162  + 2×161 + 11×160 ) .  ( 5×16-1 +  8×16-2  + 10×16-3 )
                       ( 2560 +32+ 11) . (0.3125+0.03125+0.0024414063)
                                          (2603.34619140625)10

 Như vậy:  

                        A2B.58A16  = 2603.3461914062510
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    Thực tập 2

1) 1011101111.110112 sang hệ thập phân?
2) 1101001101.10112 sang hệ thập phân?

3) 756.4328 sang hệ thập phân?
4) 7653.6738 sang hệ thập phân?

5)  A4C.F5E16 sang hệ thập phân?
       6)  AEC.D516 sang hệ thập phân?

Ans.  1) 751.8437510            2) 845.687510                       3) 494.5507812510 
           4)  4011.86523437510  5) 2636.9604492187510  6) 2796.8320312510

V.  Biến đổi qua lại giữa các số có phần lẻ ở hệ nhị phân, bát phân và thập lục 

1. Biến đổi số từ hệ nhị phân qua các hệ bát phân và thập lục phân

a.  Biến đổi hệ nhị phân sang hệ bát phân

 Coi số nhị phân:       11011011001.1011110012.

 Ta thu xếp số nhị phân thành các nhóm 3 của hệ bát phân:

b. Biến đổi hệ nhị phân sang hệ thập lục phân:

Coi số nhị phân:       11011011001.1011110012 

Ta thu xếp số nhị phân thành các nhóm 4 của hệ thập lục phân. Những nhóm 4 nào thiếu, ta
thêm các ô trống với  trị giá 0 (zero) vào.



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 110  

2. Biến đổi số từ hệ bát phân qua các hệ nhị phân và thập lục phân

Ta muốn biến đổi số bát phân sau sang hệ nhị phân và thập lục phân:

                                                                3   7   5 . 6   4   5 8

a.  Biến đổi số từ hệ bát phân sang hệ nhị phân 

  

b.  Biến đổi số từ hệ bát phân sang hệ thập lục phân 

     Coi số bát phân 375.6458, biến đổi số này qua hệ thập lục phân. Hệ bát phân sử dụng nhóm 3
ô, hệ thập lục phân sử dụng nhóm 4 ô nhị phân.
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3. Biến đổi hệ thập lục phân qua nhị phân và bát phân

a. Biến đổi số  thập lục phân AE.FC16. sang nhị phân
Mỗi số của số thập lục phân được thay bằng 4 ô nhị phân như trong bảng sau, 
kết  hợp theo thứ tự các nhóm 4 ô này lại ta được số nhị phân tương ứng:

b. Biến đổi số thập lục phân A5E.FC16. sang bát phân

Ta phân tích con mỗi số của số thập lục phân thành nhóm 4 ô nhị phân. Sau đó ta thu xếp lại
các ô nhị phân thành các “nhóm 3  ô” cho mỗi con số của số bát phân và lấy giá trị của
nhóm 3 ô nhị phân này.

Ta bắt đầu đi từ dấu chấm nhị phân:
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g- Từ phải qua trái ta được 3 nhóm, nhóm chót thiếu 1 ô,  ta sẽ thêm 1 ô chứa 0 vào.
h- Từ trái qua phải ta cũng được 3 nhóm thiếu 2 ô, ta sẽ thêm 2 ô chứa 0 vào.
i- Lấy giá trị của mỗi nhóm 3 theo thứ tự ta được số bát phân.

Thực tập 3  

  Biến đổi một số từ hệ thống này qua hệ thống khác:
1.  645.57810   ra số nhị phân?
2. 135.347810  ra số bát phân?
3. 1385.34310  ra số thập lục phân? 

Ans: 1) 1010000101.10010011112  2) 207.26204553568  3) 569.57CED9168716 

4. 645.5478  ra số thập lục phân?
5. 345.5678  ra số nhị phân? 
6. 435.7128  ra số thập phân?

Ans: 4) 1A5.B3816   5) 11100101.1011101112   6)  285.8945312510 

7. 1101110101011.01011012  ra số:   a) thập phân  b) bát phân  c) thập lục phân
Ans: 7) 7083.351562510  8) 15653.2648  9) 1BAB.5A16 

8. B5F.7E3C16     ra số thập phân?
9. A5F.7C3E16   ra số nhị phân?

10.  A7F.7D3C16    ra số bát phân?
Ans: 8) 2911.4931030273437510  9) 101001011111.011111000011112       
      10) 5177.372368   

  VI.  Cách tính không dùng lũy thừa để đổi số thập phân sang các hệ khác

        Ta lập một bảng trị số giữa các số thập phân (B=10) ra các số nhị phân (B=2), sau đó có thể dùng
số nhị phân này để chuyển đổi sang các hệ bát phân (B=8) hay thập lục phân (B=16).

Trong phương pháp này ta không phải dùng các phép tính lũy thừa phức tạp mà chỉ dùng các
phép tính cộng, trừ và nhân bình thường thôi.

1. Biến đổi số thập phân thành nhị phân

a. Biến đổi số thập phân  473 . 7 0 3 1 2 510  sang nhị phân
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� Biến đổi phần nguyên 47310:

Số sau 473 là 256  => ta ghi 1 ở vị trí 8, còn lại:  473 - 256  = 217
Số sau 217 là 128  => ta ghi 1 ở vị trí 7, còn lại:  217 – 128 = 89
Số sau  89 là    64  => ta ghi 1 ở vị trí 6, còn lại:     89 –  64  = 25
Số sau  25 là    16  => ta ghi 1 ở vị trí 4, còn lại:       25 – 16 = 9
Số sau    9 là      8  => ta ghi 1 ở vị trí 3, còn lại:        9  –    8 = 1
                 Còn lại 1  => ta ghi 1 ở vị trí 0                                                  
          Vậy   47310  = 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 

� Biến đổi phần lẻ  .7 0 3 1 2 510  :

Số sau .703125  là   .5         => ta ghi 1 ở vị trí -1, còn lại:  .703125   - .5    = .203125
Số sau .203125  là   .125    => ta ghi 1 ở vị trí -3, còn lại:  .203125  - .125 = .078125
Số sau .078125  là   .0625  => ta ghi 1 ở vị trí -4, còn lại:  .078125  - 0625= .015625
Số còn lại    .015625 => ta ghi 1 ở vị trí -6, còn lại  0 (ngừng lại)
                                     .7 0 3 1 2 510  =  .1  0  1  1  0  12 

� Số thập phân    4 7 3 . 7 0 3 1 2 510   = 1 1 1 0 1 1 0 0 1 . 1 0 1 1 0 12

2.  Biến đổi số nhị phân thành các số thập phân, bát phân hay thập lục phân

a. Biến đổi số nhị phân  1 1 1 0 1 1 0 0 1 . 1  0  1  1  0  12  sang thập phân
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Cộng các số thập phân tương ứng với mỗi số nhị phân ta được: 
( 256+128+64+0+16+8+0+0+1 ) . (0.5+0+0.125+0.0625+0.015625)10 = 473.70312510

Vậy   1 1 1 0 1 1 0 0 1 . 1  0  1  1  0  1 2   = 4 7 3 . 7 0 3 1 2 5 10

b. Biến đổi số nhị phân  1 1 1 0 1 1 0 0 1 . 1  0  1  1  0  12   sang bát phân

Từ vị trí của dấu chấm cơ số, ta dùng nhóm 3 ô nhị phân cho hệ bát phân  (trị giá  4, 2, 1).

                        
Số bát phân tương ứng là:     (7 3 1 . 5 5)8

c. Biến đổi số nhị phân  1 1 1 0 1 1 0 0 1 . 1 0 1 1 0 12   sang thập lục phân 

Từ vị trí của dấu chấm cơ số, ta dùng nhóm 4 ô nhị phân cho hệ thập lục phân  
(trị giá 8, 4, 2, 1). 

   - Nhóm chót của phần nguyên thiếu 3 ô, ta thay bằng ba số 0 (zero)
   - Nhóm chót của phần lẻ thiếu 2 ô, ta thay bằng hai số 0.

Số thập lục phân tương ứng là:                 1 D 9 . B 4 16

Kết luận

Trong các phần nói trên ta đã biến đổi một số thập phân có phần nguyên và phần lẻ thành các số nhị
phân, bát phân và thập lục phân cũng có phân nguyên và phân lẻ, và ngược lại. Điều cần nhớ là:
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  -  khi tìm thương số Q và phần dư R : ta chia số thập phân cho base B . . .
  -  khi nào khi tìm phần lẻ: ta nhân số thập phân với base B . . .
     Khi nhân với B, sau vài lần, nếu kết quả chưa bằng 0 (zero) mà ta ngưng lại thì phần lẻ 
     nhận được lúc đó chỉ là một trị số gần đúng thôi

Khi đổi qua lại các hệ thống nhị phân, bát phân và thập lục phân,  ta cũng có thể biến đổi qua
trung gian của hệ nhị phân, rồi sau đó kết hợp từng nhóm 3 ô (để tìm số bát phân) hay nhóm 4 ô
(để tìm số thập lục phân):

Ngoài ra khi đổi số thập phân sang các hệ thống khác ta có thể  sử dụng các phép tính không
dùng lũy thừa của cơ số B, để tính toán gọn gàng hơn.

Hy vọng độc giả nắm vững, không bị nhầm lẫn các phương pháp nói trên.   ■

                                           GGGGssss....    TTTTrrrrÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    TTTThhhhiiiiŒŒŒŒuuuu    HHHHùùùùnnnngggg    
 

  Tham khảo

1.  Classroom - Decimal to Binary conversion
https://dyclassroom.com/conversion/decimal-to-binary-conversion-of-a-number-with-
fractional-part

2. Madformath–Decimal  to  Base  N  conveters  https://madformath.com/calculators/basic-
math/base-converters/decimal-to-octal-converter-with-steps/decimal-to-octal-converter-
with-steps

3. Decimal to Octal conversion of a number with fractional part
https://dyclassroom.com/conversion/decimal-to-octal-conversion-of-a-number-with-
fractional-part

4. Mathematics-Convering a Decimal Fractional Number to Hexadecimal 
https://math.stackexchange.com/questions/1441688/convering-a-decimal-fractional-
number-to-hexadecimal

5. Byju’s - Number System Conversion
           https://byjus.com/maths/number-system-conversion
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San Francisco. California
(Phần 2/2)

Sóng Việt Đàm Giang

 China Town. Phồ Grant là một phố cũ nhất của khu phố Tàu. Phố này khởi thủy từ năm 1845, đã từng
mang tên Calle de la Fundacion, rồi Dupont St, và sau cùng mang tên Grant vinh danh vị tổng thống
thứ 18 của Hoa Kỳ, Tổng thống Ulysses S. Grant. Cũng như những thành phố có nhiều sắc dân khác,
khu phố Tàu có tên đuờng phố viết chữ Tàu phía dưới tên tiếng Anh. Ở cổng vào khu phố Tàu góc phố
Grant và đường Bush vẫn còn bảng mang tên “Dupont Gai" (都板街, Gai 街 có nghĩa là đường phố). 

            
Grant Avenue Transamerica Pyramid 

Golden Gate Bridge. Cầu  Cổng Vàng Vịnh Cựu Kim Sơn

Golden Gate Bridge là một cây cầu treo nổi tiếng ở vùng vịnh San Francisco, California, Hoa Kỳ.
Trong nhiều năm (từ 1937-1964) là cây cầu treo dài nhất trên thế giới. 
 
Cây Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) của Vịnh Cựu Kim Sơn dài 6,450 ft = 1.22 miles =
1966 mét, kể từ trụ chống phía bắc tới trụ chống phía nam, không kể các phần tiếp giáp. Cây cầu này
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được sơn màu đỏ cam, một màu sắc tương phản với màu xanh da trời và màu xanh lá cây của môi
trường chung quanh.

Cây Cầu Cổng Vàng là một trong các cây cầu treo đẹp nhất và to lớn nhất trên thế giới. Cây cầu này rất
vĩ đại nếu xét về các tháp cao, các sợi dây cáp khổng lồ và chiều dài quá mức của các nhịp cầu. 

Cây Cầu Cổng Vàng được đặt tên như vậy bởi vì nó nối Eo Biển Vàng (the Golden Gate Strait), đây là
phần biển thu hẹp giữa Thái Bình Dương và Vịnh Cựu Kim Sơn (San Francisco). Eo biển này dài 3
dặm (miles), rộng 1 dặm, sâu 300 ft (90 m), có giòng nước chảy với tốc độ từ 4.5 tới 7.5 knots, là cửa
ngõ ra biển của các thành phố hải cảng của vùng Vịnh và của hệ thống sông ngòi Sacramento-San
Joaquin.

Khởi đầu, eo biển này có lẽ đã được Sir Francis Drake nhìn thấy vào năm 1579 nhưng thực sự được
khám phá vào năm 1769 do nhóm người thám hiểm do Francisco de Ortega đứng đầu. Đại úy lục quân
Mỹ là kỹ sư địa hình John C. Fremont đã gọi eo biển này vào năm 1846 là “Chrysopylae” hay “Cổng
Vàng” (Golden Gate) bởi vì ông ta tưởng nhớ tới hải cảng Bosphorus thuộc thành phố Istanbul, Thổ
Nhĩ Kỳ, có tên là “Chrysoceras” hay “Chiếc Sừng Vàng” (Golden Horn).

Bắt đầu xây dựng cầu vào ngày 5/01/1933, Cây Cầu Cổng Vàng được hoàn thành và mở cửa cho khách
bộ hành vào ngày 27/5/1937 rồi ngày hôm sau bắt đầu các xe cộ qua lại. Tới năm 1971, trái phiếu cuối
cùng của món nợ $35 triệu Mỹ kim đã được thanh toán cùng với $39 triệu Mỹ kim tiền lời, tất cả do lệ
phí qua cầu (tolls) mang lại.

Cây Cầu Cổng Vàng vùng Vịnh là một phương tiện chính nối thành phố San Francisco với các khu vực
ở phía bắc. 

Cầu Golden Gate được xây dựng ở một nơi khá nguy hiểm. San Francisco ở gần một đường đứt gãy, do
đó, luôn luôn có sự nguy hiểm của động đất. Năm 1906, một trận động đất gây ra thiệt hại rất lớn tại
thành phố này. Để có thể chống lại sự động đất này, các kỹ sư cầu được sử dụng hơn một triệu tấn bê
tông để xây dựng các điểm neo giữ cáp tại chỗ.

Gió mạnh thổi từ Thái Bình Dương có thể làm cho cây cầu lắc lư từ bên này sang bên kia. Ngay cả khi
chúng đạt đến 160 km một giờ, cây cầu sẽ vẫn đứng cao. Kỹ sư xây dựng cầu để nó có thể lắc ngang tối
đa lên đến 8 mét! 

Cáp khổng lồ - Dây cáp cần đủ mạnh để nắm giữ lên boong nặng. Chiều dài dây cáp là 7650ft (2331.7
m). Nó nặng hơn 24,500 tấn. Dây cáp lớn có đường kính 92.4 cm. Họ đã phải làm các dây cáp lớn từ
các  dây  dẫn  nhỏ  hơn.  Phải  mất  80,000  miles  (128,748  km)  đường  dây  để  làm  dây  cáp  này.  
Khi dựng cầu thì không có một cần câu nào lớn đủ để nâng các loại cáp nặng, do đó, họ không thể được
thực hiện tại một nhà máy và đưa đến cây cầu. Các dây cáp này đã được thực hiện bởi một máy đặt
ngay bên cạnh cây cầu và sau đó được kéo qua hai tháp. Hình dây cáp cắt ngang như dưới đây:



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 118  

Đường kính của dây cáp chính: 36 3/8 in. = 0.92 m
Chiều dài của một dây cáp chính: 7,650 ft = 2,232 m
Tổng số các sợi dây thép xử dụng: 80,000 miles = 129,000 km
Số sợi nhỏ trong mỗi sợi cáp lớn: 61
Trọng lượng của các sợi cáp chính, phụ và phụ tùng: 24,500 tấn = 22,200,000 kg

Fisherman's Whartf/Pier 39. 

 
   

Pier 39 (Bến Tàu số 39) nằm gần Fisherman’s Wharf (Bến Ngư Phủ), khu North Beach gần Chợ Tàu,

và bến Embarcadero, bến tàu ngày xưa. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy hai đảo Angel và Alcatraz, và

hai cầu Cầu Cổng Vàng (Golden Gate) và Cầu qua Vịnh (Bay Bridge).

Pier 39 (Bến Tàu số 39) là một trung tâm thương mại (Shopping center) , không phải là bến cho tàu bè
đậu, gồm  nhiều tiệm , quán ăn, quán nhậu, và nhiều cơ sở giải trí nhiều tiệm bán hàng kỷ niệm cho du
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khách, nhiều quày bán trái cây organic vừa hái từ các nông trại đem đến, nhiều cuộc biểu diễn cho trẻ
con, hát xiệc, ca nhạc, ảo thuật v.v. và đặc biệt là nơi có nhiều sư tử biển (sea lions) tá túc.

 Từ Pier 39 nhìn sang đảo có nhà tù Alcatraz rất rõ.

 Alcatraz là một hòn đảo nhỏ nằm giữa vịnh biển. Đây là đảo tù nổi tiếng, nơi đã từng giam nhiều tội
phạm người  lừng danh như Al “Scarface” Capone,  Robert  “Birdman” Stroud,  George “Machine”
Kelly.Nay thì di tích nhà tù còn nguyên, trở thành một điểm du lịch bằng tàu từ trong bờ ra thăm đảo.
Du khách đến Alcatraz để xem trại tù nổi tiếng một thời là không tù nhân nào có thể trốn trại được vì
điạ thế của đảo và nước lạnh cóng của vùng vịnh. Phim ‘Escape from Alcatraz’ (Vượt thoát từ Alcatraz)
do tài tử lão thành Clint Eastwood đóng dưạ vào chuyện có thật.

Nước biển bên bờ Tây (West Coast) cuả Mỹ lúc nào cũng lạnh là vì những dòng nước lớn trên mặt đại
dương (surface ocean current) ở Bắc Bán Cầu di chuyển theo hướng chiều kim đồng hồ (clockwise) từ
Bắc cực xuống Xích đạo rồi vòng trở lên Bắc cực. Ngược lại, ở Nam Bán Cầu thì dòng nước chuyển
ngược chiều kim đồng hồ (counter-clockwise). Có lẽ vì vậy mà San Francisco lạnh quanh năm, mùa Hè
cũng cần phải có áo ấm. Trời lúc nào cũng đầy mây và sương mù lại thêm gió biển thổi vào làm tăng
thêm cái lạnh 

 Đã viếng Alcatraz lần trước kỳ này tôi chỉ chụp hình từ xa mà không đi thăm Alcatraz.

Cũng như các du khách khác, lần này chúng tôi cũng đi ra khu K-Dock của Pier 39 nơi thường có sư tử
biển (sea lions) phơi nắng và làm ồn ào để nhìn chúng, nhưng hôm nay chẳng có bóng một chú nào hết!
Tìm hiểu lý do trên internet thì được biết rằng đám sư tử biển mang tên sư tử biển California (Zalophus
californianus) rủ nhau tới đây bắt đầu từ tháng giêng năm 1990, sau vụ động đất Loma Prieta và sóng
thần ngoài khơi vịnh San Francisco năm trước (1989). Lúc ban đầu chỉ có gần 20 con đến đây tạm trú
tại K-Dock của Pier 39. Vài tháng sau con số nầy tăng thành khoảng 300 con. Những tháng mùa đông,
bầy sư tử biển nầy đông hơn, có thể lên đến 900 con, phần lớn là con đực. Thông thường vào mùa hè
nắng ấm tháng bảy, chúng di chuyển về đảo Channels ở miền Nam để tìm tình yêu, thực hiện nhiệm vụ
con cái yêu đương và trở lại đây khoảng cuối tháng 8. Đám sư tử biển này thường nằm đầy tại K-Dock
gần Pier 39 và 40. Kỳ này vì tôi đến đây vào cuối tháng 7 nên mất cơ hội nhìn lại sư tử biển.
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 Và lẽ dĩ nhiên thăm viếng Pier 39 thì phải nhắc đến hải sản, thức ăn tôm, cua cá  tại khu này nhiều
thức ăn ngon vô cùng. Nơi đây có món súp nghêu (clam chowder) nóng trong ổ bánh mì chua tròn
(sourdough bread bowls), một món ăn độc đáo của San Francisco từ khoảng những năm 1850s
do gia đình Boudin chế ra. Th và H cất công sắp hàng mua để đãi hai chị em chúng tôi. Nóng và
ngon quá, nhưng tiếc quá vì thời gian gấp rút, chúng tôi không thể ngồi nhâm nhi xé bánh mì
chua chấm súp như lần trước, mà ăn vội ăn vàng phần súp và một phần bánh mì, rồi cậu em tôi
mang chia bánh mì với bày chim hải âu xà xuống xuống dành ăn. Uổng quá!

Đã thăm viếng Lombard St, Cung điện Nghệ Thuật, và Fisherman’s Wharf/Pier 39. nay còn thì
giờ đi thăm một địa điểm đáng thăm cho một ngày thăm viếng San Francisco. Đó là thăm trạm
xe cáp điện móc ngầm (cable car).

Cable Car. Đặc điểm của thành phố San-Francisco là  phương tiện di chuyển gọi là “cable car” chạy
trong 3 tuyến phố. Trông thì giống như xe điện, nhưng lại không chạy bằng điện mà chạy bằng cáp,
được làm từ năm 1873 tức đã 143 tuổi mà vẫn tồn tại cho đến nay không thay đổi, chủ yếu phục vụ du
lịch.

Cái độc đáo của loại phương tiện này là nó giống xe điện ở bánh rày hai bên gầm toa, ở phía giữa thì
còn một móc kéo thòng xuống kẹp vào hệ thống cáp ngầm dưới mặt đất. Xe chạy được là nhờ cáp
ngầm kéo đi. Ban đầu, nghe nói, người ta dùng sức người kéo cáp, nay thì có hệ thống máy móc vào để
kéo.

Cái loại phương tiện này thu hút du khách, ai cũng muốn leo lên để tán thưởng một thành tựu máy móc
của những năm tháng cũ, cùng nghe tiếng chuông reo, và thấy tận mắt cảnh dùng sức người để quay
đẩy toa xe mỗi khi đi đến đoạn cuối phải quay hướng lại.

 Xe cable car chạy chậm so với xe bus hay xe điện và hầu như chỉ phục vụ du khách, giá vé đắt gấp 4
lần phương tiện chuyên chở khác và thường thì phải xếp hàng mới có cơ hội leo lên.

 
Xe cablecar đang được cho quay ngược lại
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Những phương tiện chuyên chở công cộng của vùng vịnh San Francisco.

Nói đến San Francisco chúng ta liên tưởng đến cable car cổ truyền, nhưng nếu nói đến phương
tiện chuyên chở công cộng thì có thể nói vùng vịnh này có những phương tiện chuyên chở rất
cấp tiến và đắc lực.

Hệ thống MUNI.

Muni là hệ thống chuyên chở chính của SF. Nó bao gồm tất cả hệ thống xe bus, xe bus chạy
điện trên nóc xe (trolleybus), xe đường phố (street car) và xe cáp móc dưới gầm xe (cable car),
những hệ thống này có dịch vụ đến những địa điểm du khách thăm viếng, khu mua sắm thương
hiệu, và khu gia cư nằm trong giới hạn của thành phố. Lộ trình và bản đồ có thể thu thập trên
internet.

 Vé có thể dùng cho tất cả các loại kể trên khi di chuyển trong thành phố. Nếu mua cuốn passport thì có
thể mua vé cho một ngày, ba ngày, hay 7 ngày. Muni passports chỉ dùng cho Muni thôi, không dùng
cho BART, những tour bus khác (thí dụ như Hop ON Hop OFF) hay di chuyển đi và đến phi trường.

Hệ thống xe dây cáp ngầm của SF là hệ thống duy nhất còn lại trên thế giới vẫn xử dụng sức người
điều khiển bằng tay. Trong giai đoạn khởi đầu từ 1873 đến 1890 với 23 tuyến nay còn hiện hữu ba
tuyến duy nhất. Hai tuyến Powell-Mason, Powell-Hyde  chạy từ dưới phố (downtown) gần Union
square đến Fisherman’s Wharf và  tuyến California chạy dọc theo phố California.

Thống kê cho biết trong số 7 triệu hành khách hàng năm của cable car thì số lớn là du khách. Có thể
nói đi cable car là một trong những  điều ưa thích nhất của du khách cùng với thăm Cầu Cổng Vàng,
nhà tù Alcatraz, và Fisherman’s Wharf. Tưởng cũng nên nhắc là cable car này hoàn toàn khác biệt với
những street car chạy trên đường Market và Embarcadero.
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Cable car lines. Map Trolleycar/streetcar (tram)              Trolley Bus

 Hai tuyến Powell-Hyde và Powell-Mason di chuyển xuyên qua những khu đồi dốc nhất nằm phía bắc
của con đường ngoằn ngoèo Lombard, mỗi tuyến có những kích thích thú vị riêng và hai tuyến này rất
đuợc du khách ưa thích , luôn luôn đông người. Dù đi bất cứ đường nào, chúng ta cũng vẫn có cái thú
vị nhìn cảnh chung quanh, hưởng gió mát, cùng nghe người lái xe kéo chuông. Cable car cũng có riêng
một bảo tàng nằm tại 1201 Mason Street trưng bày những xe cable cổ và cho xem các xe cable được
dùng ra sao.

Streetcars. Một streercar hay xe tram dùng track trên đường và dùng một dây điện và một pole trên
nóc xe (pantograph) để chạy.

Khác với streetcar với một hàng dây điện và một pole nói trên, trolleybus là xe bus chạy bằng điện, với
hai hàng dây điện và hai poles dùng để truyền điện cho xe bus trên nóc xe.  Cũng cần phân biệt với xe
bus chạy điện, một loại xe bus chạy hoàn toàn bằng điện đã charged (batteries). Điện thường là 600
volt.

 Bay Area Rapit Transit (B.A.R.T.)

 Phương tiện chuyên chở nhanh chóng vùng vịnh BART đuợc người Việt trong vùng gọi là BẠT là một
dịch vụ chuyên chở bằng xe điện (train) nối liền San Francisco với Peninsula và những thành phố  vùng
vịnh đông (East Bay cities) và hai phi trường SFA và OAK.

Trong thành phố BART chuyên chở nhanh chóng giữa SF và Mission District nơi có nhiều nhà hàng
ăn, quán rượu, và nhạc sống. Trong Vịnh Đông, BART là phương tiện tốt để đến những địa điểm như
Oakland Coliseum, Oracle Arena, và UC Berkeley. Th. cho tôi biết là mùa thu năm 2017 thì San Jose sẽ
có BART Extension và chở  khách đi vào hệ thống BART trung ương.

Ngoài ra còn có phương tiên di chuyển bằng phà (ferries) đến những đảo nhỏ trong vùnh Vịnh như
Sausalito, Angel Island, Tiburon v.v…

Đến 5 giờ chiều thì chúng tôi trở về Fremont, xe vòng qua Embarcadero dẫn tới I-80 để qua cầu San
Francisco Oakland Bay Bridges. Cái cầu Bay Bridge có hai decks này cũng có nhiều điều thú vị đáng
kể.
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Cầu San Francisco- Oakland Bay Bridge

Nếu cây Cầu Cổng Vàng SF nổi tiếng vì cảnh đẹp, du khách đến chiêm ngưỡng thật nhiều và đã được ca tụng
trong thơ văn nhạc, thì cây cầu Bay Bridge mới chính là cây cầu huyết mạch cho sự lưu thông qua lại từ vùng
San-Jose, Fremont, Oakland và  San Francisco.

 Cây cầu Bay Bridge  nối liền hai bờ của Vịnh San Francisco đã mở một kỷ nguyên mới cho vùng Vịnh, giao
thông vận chuyển được dễ dàng, giúp kinh tế trong vùng phát triển.

Hai cầu qua vịnh San Francisco-Oakland được dân địa phương gọi tắt là "Cầu qua Vịnh" (Bay Bridges) là
một cầu, có thu phí, bắc qua Vịnh San Francisco nối 2 thành phố San Francisco và Oakland. Là một phần của
I80, đây là một trong những cây cầu nhộn nhịp nhất Hoa Kỳ, có trên dưới 280,000 xe đi qua cầu mỗi ngày. 

Cầu San Francisco-Oakland Bay Bridge, do kỹ sư Charles H. Purcell thiết kế, có chiều dài 4.46 miles (7.18km)
gồm hai khúc nối với nhau bằng một đường hầm tại đảo Yerna Buena. Vì thành phần đất ở hai thành phố bên tây
và bên đông khác nhau nên cây cầu đã được thiết kế với hai loại cầu khác nhau với khúc bên San Francisco là
cầu treo, trong khi bên Oakland thì là loại cầu dây văng. 

Hai khúc riêng biệt nối mỗi bên với  đảo Yerba Buena - một hòn đảo giữa vịnh. Phía cầu dây từ San Francisco
đến đảo -bao gồm hai nhịp dây văng với trụ dây văng ở giữa nối trụ tiếp bờ ở San Francisco với trụ cáp phía Tây
ở Đồi Rincon. Khúc phía đông cầu treo nối Oakland và đảo Yerba Buena  nằm cạnh Treasure Island. Cầu được
khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 12/11/1936 trước Cầu Cổng Vàng 6 tháng. Chi phí xây cầu là 79,5 triệu
USD (thời giá những năm 1930s). Phần cầu San Francisco đến đảo Yerba Buena gồm hai tầng cầu có bề ngang
57.5 ft (17.5 m) chia làm 5 lanes. Lúc đầu cầu cho đi hai chiều ở tầng trên, tầng dưới dành cho xe vận tải và xe
đường rày. Cho đến năm 1958 thì hệ thống đường rày qua cầu được hủy bỏ và tầng trên được dùng cho đi một
chiều từ Oakland sang San Francisco gồm tất cả xe nhà và xe vận tải. Tầng cầu dưới được dùng một chiều cho di
chuyển từ San Francisco qua Oakland. Sự thay đổi này đã mất một thời gian khá lâu vì tầng deck ở khúc Yerba
Buena phải làm thấp xuống để cho có đủ chiều cao cho xe vận tải đi qua ở tầng trên. Cho đến năm 1971, để
khuyến khích mọi người đi chung xe, lệ phí qua cầu đuợc giảm bớt cho những xe có hai người trở lên (high
occupancy vehicles/HOV). Cho đến năm 1975 thì xe HOV không phải đóng lệ phí qua cầu. Cầu mới mở đã được
hưởng ứng rất cao, dân địa phương đã chuyển từ đi phà sang đi qua cầu trả lệ phí như đòi hỏi.

Sự giao thông qua cầu có quy luật chặt chẽ và xe được hướng dẫn kỹ lưỡng để đang từ trên 10 lanes xuống 5
lanes và carpools cùng xe buses đuợc qua lại không khó khăn. Trong một giờ ước lượng số xe qua cầu trong thời
điểm gia thông cao có thể lên hơn 500 xe một giờ. Những xe có một người mà  đi sang lane cho HOV sẽ bị phạt
ngay $381.00.

Muốn thăm viếng những địa danh của San Francisco thì có lẽ cần phải có ít nhất là ba ngày, nhưng vì chỉ có một
ngày nên thăm được như vậy cũng quá tốt rồi.  ■

Ghi chú. Phần cầu nối liền Oakland với đảo Yerba Buena đã bị hư hại nặng nề sau cơn động đất tháng 10 năm
1989. Cầu mới cho phần này được khởi công xây dựng từ năm 2002 cho đến 2013 mới hoàn tất. 

SSSSóóóónnnngggg    VVVViiiiŒŒŒŒtttt    ññññààààmmmm    GGGGiiiiaaaannnngggg
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 Truong Xuan’s Last Voyage 

Pham Ngoc Luy

It was 2:30 in the afternoon on May 2, 1975. After all the refugees had been evacuated to the Clara Maersk,
the crew and I remained behind to say a final farewell our ship, Truong Xuan. The crew consisted of the
second mate Tran Van Chat, telecommunications officer Nguyen Ngoc Thanh, chief engineer Le Hong Phi,
mechanic Ton Hoa, cook Chung A Can and myself, the captain. 

I handed to Thanh my communiqué to leaders and the presses of the free world. 

“Truong Xuan ship carried more than 3,000 Vietnamese fleeing Saigon after the Communists’ invasion. The
engine room is deep in water. The ship will likely sink. We were lucky to be rescued by the Clara Maersk
ship, of Denmark. On behalf of all the refugees on board, I hereby appeal to all the countries of the free
world to accept and save my fellow refugees.” 

Signed: Captain Pham Ngoc Luy 

The communiqué was never sent. Holding it in his hand, Thanh looked upset and told me in a trembling
voice, “Captain, I cannot send it. The generator room is submerged in water. I thought Chief engineer Phi
had reported that to you.” 

Phi looked haggard, and his face and clothing were stained with grease. He reported that while the ship had
stayed stationary to allow passengers to board the Clara Maersk, the pump did not operate. Consequently, water
spilled into the engine room and paralyzed the generator. Every hour that the pump was not working, water was
flowing into the engine room at a rate of 100 tons per hour. His worries could be seen in his eyes. 

The ship was sinking and there was no chance that  it  could run again. Thinking of the safety of  the crew
members still onboard, I ordered without hesitation, “Leave the ship everyone!” 

After three days without sleep, my nerves were totally wrecked. Every muscle fiber was exhausted. I was sick –
physically  and  emotionally  –  the  sickest  I  had  ever  been  in  my entire  life.  My  country  had  fallen  to  the
Communists, and my ship was sinking. I felt overwhelmed with responsibility and sorrow, yet I had to keep calm
and steady at this hopeless moment. Could physical fatigue have empowered the mind? How else could I have
kept going? 

According to marine tradition, I was the last person to leave the ship. Truong Xuan was left behind, unattended. I
felt a sharp pain in my soul. I bid farewell to my dear ship, the last piece of my country. The sea was calm, not a
breeze in  the air.  Our  national  flag,  hanging lifelessly above the deck,  appeared as  if  it  were in a  state of
mourning. The small ship had carried almost 4,000 of my fellow Vietnamese fleeing the Communists at the last
and most painful moment on April 30, 1975. 

Truong Xuan was 93 meters long, 12 meters wide, powered by 1,500 horsepower and had a loading capacity of
3,000 tons. A cargo ship built in Japan in the late fifties, it had already outperformed its capacities. It had been
weighed down with people loaded with worries, anxieties and hope. Now its burden was lifted and its cranes
towered in the sky above an indescribably deserted deck. I left the ship that had carried so many happy and sad
memories. It had cruised the calm ocean. It had been beaten up by storms. It had helped us escape our country. I
tried my best not to shed tears. 
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What would happen to my ship? Where would it end up? Would it sink to the bottom of the sea? What would
happen to Viet Nam? Where would the people still there end up? Would my heart sink to the bottom of the sea? 
Vu Ba Hung wrote a piece for me entitled, “Viet Nam My Land”, when he was in the refugee camp in Hong
Kong. It best describes the loss of a homeland that only a refugee can know. 

Viet Nam, My land! 

The words Viet Nam are those that our descendants all over the world will write in their best hand. Viet Nam is
not a vast land, not as immense as the Soviet Union that extends from Europe to Asia. Viet Nam is not a rich
land, not  as fertile as America with her amber waves of  wheat. Viet  Nam, my land, is a small  and modest
country. It leans against the Asian continent and it faces the ocean. However, despite its smallness and modesty,
it has weathered so many misfortunes. 

And now, Viet Nam, my land, my country, is just like this song lyric, it will be the last two words we say before we
die. 

The words Truong Xuan are those that our descendants all over the world will write in their best hand. Truong
Xuan, our ship, was not as famous and noble as the Queen Elizabeth. Truong Xuan, our ship, was not as grand
and elegant as the ship La France. Truong Xuan, our ship, was just a small cargo ship and was just as modest as
our country. 

Despite having a small identity, our ship had carried with it greatness that would be spread all over the world.
Our ship had brought along with it a piece of Viet Nam. Like Viet Nam, Truong Xuan, the ship had faced many
threats. It had to deal with so many dangers before it could sunbathe in the ocean. 

Truong Xuan, our ship, had absorbed so many misfortunes, just like our country, much more so than any other
ship in the world. Many of us had thought that it would sleep eternally at the bottom of the ocean. 
Truong Xuan, our ship, is still there but it is drifting away without its captain, without anyone. 

A piece of Viet Nam quietly left Saigon on board the ship in the midday of April 30, 1975. Twenty years ago,
many of us had often sung, “I left Hanoi at the age of 18, just starting to know love”. Now, many of us sing
again, “I left Saigon at the age of 18, just starting to know love, but more than that to know hatred”. 

Four thousand people  were in the same state  of  mind;  four thousand people shared the same agony.  Four
thousand people left their land with broken hearts. Yet, they had to leave. Our land still exists, but we already
lost our freedom as well as our people. We were to face a choice beyond our imagination. We did not want to
lose  everything;  we  just  wanted  to  have  our  freedom  and  to  be  nurtured  in  the  heartfelt  spirits  of  our
countrymen. Leaving Viet Nam behind, we carried with us the hope that we could bring everything back to our
country again. 

Four thousand citizens of Viet Nam had to agonizingly break loose from the force that pulled us back to our
country. Crying outbursts had to be kept within our lips. Once the ship made its way to the ocean, our worries
overcame our sense of loss. While Truong Xuan was looking for its direction toward the sea, its passengers were
busy looking back at the shores of Viet Nam. We were trying for the last time to capture the familiar landscape of
our country. As we started worrying about the possible misfortunes that lay ahead, the familiar landscape no
longer provided comfort. We were afraid of the beautiful scenery at the river’s banks. We were even afraid of the
romantic and melancholic forks of the river. 
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After facing so many obstacles, hunger, despair, and five days of miraculously floating in the ocean, we arrived
at a piece of land extended from inland China bearing the sweet name: Huong Cang (The port of perfume) or
Hong Kong. 

In the history of all the immigrants in the world, I would say that no other ship could have ever carried a more
varied group of people on board. Amazingly, there were members of Parliament, doctors, dentists and judges
among 4,000 citizens  of  South Viet  Nam. We also had Navy, Air  Force,  and Army personnel  ranking from
Colonel to Private. There were two Catholic Priests, two nuns, and one Buddhist Monk. There were students
from all of  Viet  Nam’s universities including the Universities of Van Hanh and Minh Duc. There were both
military and civilian journalists. There were many public servants and private office workers of all fields. The
ship brought along popular singers, song writers, and actors such as Tuy Hong, Lam Phuong, Elvis Phuong,
Nhat  Minh,  Quang  Minh,  and  last  but  not  least,  female  singer  Dang  Lan.  Among  Truong  Xuan’s  4000
passengers,  there  were  15  medical  doctors  and  7  dentists,  which  created  a  high  percentage  of  medical
professionals. 

A piece of Viet Nam was drifting away, washed ashore at Hong Kong. I feel sad knowing it would be unavoidable
that this piece of Viet Nam would finally be broken into many smaller pieces to be spread all over the world. 
Here, we were literally transformed into a flock of birds seeking a peaceful “good land” to make our nests.
Among us, there were people who already had found their own “good earth” and had flown away. 

Very soon afterwards, we would all depart, flying away in all directions of the world to make our homes in many
“good lands”. We all long for the Reunion Day when we may all flock back to our country that we sadly had to
leave behind. We all pray that Viet Nam will be a “good land” again, and that we will be able to fly back to it. 
(Excerpts from Doi Moi Magazine, July 1975) 

The Clara Maersk headed for Hong Kong. Truong Xuan was left behind; it appeared smaller and smaller until it
was lost in the horizon. After Truong Xuan totally disappeared, my seaman’s memories flooded my mind with
sharp and vivid images. Events that had occurred mere months ago now seemed so far away in the past. 

We were away from our homeland while it was under flames and smoke. Truong Xuan left Saigon on December
11, 1974 for Hon Khoi to pick up salt. According to the contract, our ship had to provide service in Southeast
Asia until the end of June 1975, before returning to Viet Nam. Despite the Paris peace agreement, I doubted that
South Viet Nam could survive that long. South Viet Nam was plagued with poor leadership and government
corruption. Patriotic people did not have a chance to lead the country. Worst of all, there was disunity among the
Nationalist parties in the South. Where had the good ideological cause of the South gone? Our leaders in South
Viet Nam depended totally on foreigners. Eventually our allies would flee and we would be left to deal with the
Communists alone. I left Viet Nam that December with so many worries on my mind. 

Truong Xuan was anchored in Hon Khoi more than a week but the weather permitted us to load only 400 tons of
salt. The ship’s cargo hold was not yet full, but we could not stay any longer due to the approaching storm.
Truong Xuan lifted its anchor and headed for Singapore. To avoid the storm Truong Xuan anchored at Cam Ranh
Bay, which was beautiful, deep, and well protected by mountains. Cam Ranh was an ideal military base; it was
also an important commercial harbor. 

After unloading our salt cargo in Singapore, Truong Xuan arrived in Bangkok on December 29, 1974, but there
was nowhere in the harbor to dock. We had to drop anchor in the river. Thai women brought all sorts of fruits to
our ship. Thai longan fruit were big with small seeds; they were as sweet as the ones from North Viet Nam. The
taste of the small fruit brought back wonderful memories of a time when I was a small boy in my village in
North Viet Nam. How I yearned for a more peaceful time. 
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The peacefulness of Thailand only increased my longing for peace in my homeland. The whole crew went out to
visit the villages and farms along the Menam River, opposite the Bangkok capital. We wanted to befriend the
Thai villagers and converse with them, but as soon as they realized that we were Vietnamese, they became aloof.
We met a Vietnamese woman married to a Thai man, she seemed as happy to see us as she would have been to
see her own relatives, yet she spoke to us in whispered tones. 

“Here in Thailand they are very afraid of Viet Nam. Please do not tell them that I am Vietnamese. I have been a
Thai  citizen  for  a  long  time.”  She  continued,  “They feel  threatened  by  the  Vietnamese  as  there  are  many
Vietnamese Communist agents from the North East sneaking in here to run their activities.” My worries for Viet
Nam mounted with each word she spoke. 

Truong Xuan left Bangkok for Cebu on January 3, 1975, fully loaded with raw jute. It was a very hard sea
journey from Thailand to the Philippines. The northeast wind was blowing hard, causing seasickness among
some  of  our  crew  members.  When  I  first  started  my  seaman  career,  I  suffered  from  amazing  bouts  of
seasickness.  As time went on, I overcame my seasickness and trips on the high seas were like journeys of
discovery to new horizons. In my later years, on board larger vessels, when the seas were calm and placid, like
that of a lake, I  found that I could not fall asleep. 

When we reached the Philippine Sea, Truong Xuan traveled among many islands. The crew felt fresh after the
stormy days. We all went up to the deck to sit casually and relax. The crew was missing the comfort of their
families.  They  were  thinking  of  their  wives,  children,  and  girlfriends  back  at  home.  Two  opposite  forces
compelled them: the love of adventure at sea and the love of those waiting for them at home. 

While traveling among the islands, the news of Phuoc Long falling to the Communists caused concern in all of
us. Once anchored at Cebu, the company agent was present to help us with all the landing paperwork. Dozens of
dinghies surrounded Truong Xuan. Many amateur artists drew up colorful pictures of Truong Xuan to sell to our
seamen. Young Filipinos greeted us cordially and offered cigarettes and liquor. 

Truong Xuan stayed at Cebu for 2 days. It then left for Mindanao, a big island in the south. After being fully
loaded with cement, Truong Xuan left for Ujung Pandang in Indonesia. 

We returned to the Philippines once more, and then Truong Xuan left Manila at 10 AM on February 11, 1975, the
Vietnamese Lunar New Year of Quy Mao. Our destination was the Ternate Island in the Molucca Sea. All during
our travels, we listened intently for news about Viet Nam. Because Saigon Radio emitted weak signals,  we
received our news through Radio Australia, Voice of America, and the BBC. On the way back from Ternate to
Batangas, we were shocked and dismayed to hear of losses in the Central Plateau. 

Truong Xuan departed Batangas with its full load of cement and headed for Balik Papan of Borneo. When we
docked on March 13, I was stunned to hear that Ban Me Thuot had fallen to the Communists. Truong Xuan
stayed at Balik Papan until April 2, before we sailed to Pare Pare, a port near the south of Celebes. We picked up
the 6 AM news on April 3 from Radio Australia: “The Communists were only 60km from Saigon, meeting no
resistance.” I sent an urgent cable to my family urging them to find any means to leave Viet Nam in the event
that the Communists marched into Saigon. I also sent a cable to request that First National City Bank help my
daughter, Dan Ha, get out of Viet Nam. She was the assistant manager of the bank at the time. 

Once we arrived at Pare Pare on April 4, I called for an urgent meeting to inform all the crew of the emergency
situation in South Viet Nam. I immediately sent a cable to the ship company back home requesting that they
cancel all contracts so that Truong Xuan could return to Saigon immediately. 
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Within one month, more than ten provinces  in  Zones 1 and 2 of South Viet  Nam fell  to the Communists.
Civilians were fleeing in such a panic that some were even trampled. The fear of the Communists and of their
impending victory made people desperate to leave the country. Some people clung to the wheels of planes as
they taxied for departure. They either fell to the ground or were crushed to death. People were left starving or
dying of thirst on big barges floating on the sea. No risk was too great; any option was better than staying and
living under the Communists. 

I had no choice but to go back home. To do what, I was not sure, but I knew that I had to return home. Truong
Xuan left Pare Pare on April 7, stopped over at Singapore to pick up food, and arrived at Pier 5 of Khanh Hoi
port on the afternoon of April 17. Saigon was in an utterly disturbed state. 

The Dark Days 

Phuoc Long was lost on January 6, 1975, when Truong Xuan had just left Bangkok. It was ironic that the whole
province fell to the Communists even after the Paris cease-fire had been signed. This was the first defeat in 3
months. Phuoc Long had always been under tremendous pressure from the Communists. In the meantime, our
South  Vietnamese  resistance  was  weak  because  of  unfavorable  logistics  –  there  was  a  severe  shortage  of
supplies. The Communist tanks and their guns had overrun Phuoc Long. The South Vietnamese airplanes had
been badly damaged by Soviet SA.7 missiles. The inability to recapture Phuoc Long by the South Vietnamese
army was the beginning of the end for South Viet Nam. That loss was the first seed of doubt. Civilians as well as
military  personnel  were  demoralized  as  the  Communist  forces  became  stronger  and  stronger.  The  victory
encouraged the North. 

During this time Truong Xuan continued to load and transport cement, sailing from the Philippines to various
islands of Indonesia. The Communists started their plan to attack military Zones 1 and 2 throughout the month of
March 1975. Route 19 in the East, Route 14 in the south of Pleiku, and Route 21 in the west of Ban Me Thuot
were partly destroyed in the early days of March 1975. 

The Communists started their attack at Quang Tri, Thua Thien on March 8. The 23rd  Division of Army Zone 2
was  brought  in  to  reinforce  Phuoc  An,  but  they  failed  to  stop  the  advancing  Communist  troops.  As  the
Communist forces advanced, foreign radio reported their victories and ran long commentaries that served only to
further  demoralize the South while  emboldening the North. Foreign radio played right  into the Communist
propaganda machine. Ban Me Thuot finally fell on March 13. 

The Viet Cong took over Kontum, then Pleiku, on March 17. They crossed over Thach Han River, and they
attacked Quang Tri. Quang Tri fell to them on March 20. Quang Duc followed suit with defeat on March 22.
Quang Ngai, Tam Ky fell on March 24. Our South Vietnamese troops left Hue on March 25. 

It was disheartening to listen to Radio Australia and the BBC describing the collapse of Army Zones 1 and 2.
Thousands of our elite troops had disintegrated even before the fight. It was such frightening and demoralizing
news. If the news had such an effect upon me, what effect did it have on the troops, both South and North? 
There were bizarre scenes on Route 7.  The retreating South Vietnamese troops were in complete disarray and
were trapped and ambushed. There was shoving and trampling among civilians and military personnel. Those
who fell, many of them were elderly, women, and small children, were crushed by armored vehicles and cars.
There were explosions from landmines and retorts from Communist guns. The survivors of the attacks trampled
the bodies of the dead. It was hell on Earth, and every man was for himself. The enemy attacked both from the
front and rear – both military and civilians were under attack. Bodies were strewn everywhere: their corpses
piling up along the road, the creek, and along the edge of the forest. Of the 60,000 troops retreating from Pleiku,
only 20,000 of them reached Tuy Hoa. Civilians fared tragically worse: just 100,000 out of 500,000 civilians
were able to reach the coast. Army Zone 1 didn’t fare well either. According to Radio Australia and the BBC,
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there was more bad news for the South. BBC news was only helping the Communists propaganda machine to
further stamp out any remaining fighting spirit in our South Vietnamese army. 

The Army was in disarray, and hundreds of thousands of refugees were feverishly fleeing. These broadcast news
reports served only to bewilder and totally demoralize radio audiences. According to the news, Nha Trang and
Phan Rang had fallen to the Communists, but in reality they were still under the government’s control. The radio
announced that negotiation between the two sides, “us and the enemy”, was possible only if the South simply
surrendered. 

On April 3, Radio Australia broadcast that the Communists were just 60km from Saigon while in reality, Phan
Rang and Phan Thiet were not yet lost. I had listened closely to the news of Radio Australia and the BBC; unlike
my countrymen, I was in the unique position of following all the news about Viet Nam from outside of Viet
Nam. I  came to  realize  that  the  foreign  press  had unwittingly  aided  the Communists,  and that  their  eager
reporting contributed to the quick collapse of South Viet Nam. Whatever role the media played, there were
greater problems left by the rapid withdraw of US forces and support. South Viet Nam's rapid collapse was due
to the strategy of static defence and dependency on sophisticated logistical components, both of which were
inherited from US Military involvement, and the vacuum that was left when the US withdrew. As aid to the
Army of the Republic of Viet Nam (ARVN) was drastically cut and the world's oil shortages greatly hindered,
the South's ability to redistribute its forces along the length of South Viet Nam in any effort to compensate for
the Communist attacks were crippled. General Ngo Quang Truong and President Thieu's efforts to re-allocate
ARVN forces were drastically complicated by their lack of logistical resources. The shifting of troops quickly
became disorganized as the means of transporting troops became limited. Disorganized troop movements may
have appeared to the foreign press more like a retreat than a tactical repositioning of troops. To better prepare
South Viet Nam for the lack of aid and the hardships that began in late 1974, President Thieu should have
communicated better to the civilian population and senior generals, and encouraged all to do better to build troop
morale. 

Danang was the largest  commercial  port  in the Center of Viet  Nam. During the Communist  attack in mid-
summer of 1972, 100,000 refugees fleeing from Quang Tri to Da Nang, had already created a tense situation for
the  city.  Officials  did  not  know  how  to  solve  the  problem  of  overcrowding.  Air  ticket  agencies  and  bus
companies were mercenary and took advantage of the fleeing refugees by charging inflated prices. Poor people
had to shelter themselves in burning hot tents pitched on the sand. The situation was getting more and more tense
as more refugees arrived at Da Nang. I requested the Truong Thanh ship, the ship that I captained at that time, to
transport 300 passengers to Saigon. From that point, all civilian ships took their turn and gave free transportation
to the refugees. 

The first trip with the refugees from Da Nang was terrible. The agency in charge of food supply for the refugees
failed to complete its delivery before we set sail, and it failed to inform us of the food shortage. Once at sea, we
discovered that there was no food for the refugees. I had to order the crew to save every grain of rice that came
out of torn bags so that we could make rice porridge for everyone. Upon docking, the ship owner provided 20
trucks to take all the refugees to Long Khanh for their settlement. I wonder how many refugees from the Truong
Thanh were able to escape Viet Nam on April 30, 1975. 

Hue was abandoned; Chu Lai and Quang Tri were lost. People fled  en masse. The rumors created a shaking
sense of loss among the troops. Some soldiers deserted the army to look for their families. Civilians, old and
young, were frightened. A wave of people headed for Danang seeking refuge. The BBC broadcast the frightening
news. 

People rushed into Da Nang: wave after wave of people headed towards its port and dashed into its airport. It
was chaos; a sense of order no longer existed. Many army units deserted their outposts as troops looked for their
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families; officers left their units to look for their children and wives. Da Nang’s population of 700,000 doubled.
Hundreds of thousands of people had been waiting for days for any means of transportation. Orders to use all
civilian ships had not been signed by the Transportation minister, and this delay created a traffic jam. 

Frightened Vietnamese crammed themselves into airplanes in order to escape. Civilian ships were also in a panic
to escape. They dared not come in to dock. 

The Army Corps commander with his normal 250,000 soldiers now only had a handful of men left. The Navy
fleet, in peaceful times, having 150 military ships, did not have any means to move while retreating. Some 3
million people from Thua Thien, Quang Nam, and Quang Ngai were running away from the Communists, but
less than 100,000 persons could realistically have escaped.

On Truong Xuan, we heard that Ban Me Thuot fell when we reached Balik Papan. When leaving Balik Papan on
April  2,  we heard that  Qui  Nhon and Tuy Hoa were taken over  by the Communists.  The next  day,  South
Vietnamese troops abandoned Nha Trang, Dalat, and the Dalat Military Academy. Some of my crew started to
show sympathy for the Communists. 

The  battle  for  Xuan  Loc  started  on  April  7.  On  April  14,  a  new  Premier  and  Cabinet  were  formed  but,
unfortunately, they were too late. The Communists took over Phan Rang Airport on April 16, and they captured
the South Vietnamese commanding staff of the Second Army Corps. The Xuan Loc battle ended when the 18 th

division retreated. There had been news that our South Vietnamese Army had destroyed thirty-seven T54 tanks
and 5,000 Viet Cong soldiers had been killed, but it wasn’t enough. 

After April 21, there was no more resistance from the South Vietnamese Army. On that  day, 13 Viet Cong
divisions were on the outskirts of Saigon, and Nguyen Van Thieu resigned as President of South Viet Nam. It
was too late for the South Vietnamese. 

On April 28, Duong Van Minh became the new president and unconditionally surrendered to the Communists on
April 30, 1975. 

The surrender created a dead end for our people. Thousands of South Vietnamese left Viet Nam. Where would
they go? They were helpless and hopeless. Before them, “there was just a white infinity, overcast by the foggy
mist.” Behind them, hatred was burning the country, stopping them from returning. 

People were fleeing at any cost, by any means, flowing out of Viet Nam like tides of rising and falling water.
They were not even afraid of deep oceans. They departed to warn humanity about the dangers of Communism.
They left with the hope that some day they could return to a free and peaceful land. 

Sparks of Hope 

According to the Australian broadcast, the Communists were marching toward Saigon. To come home or not to
come home, that was the question.  I  was entirely preoccupied with this question. While Truong Xuan was
docking at Pare Pare, an Indonesian man, Mr. Inkiriwang, who hired us to ship cement from the Philippines to
Indonesia, had promised to shelter me at Makassar if Saigon would have fallen, a promise that he said he kept
secret for me. 

Only the second mate, Mr. Tran Van Chat, agreed to seek political asylum. I was ready with all the necessary
paperwork and clothing in the event that the Communists had already occupied Saigon. We would have kept
Truong Xuan and asked for political asylum, and we would have called for a press conference to tell the world
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that we could have never live under a Communist regime. We were not able to save our country; the only thing
we could do was to divulge to the world the Communists’ crimes. 

My mind was confused and disturbed. Chat had started doing physical exercises. “In order to gain physical
strength to work, just in case of political asylum,” he told me. 

Saigon was threatened but not yet occupied by the Viet Cong. Truong Xuan did not stay back at Pare Pare for
political asylum; instead, it headed back to Saigon. On our voyage back to Saigon, my heart was filled with both
hope and anxiety. 

Saigon was in  a state  of much uncertainty.  On April  20, 1975,  I  met Mr. Tran Dinh Truong, the owner  of
Vishipcolines shipping company. I made a request to him: 

“We should use the company’s fleet to transport all those Vietnamese who want to escape in the event that Viet
Nam falls. The fleet of ships is national property; they should not belong to the Communists.” 

I strongly added, “We have got to recruit Mr. Le Hong Phi as chief engineer. The second mate has reported to me
that there is a plan to keep the ships in Viet Nam.” 

The ship owner replied, “Though I am still young, I have seen things, and I have made my plans. If the river
route from Saigon to Vung Tau is not secure then there will be American Marines to look after it. You do not
have to worry about that, Captain.” 

Truong’s words only brought me despair. Had I had the full authority to use the whole company’s fleet of ships,
it wouldn’t have been difficult to ship out 30 or 40 thousand refugees. 

Unable to use the company’s fleet to ship out refugees, Truong Xuan was my last hope. 

Truong Xuan started loading scrap metal on April 21, 1975, ready for Manila. It was time to make major repairs
to the ship, but because of the emergency situation we only had time  to repair the absolutely necessary parts.
The dry dock time for the ship had to be postponed. Our loading crane was not functioning, so we had to rent a
new crane to load the cargo. The steam boiler was turned off in order to gut out all of its rusted parts. 

By April 26, the scrap metal was completely loaded. All the paperwork for customs and overseas visas had been
completed, yet the ship still did not have its chief engineer. 

While on the trip around Southeast Asia, the chief engineer T., 60 years old or more, had often listened to the
pro-Communist news from Radio Australia and the BBC. When Truong Xuan arrived at Singapore, T. went
shopping alone and got quite drunk. Upon arrival at port, T. fell and became unconscious. The local police had to
take him to the hospital because of his head injury. 

I told T. at the hospital, “You have a head injury, and it is quite dangerous. You’d better stay in the hospital until
you are totally recovered. I will arrange with the company so that you are fully paid while resting.” 

T. begged the hospital staff to discharge him. He came back to the ship still in pain, and he could not work.
When we got back to Saigon, T. had to quit his job, as he had not recovered from his head injury. This left us
without an engineer. 

Up until April 27 there was still no chief engineer for Truong Xuan. Cao Trung, who was originally a mechanical
engineer,  later  becoming  a  major  in  the  Army  Corps  of  Engineers,  accepted  the  chief  engineer  position.
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Interestingly, he was also a famous practitioner of Feng Shui. But on April 28, he left the ship in order to escape
by air. He had probably recognized the many problems with which the ship was saddled. 

Tran Dinh Truong, the ship owner, was still very optimistic that I was still levelheaded enough to control the ship
during these critical and chaotic times. In order to run the ship smoothly, I needed enough crew members; the
chief engineer and the telecommunications officer hold the most important positions onboard. The ship owner
did not share the same view, but a chief engineer was eventually hired. Had the shipping company not agreed to
hire Le Hong Phi as the chief engineer, the use of Truong Xuan to transport refugees would not have been
realized. 

Over  the  years,  I  observed  that  the  majority  of  my  Southern  colleagues,  who  had  not  lived  under  the
Communists, tended to believe the Communist propaganda. Consequently, they were rather unsympathetic to the
Northern refugees when they fled to the South in 1954. I had to be extremely cautious when discussing with
them my plans to flee from the Communists. Many of my friends and relatives had asked me to be their means
of escape. I had to tell them about the ship’s condition, the difficulties that we had, and the actions that we had to
take. 

There was a huge crowd at the American Embassy and Tan Son Nhut airport. Everyone was struggling to get in
so that they could escape by air. Saigon was at its boiling point. Everyone was trying to escape. 

Those who were lucky enough to be picked up by the Americans already knew their destinations. The escape
routes through the American Embassy and through the airport were reserved for those who had money and
power. But for hundreds of thousands of those who were frightened by the record of Communist atrocities, the
sea was their only means of escape. People were looking for ways to escape, but the highways were full of
standing traffic. The Communists blocked the route from Phu Lam to Hau Giang. In the cities, groups of people
were running around as if they were sucked into a tornado. They were running in confused circles, as if they
were hypnotized. They were frightened and desperate. Rockets and missiles were exploding. Colonel Vu Lo
came to see me. He told me that approximately 300 discharged soldiers were seeking refuge on unsettled lands
in Go Cong. He and his fellow soldiers had spent most of their lives in the war; it was a certainty that they would
be on the Communists’ reprisal list. I told him, “Truong Xuan always accepts people like you, as well as any
other refugee compatriots who want to escape. But the ship needs its chief engineer.” 

While writing about my journey of escape, 8 years later, I wondered about what had happened to the colonel
who I met at the end of April 1975. Where was the colonel? Where were his troops? Were they able to escape?
Were they hiding in the forests, or were they miserable in jail? According to the latest news, Vu Lo and his
family arrived in South California as H.O. members. 

Phuong Chi, my youngest sister, came to bid me goodbye before she left with the Defense Attaché Office with
whom she worked. Dan Ha, my daughter, departed with her fellow First National City Bank Company workers.
My elder sister-in-law also came to say goodbye before leaving with the Free World Radio staff members. Those
that could flee escaped. There was no time to help others. Going to sea was an easy route for me, as I had been
going around Southeast Asia for the past 30 years. But now I felt hopeless and helpless, as I couldn’t figure out
how to escape to the sea. My older brother Kha lamented that our relatives did not want to leave the country. We
signed papers to have the house transferred to him. Thu Giang, my daughter, also gave him full authority to use
her dental office as he saw fit. My brother Chac had bluntly refused “to go as a refugee with the Americans that
had betrayed us” even though one of his nephews, a major in the Air Force, had flown his helicopter to pick him
up at Lam Dong. Many of the Pham family members had left North Viet Nam after the Geneva Agreement was
signed in 1954. None of us could ever have predicted that we would be totally shattered refugees again. 
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I dared not promise anyone a means of escape. I did not want to give anyone false hope as I had not been given
authority to command the ship the way I wanted. I had many plans before leaving Pare Pare, but my hopes to
carry them out were slowly dying, if not already dead. 

Vu Quoc Trinh, one of my countrymen - born in North Viet Nam - came and asked me to allow him to go with
us; he even offered to pay for all the expenses. I honestly told him, “I am not in control of the ship due to a lack
of crew members. If the ship is able to sail, please join us. No one has to pay for the fare as we are losing our
whole country.” 

The Tan Nam Viet ship was docked at Pier number 5, right next to Truong Xuan. There were soldiers guarding
the gate. People were able to peacefully and safely board the ship. Soldiers guarded the gangway. I met the ship
owner on April 26. He wanted me to be the captain of his ship. I asked him, “What about my family?” He
replied, “Yes, your family members are all welcome.” It was a very important decision. I thought of my family. I
thought of moments that I might have to take control when the ship faced technical problems. I thought of the
possibility that people might become rebellious as they had on the ship leaving central Viet Nam. What could a
ship captain do when everyone was in a panic, looking to his or her own survival? 

I did not accept the proposal as the Tan Nam Viet ship captain. It left Saigon early in the morning of April 30,
just before the surrender, without a ship captain. 

My wife’s younger brother, who was living in the United States, had sponsored us and sent us papers that had the
signature of the United States Secretary of State, Henry Kissinger, allowing our family to escape by air. After my
wife and three daughters (Giang, Hoai and Dung) had entered the Tan Son Nhat gate, I went back to my house
with my youngest son, Pham Truc Lam, who was a Minh Duc University student. If it was only the two of us,
we could have easily found an escape, even in the most difficult circumstances. 

I  still  did not give up my hope to  help as many people as  possible  escape by sea,  despite  my feelings of
overwhelming hopelessness at times. My wife and three daughters came back home from the airport. I sunk
down into a chair in disbelief. They had allowed only my wife to board the airplane, explaining that the travel
documents did not show all the names of my family. I had been counting on my wife and daughters’ departure to
help clear my mind – but with this twist of events, I felt more confused and worried. 

On the way to Saigon harbor, the houses and streets had not changed, but they appeared more desolate. All the
houses were closed and the streets were littered with garbage. People in the streets were aimless but hurried, and
they all looked worried. It was dead quiet in some places while it was very noisy in others. The American offices
had been ransacked of furniture and other equipment. Lawlessness had clearly reigned in the capital. 

Truong Xuan was still quietly at anchor in the dock. Chat informed me that the ship’s condition was no better:
there was still no chief engineer, and the mechanics onboard looked rather suspicious. Chat recounted the words
he heard from the chief officer, “Who are the Communists? Aren’t they Vietnamese? Why are you so afraid of
them that you need to run away?” 

The majority of the crew were born in the South and did not understand communism. People who have not fully
understood communism had to live under the Communists in order to know them. Unfortunately, by that time, it
was too late. One of my colleagues, Hoang Phuoc Qua, stayed back in Saigon after April 30. He had his means
of escape since he was a navigator. He wrote to me four years later from a refugee camp in the Philippines: 

My family and I,  some friends, and Nguyen Van Diet  (the telecommunication officer of Truong Xuan who
resigned in order to stay back in Saigon at 9 AM on April 30, 1975) left Saigon in a small boat. We were chased
away at Singapore. Our dinghy continued its journey to the Philippines. Thanks to my experience as a navigator,
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we luckily survived. Everyone onboard was safe. Now I am one of the happiest people on earth as I really
understand the meaning of  Communism and no longer have to live under them. 

His  words were  simple,  but  he  was  able  to  express  his  despair  because  before  1975,  he  had  not  had the
experience of living with the Communists. 

What could I have done without the help of a reliable chief engineer? I wanted to recruit Phi, who had previously
worked on Truong Thanh for  2  years.  He was extremely resilient,  intelligent  and competent.  His  technical
knowledge far exceeded other chief engineers. Yet, the ship owner still had not agreed to recruit him. 

I met with the ship owner every day, but my hope of evacuating refugees by sea faded each time. I asked Chat to
tell the ship owner that if they could not find a chief engineer soon, Truong Xuan would be left back in Saigon. 
I met one of my nephews, Major Tran Khac Thuyen, who had come back from his outpost in Van Kiep to ask his
aunt to look after his very sick father, my brother-in-law. He had been stuck in Saigon since the Saigon-Vung
Tau highway had been occupied by the Communists, and he was unable to rejoin his division. It was a strange
twist of fate that left him in Saigon. 

I became more and more disturbed as I was not able to be in full control of my ship. The inability to gain any
control  was debilitating. There  were so many uncertainties ahead.  I did not know of any organizations that
helped people  get  out  of Viet  Nam. I did not  know if  the United State’s Seventh Fleet  would even rescue
escapees on the ocean. I did not know if there were any countries that would accept Vietnamese refugees. The
ship owner, Truong, telephoned as all these questions swirled in my head. 

“Captain, please take your whole family and wait near Khanh Hoi harbor. When Truong Hai ship is ready to sail,
I will get word to you. Your current location at Cong Hoa soccer field is too far away and I am not sure that I can
reach you there quickly enough.” 

I acknowledged Truong’s good intentions towards my family. But he had his own motives. He had to look after
his own fleet of ships first. As for me, I wanted to help my family and my compatriots escape the Communists. It
is a pity that he and I could not have compromised any earlier. Truong rarely told ship captains about plans for
his company’s ships. For that reason, I did not totally believe him. As for me, I knew I had to be in total control
of my fate. Unsure of his plan, I decided not to take my family to Khanh Hoi Harbor. Besides, I could not have
afforded to pay for accommodations for my whole family at the harbor. 

Strangely, Truong never mentioned Truong Xuan. Perhaps he was not able to meet my demands. Perhaps he
suspected that I would have taken advantage and charged refugees fare for safe passage on the ship? 

I still clung to the hope of helping refugees escape the Communists, but it was looking near impossible. I had not
accepted the position of ship captain for the Tan Nam Viet ship. I had no hope of using Truong Xuan. There was
no way out. The situation became more and more critical, and feelings of guilt welled up in me each time I
thought about my family being trapped in Viet Nam with the Communists. 

I visited Truong Xuan daily, sometimes more than once. The ship was totally deserted on the morning of April
28, not a sailor onboard. Chat, the officer on duty, and all crew had left the ship. The ship owner still had not
agreed to appoint Le Hong Phi as the chief engineer. My hopes disappeared that day. The political situation
changed every hour. I was not sure how to cope with the ever-changing situation. I wanted to see Chat in the
hope that he would be able to give me some ideas. He lived in the Hang Xanh area but had no telephone. I left
the harbor totally heart broken. 
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I told my family that here was no hope to escape by means of Truong Xuan. In the afternoon, I went to Phu
Nhuan to visit  my relatives;  I  needed  to plan  our  escape.  I  also  wanted  to  keep  myself  occupied  so that
hopelessness could not set in. I could feel that my health was deteriorating. The telephone rang as I was having
dinner at my sister-in-law’s; it was my wife on the phone: 

“Vuong telephoned from Tan Son Nhat airport. At 8 PM tonight, General Nguyen Cao Ky’s (Vice President of
Viet Nam) men will pick us up. We will then fly out.” 

I was somewhat encouraged by this news. At least my wife and my daughters could escape. Once the plane took
off, Lam (my youngest son) and I could act on our own and make our way out – just as I had planned before. 
Le Dinh Vuong picked up my wife and our four children together with Tran Dinh Thang’s family at 8 PM on
April 28. They picked me up at Phu Nhuan. I was reluctant to get into the car. I still held the idea that I would
stay and try to ship out my fellow citizens. There was something wrong with the idea of being picked up to
escape alone. 

The car was stopped at the airport, and we did not move for an hour. Everything was strictly checked. The
airport was a bizarre scene. The images haunt me to this day. Many soldiers ended up at the airport; they left
their guns and ammunition on the street before entering the gate. It was the total disintegration of the South
Vietnamese army. These courageous soldiers of the past were entering the airport, but where would they go?
Who would collect all of those piles of guns and ammunition? 

When the guards recognized Le Dinh Vuong’s car, at approximately 10 PM, we were able to get through easily.
General Ky’s residence was full of relatives, including my sister-in-law’s family. 

It was 11 PM – and then it was midnight. Everybody was waiting. I did not hear any news about evacuation. I
followed Vuong like a robot. I met his wife, Mrs. Nguyen Thi Huyen, but I was not in the mood to say hello. By
1 AM, Mrs. Huyen whispered into my ears, “Brother Ky has already gone for a meeting. According to him, the
plane was to take off before 2 AM. Intelligence sources say that the Communists will begun shelling sometime
this morning.” 

At that moment, Lieutenant-Colonel Nguyen Van Phuong, the chief pilot of the C123 Air Force Unit took the
refugee list. Many people were rejected. My family was on the list of the lucky ones. 

The reception hall was large, but dimly lit and full of people. There were only quiet whispers. Everyone was lost
in thought. 

Around 4 AM on April 29, 1975 a sharp noise pierced the air and was followed by thundering explosions. The
airport was under attack by rockets; brick debris was flying everywhere. Houses had been directly hit by rockets
and were burning like huge torches. Everyone lay down flat on the floor as we did not know where to go to hide
ourselves. I was not scared of the rockets, but I was afraid of being killed for no reason at all. If you have never
been under rocket attack, I suppose that you could not understand. But the idea of some random pile of metal
ending your life was enough to make you insane. 

Rockets continued to explode for 2 hours. Nguyen Van Phuong, the chief pilot, disappeared. Nguyen Cao Ky
came back at 7 AM and told us that everyone would be transported to Can Tho by helicopter, then we would be
flown out to the Philippines or directly to Guam via Con Son Island. Ky was standing at the entrance door, and I
did not want to ask him for any news. To avoid wasting time, I urged my wife and our children to head home
from the airport. 
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My wife quietly told me at the airport gate that Cousin Ky had assured all his relatives that Tan Son Nhut Airport
would be well-defended and that it would take the Communists 10 days to capture the airport if they decided to
attack. I thought of all of those guns and ammunition at the airport gate and doubted anyone’s ability to defend
the airport. 

Rockets continued to explode. Areas surrounding the airport such as Phu Nhuan, Chi Lang were shelled. Many
people died. One helicopter was hit; it exploded right by Thai To Street, near Nga Bay district. We made our way
home. 

Around 4 PM on April 29, a familiar Mercedes-Benz stopped in front of our home. Tran Dinh Truong gave me a
document and said in an exceptionally grave voice, “You are the only one who was granted this permit. This is a
permit issued by the Interior Department to allow you to ship out our people to Phu Quoc Island. You have your
own authority to use the ship. Chief engineer Le Hong Phi will board the ship. Good-bye, Captain. I am flying
out by helicopter.” 

Truong hopped into his car and drove away. Holding this permit in my hand, I was both hopeful and worried. 
The rocket shelling early in the morning of April 29, which was the start of the Communist attack on the Tan Son
Nhat Airport, had changed Truong’s mind. 

Leaving the Country Behind 

Communist’ rockets continuously shelled Saigon’s suburbs. There was no sign of soldiers or police in the streets.
Ignoring the curfew, people were running in the streets. Everyone thought that the battle in Saigon would be a
big one and that they had to leave the capital. 

Having the permit to transport people, I felt more hopeful, but I also felt nervous. Lam, my son, gave me a ride
to Pier 5. It was already 6 PM. Truong Sinh ship had docked on April 25 next to Truong Xuan. During this
critical period, Truong Sinh’s main engine had been dismantled for repair. It lay immobile in the dock and would
be left behind. 

Once onboard the Truong Xuan, my heart  was beating much faster than at any other time aboard the ship.
Something unusual had happened or was happening. Nobody was found on the deck. The door to the engine
room was shut. Lam quietly followed me, saying nothing. During those last turbulent days of April 1975, my son
Lam and I were always together.

It was getting dark. I wanted to stay back to wait for Phi. I was debating whether I should stay to meet Phi when
Chat came by the ship and told me, “Chief Engineer Phi boarded the ship at 4 PM today. He told me that we
could start leaving tomorrow around lunchtime, after he has checked everything. He’s gone home to pick up his
family.” 

“What about the crew members? How come no one is on duty?” I asked, just for the sake of asking. The troops
were falling apart. Law, order and discipline were deteriorating. I picked up a piece of chalk and wrote on a
small blackboard to be hung on the gangway: 

TRUONG XUAN WILL LEAVE SAIGON 
11:30 AM, APRIL 30, 1975 

I  did  not  specify  the  destination.  I  planned  to  head  for  Phu  Quoc  in  the  event  that  the  war  against  the
Communists  still  continued.  In the event  that  South Viet  Nam was defeated and it  had to surrender  to  the
Communists, Truong Xuan would head overseas. 
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If they wanted to leave by their own free will, I would ship out as many refugees as possible. My countrymen
and women had to decide for themselves in order to avoid any regrets. 

I left Truong Xuan at 8 PM. Saigon was under curfew day and night. The gate to the harbor was locked. Streets
were ghostly quiet. Lam drove me in our small car. From Khanh Hoi back to the Cong Hoa soccer field, we
passed by familiar streets: Trinh Minh The, Ham Nghi, Le Van Duyet, Hong Thap Tu, Ly Thai To, Tran Quoc
Toan, Nguyen Kim and then Tan Phuoc. I had passed by these streets so many times during my seaman career. 
The shelling continued. 

War had made me a refugee so many times. When the Viet Minh (Vietnamese Communists in their early stage)
took over in 1945, I left my village in North Viet Nam at the end of 1946. I went to Hai Phong. I fled Hai Phong
when the French landed there. I then fled to Hanoi. But at 5 PM on December 19, 1946, I left Hanoi for Ha
Dong. The French started their attack at midnight of that day. We had to retreat to Nho Quan, then Hoa Binh,
then Viet Tri, and finally stayed at the edge of the jungle of Chang Sao located at Phu Tho, along the Lo River.
By 1954, our whole family had to flee to the South. Now, 21 years later, we had to flee again. Our greatest loss
was the loss of our villages, our country. 

Walking in Saigon, our capital, in the middle of the quiet night gave me a chill. I was totally preoccupied with
our journey the following day. To go to Phu Quoc or to leave our country forever, I kept on wondering. 

I wondered whether Phi would be able to cope with potential sabotage by the passengers if the decision was
made to leave the country. Some would not want to leave the country and might resort to desperate measures to
stop the ship. I shuddered at the idea of the ship’s engine being paralyzed in the middle of the ocean. Hunger,
thirst, mutiny, murder, rape , it was all possible.

As soon as I got home, I told my family that Truong Xuan would be departing the next day. I instructed them to
pack a small bag of clothing for each person, some pills for colds and upset stomachs, personal papers and some
photo albums. I also told my relatives and neighbors about the ship’s departure. It was up to them to make their
own decision about leaving the country.

Special Forces Lieutenant-Colonel Nguyen Van Nghe, who lived nearby, voluntarily offered 2 GMC trucks to
transport my people. Tran Dinh Thang was to prepare a passenger’s list, just in case we had problems at the
harbor gate. Le Dinh Vuong, who had picked us up the previous night at Tan Phuoc for the Tan Son Nhat
Airport, was now with us, ready to escape via Truong Xuan. Le Van Ty, the richest among our neighbors, was
appointed as the “diplomat”. 

I did not get a wink of sleep that night. I was tense and exhausted. I had longed for this journey in order to ship
out my fellow countrymen. My planned trip around Southeast Asia was abandoned to come back to Saigon with
the hope of helping my countrymen and women – a small gesture so that I would not feel guilty for the rest of
my life.  Late in the night,  some cousins from Phu Nhuan phoned and told me that Communist  troops now
occupied many places. Hearing the news, I made up my mind: I would leave Saigon at all costs. 

At 5 AM on April 30, 1975, I asked Tuan Son to send a message to my nephews Pham Quan Hong and Le Tat
Dat, who lived in Trieu Da district, that they had to leave immediately. Thuyen, my nephew who had been
stranded in Saigon after caring for his father, Lam and I went to the port to check the ship’s condition. I told
everyone to wait for me at home and not to leave without me. The route from Ly Thai To to Tran Hung Dao was
barricaded. The route from Minh Mang to Phan Thanh Gian was also blocked. In order to return to Tran Quoc
Toan, we turned on Le Van Duyet, to Ham Nghi then to Trinh Minh The. At 7:30 AM, just a few passengers were
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aboard Truong Xuan. A young man, Loc, a paratrooper, knew me (I met him again in 1977) and asked, “Will the
ship operate OK?” 

“Yes, for sure,” I nodded while talking. I did not ask anyone to leave the country except for my relatives who
had had their own experience living under the Communists’ rule in the North. Yet, I would have never refused
those who wanted to flee when they boarded the ship. Leaving Viet Nam forever was a decision that had to truly
reflect one’s own wishes. 

Phi and Chat’s families had arrived the night before. They had to pay money in order to get through the gate at
Pier 5. Phi confirmed that Truong Xuan would be ready to sail out as planned. There was no crew yet. It was
totally up to the crew to come along or not; it was pointless to force them to leave against their will. Lam stayed
back on the ship. Duong, Chat’s younger brother, drove Thuyen and me back to the house. 

The two GMC trucks were standing still at the crowded intersection of Tan Phuoc and Nguyen Kim. All my
relatives and neighbors were in the trucks, about 200 of them altogether. Thuyen guided the truck drivers toward
the port, just to make sure that they wouldn’t get lost somewhere. 

I went back to pay my last visit to the house that had sheltered my family for twenty years. I had been a seaman
for many years. The two-story house was as small as ever, just 3.3 meters wide and more than 7 meters long. Its
veranda extended to the curb; we often sat there to enjoy the cool breeze in the evening. The front yard was very
small, yet we were able to plant a star fruit tree. In its flowering season the star fruit tree bloomed luxuriously. I
had the strange feeling that I was visiting another garden when I looked at the flowers with purple petals mixed
with white petals. Leaving behind such a modest house, I felt a pain in my heart. Our dear little house had
nurtured so many memories. I was considered the richest person in the Pham family, even though I lived in this
slum house. The twenty Pham families who had left North Viet Nam for the South, were probably the poorest
among the North Vietnamese refugees. We all had to struggle to make a living on a daily basis. None of us could
have helped others financially. I was the one with the highest salary, but it was very costly to raise 9 children.
Unlike my colleagues at work, I could not afford a big house or a car. We had to take the bus, use a bicycle, or
hire a cyclo. 

While I was reminiscing next to the star fruit tree, my older brother Kha came to bid me goodbye. He was frail
and looked haggard. Suddenly, I felt so sorry for him. He sent his two sons, Tuan Son and Tuan Hung, to go with
me to the ship. His eldest son was a major and a pilot but had to leave his wife and his children behind in order
to flee to Can Tho with his strategic committee. My brother Kha had been jailed at Dam Dun, a prison where the
Communists kept their opponents, for 2 years. He was jailed for his “plot to overthrow the government”. I dared
not think about his fate when he decided to stay back. We tightly held hands. I dared not look at him in order to
avoid weeping. I was in a haze, yet I can still vividly remember him as we bid goodbye. My brother did not say
anything; he just quietly walked into the house, alone. 

I visited him two days before and gave him US$20 from my “cash capital” of US$200 that was given to me by a
Singapore company.  My wife  had saved more than  100,000 Vietnamese Piastres  (or  Dong in  Vietnamese),
several gold rings, a couple of bracelets and one ounce of gold. That was all we had when we left. To me, money
or gold was meaningless in a time like this. Emotion and spirit were the only things of value. 

After 15 minutes of visiting our house for the last time, I got into the car where Duong and Thuyen were waiting
for me. The GMC trucks had just arrived when we got to Pier 5. Dang Giao, my nephew, arrived with Le Tat
Dat’s family in his car. The gate at the port was still closed. Dat and his wife sat still in the car. 

I told them in a loud voice, “Please get out of the car and get into the GMC truck immediately.” 
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They and their 8 children got out of their car, too slowly for Hoa, who quickly picked up their youngest child and
shoved him into the truck. 

Dat’s wife screamed, “My God! What about my belongings, cousin Hoa?” 

Hoa shouted loudly, “Christ Lord! Just save the people first. Get in quickly! Whatever you can bring, bring.
Leave the rest behind.” 

Dang Giao came to me, “Uncle, please allow Mr. Chu Tu and my brother in-law’s family to come along with
you.” Mr. Chu Tu was a famous writer. 

“Yes! Please bring them here. I will wait. You are not coming?” 

“No uncle, I am not leaving.” 

I went to see the policeman at the gate and asked him to open the gate. 

“Who are you are transporting?” 

“My family and my fellow refugees. I have the permit to transport them to Phu Quoc Island.” 

“No way! How come your family is so big? There are more than 200 people here.” 

“What do you mean? I have the authority to transport any refugee to Phu Quoc. How come other people were
allowed to get in over there?” 

Hung, who was Nghe’s son and a Special Forces Lieutenant, had a revolver in his trousers and was anxious to
take  action.  But  Le Van Ty was quicker  with an envelope from his  briefcase.  He  discreetly  gave it  to  the
policeman. The gate was opened wide and the barbed wire barricade was removed. After the two GMC trucks
had entered the gate, a crowd of people followed suit, and they all got in safely. Le Van Giep, an architect, and
his younger brother were among this crowd. 

By 9 AM, a crowd of 300 to 400 people was waiting at the dock. The gangway to the ship was left open; anyone
who wanted to board the ship was welcome. People asked me: 

“Captain, is the ship in good condition? When will you depart?” 

I replied with a very short sentence, “Yes, it operates OK.” 

People stormed the ship either through the gangway or by means of the crane that had been used to load scrap
metal a few weeks before. Mrs. Pham Xuan Mai, who had phoned me early in the morning to ask me about the
escape, was already onboard. She told me that Lan, my sister, was on the ship looking for me and that she had
probably returned to the gate already. 

I got off the ship in a hurry trying to find my sister, but I could not find her. She left her eldest son on the ship.
Outside the gate at Pier 5, the situation looked very unusual; it appeared so different from just an hour before.
People were frightened, and they shoved one another. It looked as if something bizarre was happening. 

The telecommunication officer, Nguyen Van Diet, explained: 



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 140  

“My family is not allowed to get through the gate.” 

“I will ask the police to interfere for you.” 

Diet and I rushed to the gate. The wild crowd flooded into the port through the barbed wire barricade. The police
shot in the air to stop them. The wave of people suddenly stopped moving. Everyone appeared hopeless. They
looked frightened, and their faces were pale. Diet did not find his family. 

He said, “My family is lost somewhere! I have to stay back.” 

His words upset me, but I tried to remain cool and collected. 

“Well, if you decide to stay back, there isn’t much I can do.” 

Just  as  Diet  left,  Nguyen  Ngoc  Thanh,  a  telecommunications  officer  from  another  ship,  volunteered  as  a
substitute. I was so relieved! Thanh was with his son. His wife and their other children were left behind. I gained
confidence, having been joined by my most important assistants,  chief engineer Phi and telecommunication
officer Thanh, in the last minute. 

The radio announcement at 10:25 AM bewildered listeners. Duong Van Minh, the President of South Viet Nam
at that time, surrendered to the Communists unconditionally. He appealed to all the South Vietnamese troops to
surrender  their  weapons.  Such  chilling news  had  created  total  hopelessness.  I  looked  at  the  Saigon River.
Hundreds of private and navy boats and ships were leaving Bach Dang Port in a hurry. They passed by the main
harbor, heading toward the sea. This unusually large fleet moving simultaneously had created huge waves in the
river, as if it were in a tropical storm. 

Thirty years of war had ended in anger, fright, and despair. To avoid losing our minds, I ordered everyone to turn
off all radios. There was no other choice but to depart as soon as possible. There was no colleague to help me,
and I could not share my responsibilities with anyone. Besides, I could not find anyone reliable enough to whom
I could delegate my responsibilities. I constantly reminded myself, “Be calm, be determined and be tough.” Just
to keep calm and level-headed, I told myself that I was fortunate to have the chance of being the captain of this
special ship in such a unique situation. Was it God who had chosen me for this opportunity, the opportunity to
deliver so many of our compatriots in this most painful and frightening moment of our heart-breaking history? 
Waves of people suddenly rushed through Pier 5. The crowd heading towards Truong Xuan was getting bigger
and bigger. They came from the river, through the riverbank, behind the stern, and around the front. They came
up by all means: steps, cables, people’s shoulders and anything they could do to board the ship. The famous poet
Bao Van was hoisted up into the ship from his small boat. His big body slipped into the water several times. 
As people grew more and more panicky, I felt more burdened with responsibility. I asked Phi to speed up, “Turn
the boiler to its maximum so that we can leave as soon as possible!” 

The smoke from the ship rose higher and spread far into the sky. People saw the smoke from afar, and they
headed toward Truong Xuan. 

There were many soldiers among the civilians. I can still vividly remember the look on their faces. They had
been courageous fighters, but the order to surrender left them saddened and frantic. They had been fighting their
whole lives, but now their hands were tied. They had to bow their heads in defeat as they were running away. I
stood behind the bridge’s door and dared not look them in the eye. I loved and respected them all. I would have
burst out crying if my eyes met theirs. 
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I was tormented and obsessed with Chat’s news of possible sabotage to Truong Xuan. I knew what I had to do
and how I had to act in order to sail my compatriots away from the land that had sheltered us. I was not afraid of
dangers at sea, but I was afraid of my own emotions. My being easily emotional was a weakness. To be able to
hold back my tears is difficult for me. I thought that I would lose my compatriots and my loved ones onboard if I
were not able to control my emotions and my head. I kept telling myself to keep cool and to avoid fear and
panic. The seaman’s life caused great yearning in me for my country and my family. It must have been nearly 15
years that I had lived away from my country. We sailors joked that marriage for us is more fascinating and lasts
longer because the spouses do not have enough time between voyages. 

A group of combat policemen in full uniform boarded Truong Xuan with their weapons drawn. Lieutenant-
Colonel Luu Binh Hao who had been in charge of his troops quietly told me, “As we were on the way to the
suburbs to stop the Communists, we heard news to surrender, and we had to retreat.” When he finished his
sentence, he leaned his head against the wall and stood there silently. 

After destroying a Communist tank at Bay Hien intersection, paratrooper Major Do Duy Nghia, with some of his
troops, had to flee after losing contact with his headquarters. Phan Thanh Binh, another paratrooper hero, who
had destroyed a T54 tank at Ba Queo, fled toward Phu Lam. He had intended to head for Luc Tinh, but the
Communists already occupied the route. He had no choice but to take the road to Khanh Hoi. By coincidence, he
joined a wave of refugees and ended up on Truong Xuan. 

Air Force Major Dinh Quoc Hung, a pilot, passed through the crowd with his wife and four children, to meet me.
“Does the ship run OK, Captain?” 

“Yes, sure it does!” 

He was big, with a strong voice and very bright eyes. He knew me through his sister Tuyet, who was a classmate
at Trung Vuong high school with my daughter Dan Ha. He looked at me with rather strange eyes, as if he were
trying to ask me for a favor. He said he had no money except for US$100 that his mother gave to his family after
selling her house. He had already spent some of it in order to sneak onto the ship. I immediately understood what
he wanted to say, and I assured him. 

“We are lucky to have survived. No one has to pay anything.” 

“Captain, if you need me to do anything, I’ll help.” 

“You can not fly in the sky now, but you can help me at sea!” 

I was in danger of having not enough staff, and Hung came to me at the right time. 

People onboard told me that T54 tanks had already entered the Capital Palace. Communist troops were marching
into Saigon. They already occupied some important places. The South Vietnamese National Bank had already
fallen into the Communists’ hands. 

I felt as if I was burning in a white flame when I heard the news that the Communists were occupying Saigon. I
had to remind myself often: “Keep cool! Fear will destroy everything!” 

I dared not meet with my wife and children. I did not have the courage to face them. I would have cried if I had
to look into their eyes. I tried not to imagine that the Communists were heading for Pier 5. But it was hard to
avoid imagining my capture and execution in front of my family. Hatred for the Communists could not give me
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the courage I needed. Only love for my family and countrymen could have provided the determination that I
needed. 

There was a dead silence on the ship. 

Chief engineer Phi told me that we could leave at 12:30 PM. 

Within 15 minutes, an executive committee was formed, consisting of: 

Tran Khac Thuyen, a major from Van Kiep Unit; 
Tran Van Duong, a teacher from Ho Ngoc Can High School; 
Le Dinh Hoa, a dentist; 
Pham Truc Lam, a student from Minh Duc University; 
Dinh Quoc Hung, a Lieutenant Colonel;Nguyen Huu Thong, a lawyer; 
Ngo Dinh Thien, a retired navy sergeant. 

We also formed a Security Committe consisting of: 

Lieutenant-Colonel Luu Binh Hao, head of the security committee; 
Paratrooper Major Do Duy Nghia; 
Civilian Nguyen Quang Hai; 
Young military personnel: Vinh Ta, Bui Ngoc Hoa, and others. 

Dr. Tran Van Kim entered the command room just in time to volunteer himself as the chief medical officer. 
On reflection, I regret not having formed a supply committee. 

I met Do Duy Nghia again in 1979 at Ulm in West Germany. On this occasion Nghia reflected, “When I was
with the paratroopers, I was careless and stubborn. But when I was on Truong Xuan, I was of such disciplined
character!” 

At 12:30 PM I gave orders for the ship to depart. When we had returned from Singapore, Truong Xuan had
docked during ebb tide; thus, its bow was pointed inland, facing Nha Rong. Thuyen and Duong released the
mooring line once the engine was started. The ship moved slowly. We tried to turn the ship around once we
reached the widest part of the river, but the ship would not respond. The steering system was failing; we had to
stop the ship and dock it again. 

Phi dismantled the steering components and found water in the oil tube. His face paled as he realized that the
ship had been sabotaged. Momentarily, I thought the journey would have to be cancelled. What good is a ship
without a steering system? 

I anxiously asked Phi, “Can we change the oil now?” 

Phi hesitatingly replied, “We’ll need to use the emergency steering system. But let me check it first. I’ll let you
know.” 

15 minutes passed…and then another 15 minutes. Time seemed to stop. I felt as if I was being boiled in oil – the
pressure was tremendous. The wait was torture. Finally, Phi told me that the emergency system seemed to be in
order. Right at that moment, a naval man volunteered himself to control the servomotor of the backup system. 
The tide was rising. Seizing this opportunity, I gave order to release all mooring ropes and cables except for the
headline. High tide slowly pushed the stern away from the shore. 
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People were everywhere. Smoke rose up high into the sky. News about the Communists entering the Capital kept
coming. I held my breath as I watched our positioning across the river. Big and small boats, even some navy
boats full of people, clung to Truong Xuan. They kept boarding Truong Xuan, and the crowd on deck got bigger
and bigger. Bang Thanh Duc got onto our ship at this moment. 

With the headline holding the bow close to the dock, the rising tide kept pushing the stern away from the dock
until the ship turned 180 degrees. Truong Xuan was in port, pointing toward the sea. The sudden high tide had
helped us turn the ship 180 degrees when it was still in the harbor. I consoled myself in order to build up my
courage, “Yes, there is luck!” 

At  the last  moment,  when the Communists  started shelling Saigon,  Phi  had  accepted the position as  chief
engineer. Thanh had replaced Diet the minute Diet left us. The main steering system was not working, but we
had the  backup system.  In  any  other  circumstance,  I  would  not  have  dared  to  operate  a  ship  under  such
conditions. 

At 1:25 PM, three hours after the news of surrender, Phi rang the bell signaling our departure. 

Just as the headline was released, the wind coming from the riverbank pushed the ship further and further away
from the port. The wind was heaven-sent. I closely followed every movement of the ship. When the ship was
about 30 meters from the shore, it started moving slowly forward. The engine revved smoothly. I could never
describe that joyful feeling. I ordered through the loud speaker: 

“Port 10 (10 degrees to the left).” 

Truong Xuan did not shift to the left, but instead moved to the right. 

“Zero, starboard 10.” (10 degrees to the right). 

The ship moved to the left. I immediately realized that the volunteer operator was not familiar with the backup
steering system. The location of the backup steering system did not afford him a view of the river. He did not
realize that he was going the wrong direction since he could not see anything. I couldn’t afford the time to
explain it to him. Whenever I wanted him to steer to the left or to the right, I just told him the opposite. 

The ship moved faster as we passed Pier 18. I took a last look at Saigon Harbor. I turned to my left to bid
farewell to Thu Thiem. A breeze came off the river. The engine picked up some momentum and the ship began
to speed up. 

I stood behind a glass door that enabled me to observe everything discretely. Just a few people knew that I was
the ship captain.  The ship  was crowded with  people  from bow to stern.  There  was dead silence,  only the
occasional sound of a few people moving about. The security committee members did not have to take any
actions as of yet. All of the executive committee members were present. Several young men were standing with
their elbows resting on the ship railing. They looked down to the river, in deep thought. I wondered what was
going through their minds. In front of the command room, to my left, a young woman burst into tears. I guessed
that she was totally alone on this journey. 

As we reached Nha Be, across from the fuel station, a few motorboats were rushing toward Truong Xuan. We
slowed down in order to pick up their passengers. 
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Thanh had been busy the whole morning trying to activate the telegram equipment. He announced, “The Viet
Nam Thuong Tin ship has been ambushed at Rung Sat. Dead people have been pushed into the sea. There was an
S.O.S. message. The Tan Nam Viet ship has also been ambushed.” 

These two ships had left before us. The person who was killed on Viet Nam Thuong Tin was Chu Tu, a writer.
Upon hearing this news, some people on Truong Xuan concluded that life and death is dictated by karma. Chu
Tu’s death was predictable as “Chu” means “ship” and “Tu” means “death”. In the Vietnamese language, words
often have more than on meaning. Death on a ship was Chu Tu’s destiny.

I asked Thanh, “Can we send a message yet?” 

“Not yet Captain. I am still trying to figure it out.” 

Past Da Han, we made a very sharp turn. Not yet able to lay out a plan in case of enemy attack, I suddenly heard
someone propose, “Captain, please raise a white flag.” 

“No, it is impossible. It will show our location.” 

“How about the French flag?” 

I felt sad. We had lost our country, and as we were fleeing our country, we still had to seek the protection of
foreigners. We tried to keep the news that Thuong Tin and Tan Nam Viet had been ambushed to ourselves for
fear of creating panic among the passengers. 

The river got wider near the Dong Tranh intersection. At that point, I heard the emergency bell – the generator
failed. I was totally shocked. As we had no power to control the steering system, I had to depend on my instincts
to keep the boat running at a slow speed as we headed toward the wider area of the river. 

Anchor the ship? Would we be able to do that? There was not enough time to anchor properly. We did not have
the proper crew. Leave the ship in its wandering condition? We would run aground. If it got stuck along the
shore, how could we get out of that position? The ship could overturn if the riverbed was too steep. The ship
dipped toward the riverbank, and we reversed the engine to slow down the ship. The ship’s bow just touched the
shallow riverbed. The rest of the ship was still floating. 

I hid my face behind my hands and quietly uttered, just loud enough for myself to hear, “God!” 
I went down to see Phi. 

“Phi, please get ready with the air compressor so that we can move backward and free the ship from the bank.
We need to get to the sea. It is already late. It’s 5 PM now!” 

“Captain, we don’t have enough pressure to operate the main engine.” 

“Use the generator to charge the compressor. It’s very late already.” 

“We don’t even have enough compression to start the generator. We need 16 kilos of pressure to start it. The dial
only  shows 12  kilos.  That  rascal  Hoa shut  off  the  valve to  the cooling system – that’s  why the generator
stopped!” 

“Chief Phi, send Hoa back to his room. Do not let him in the engine room. Please do not let anyone know about
this.” 
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I was afraid that Hoa would have been killed if Phi spread the bad news. It would be very hard to control
violence once it began. Major Phan Huy Hoang was guarding the engine room with his M16. 

Ton Hoa was the grease man of the ship; he was still a bachelor. Intentionally or not, he had shut off the valve of
the cooling system. 

I anxiously looked at Phi. 

“What do we do now?” 

“Captain, get some young men to pump the compressor by hand.” 

The security committee started recruiting people. 

I went back to the command room totally upset. The ship was stuck. It tilted to its left. We asked passengers to
move to the right. They did not respond – they were immobilized. People started praying. Some passengers took
out their wallets and started tearing up their personal papers, throwing them down into the river. Some even
chewed up their dollar bills. Truong Xuan, in its grounded condition, was the perfect target. Everyone feared
being captured by the Communists. Small boats with white flags coming from Vung Tau were rushing toward
Truong Xuan. They thought that our ship was waiting for nightfall to set sail. They boarded our grounded ship. 
Phi came to see me. 

“Captain, in order to save time, please find a tug boat to tow us out. I’ll try to look after the engine in the mean
time.” 

Just 10 minutes later, Song An, a river tugboat, came along from Vung Tau. Many people shouted to Song An for
help, but it ignored us. Song An was forced back by many warning shots fired from automatic machine guns
from a nearby navy boat. Several paratroopers aboard Truong Xuan jumped onto Song An to ensure that Song
An would assist Truong Xuan. I ordered them not to create any violence. Song An fastened its cable to Truong
Xuan and tried to pull Truong Xuan away from the riverbank. Several times the cable snapped. The ship still did
not move. A few more small boats joined in but it was useless. One of the passengers showed his “expertise” by
saying, “Why are they pulling from the rear? I have never seen any ship being pulled from the rear to get out a
grounded position. We have got to be pulled from the front.” 

Just then the cable snapped and hit Nguyen Van Hau in the face. One of his eyes was badly damaged. He was in
so much pain that he thought he would die. There was no available first aid, no medication, no friends, no
relatives. Seeing his despair, a young woman gave him a few spoonfuls of milk that she had saved for her hungry
infant. 

Once settled in England, Hau wrote to me in 1976. He asked me for the address of Mrs. Nguyen Huu Thong. The
latter was a lawyer, but onboard the ship she had become a Samaritan with her kind act. Hau wanted to thank
her, as he believed that he had survived thanks to the milk she had given him. 

We gained confidence as we received help from everywhere to pull our ship away from the shallow riverbed. In
the meantime, the Communists celebrated their victory with fireworks that lit up the bushes of Rung Sat. A
robust and active young man rushed toward me. I asked him, “What are you doing here?” 

“I came to help you with security. Captain, please, ask me to predict something.” 
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“Will we be able to get off of this bank? When will we get to the sea? Will we be safe?” 

After some deep thinking and working with his fingers, he replied, “Yes, for sure. We’ll get to the sea alright.
According to my I-Ching predictions, there will be some bloodshed, but not too much. You’ll be OK. Don’t
worry, Captain!” 

His words gave me confidence. Could people survive just by hanging on to hope? I asked him another question. 
“How do you know that we can get out of this situation?” 

“I practice I-Ching predictions and astrology.” I looked up at the sky. The stars looked so bright and so clear. I
had often used the stars to determine the coordinates for my ship as we traveled across the ocean. 

I was just about to drink a glass of milk given to me by Dr. Nguyen Dinh Bang when I heard news that Phi had
collapsed behind the engine. I was very hungry, but I decided to take my glass of milk to Phi. Dr. Tran Van Kim
also gave Phi a shot to energize him. 

After drinking the glass of milk, Phi recovered, but he looked desperate. 

“The pressure was up to 16 kilos. Everyone was helping to pump, hoping that they could get up to 19 kilos so
that we could start the generator. At 18 kilos of pressure, the valve head broke, and pressure went down to 11
kilos. We tried to weld the broken valve, but to our surprise, the welding hose has been cut. The cutting appears
very recent.” 

We kept this news to ourselves. We were in a very critical situation, and the news would have caused a panic. 
When I visited my friends in West Germany in 1979, I met Thuan, the ship’s mechanic. He told me, “I was
looking everywhere for a substitute valve, going through all the boxes. Suddenly, to my surprise, I found an old
valve right at the foot of the generator. Thanks to that valve, we were able to continue to pump by hand.” 

Finally, Song An was able to pull Truong Xuan free from the bank. The night was dark, and a small boat guided
our ship. After a while, the light from the boat faded away, and it disappeared completely. Truong Xuan was a
heavily loaded ship, and it was too big for Song An to tow. Song An struggled to pull our ship. It moved slowly,
and in a tilting position. A young man volunteered to board Song An to help steer. Just as he disappeared through
the crowd, I realized that he was short-sighted. Only later did I realize that he was Dr. Bui Ngoc Diep. 

Truong Xuan was out of shallow water. The man who had predicted this was Hoang Quan, an astrologer and
psychic. I am not superstitious, but I want to record the facts for all to ponder. This was not my first experience
with a fortuneteller. At the beginning of 1974, when Truong Xuan arrived in Bangkok, an Indian psychic showed
me his notebook that  contained many compliments and recommendations from foreign ship captains whose
futures he had foretold. One comment read, “An incredible and famous fortuneteller.” On the last page there was
a comment from a Vietnamese ship captain: “He was able to tell me things as if he were a close relative.” 

The Indian fellow asked for 400 baht. I told him I had only 100 baht; my intentions were to decline his offer. To
my surprise he agreed to read my fortune. According to him, I had intended to quit my seaman’s career a long
time ago. With my friends and relatives, I would have bought 400 hectares of forest. We would lead a simple life
working on the land and we would create a model village. 

After giving him my date of birth, I asked the fortuneteller, “When will I be able to quit my seaman’s career?” 

After some thinking, Singh firmly told me, “Next year, in 1975.” 
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“What month?” 

“May.” 

“What date?”
 
“The twenty-second.”

I could not believe him. 

“Without any savings, how can I quit working?” 

“You will have 100,000.” 

“100,000 Vietnamese dong is only worth 100 US dollars.” 

“No. You’ll get 100,000 US dollars.”
 
After pausing, Singh continued, “US$95,000, but you have to keep it a secret. You should not tell even your wife
and children.” 

I wrote my family about this story, just for fun. 

Along with 3,628 fellow Vietnamese refugees, I actually left Truong Xuan on May 2, 1975. My seaman’s career
ended. As for the US$95,000, it never came. In June 1975, in the Hong Kong refugee camp, as some of our
children were about to leave for Canada, we gave them each US$50. By August 1975, we ran out of money.
While we were still in the refugee camp, Lam, my youngest son, started working in Toronto; he was the first one
to send US$200 to us. Dan Ha, my eldest daughter, started working immediately upon arriving in the US, and
she sent us US$400 as soon as she could. My other 4 children, who were living in the US, could not have helped
as they were students and were not allowed to work. Cat, my eldest son, had left the US in February 1975, after
12 years of studying. He was stuck in Paris.
 
Cao Trung, who was one of my childhood classmates, explained to me that the Indian fortuneteller was right. I
left Viet Nam with my relatives and fellow citizens – this was my fortune. His predictions were quite accurate. 
As we passed by Mui Nuoc Van, we met high tide. Truong Xuan was pulled into high speed. We saw light
coming from the lighthouse. Through binoculars, I saw a big black stretch in front of Song An. 

“Turn right!” I ordered. 

Song An did not have a chance to react, and we then heard a loud noise that broke the silence of the dark night.
People screamed. We had entered the river area where people had laid their fishing nets. The nets wrapped
around Song An and its propeller. Song An was stuck. Truong Xuan was floating in the river, tied to a big
bobber. The bobber happened to be Song An, stuck and immobilized. 

It was near midnight. A number of military and civilian men went to Song An to free it from the nets. Suddenly a
burning torch shined in the dark night.  Some people in a  small boat  shouted and waved a torch.  But  they
retreated as they heard gunshots from our boat. The light of the torch was gone. 

“Oh, no! They have notified the Communists! What do we do now, Captain?” 
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“It’s OK. They were shouting because they lost their nets.” 

Later, Dao Van Dam told us that the only handsaw on Song An snapped just after the last cable wrapped around
the propeller was cut loose. 

Truong Xuan continued to be towed. At Can Gio Ha lighthouse, the tide was strong. The towing cables snapped
several more times. The harder Song An tried to pull, the more unstable it became. Each time the cable snapped
Truong Xuan floated backward. To avoid hitting sunken ships, Song An had to pull Truong Xuan closer to the
mountain. 

“Why are we going toward Rach Dua?” 

“We’re going to Ben Da!” 

People started making noise; they believed that they were about to be surrendered to the Communists. 

At 5 AM on May 1, there were pink clouds on the East horizon. The ship had not moved out of Ganh Rai yet.
The  security  committee  was  prepared  to  exchange  gunfire  in  the  event  that  Communist  boats  chased  us.
Everyone was ordered to lay flat on the deck in order to not attract the attention of Communists hiding in the
mountains,  but  there  was not  enough room.  Song An slowly  moved  on.  At  7  AM Truong Xuan was  still
sluggishly moving across  Bai  Truoc.  Time seemed to have stopped,  and an air  of  suspense  hung over  us.
Through my telescope, Vung Tau beach looked deserted: not a single dinghy in the water. To calm myself, I told
myself that the Communists were busy celebrating their Labor Day. 

8:05 AM, we passed by the London Maru float. Now I could finally exhale, releasing the anxieties that had
burdened me so heavily in the past few weeks. We had traveled more than 45 nautical miles under extreme
anxiety and fear. 

The horizon opened up in front of us. We had survived, but where would we go now? We did not know yet, but
we had just escaped. Ngo Quang Phuong was also a ship captain. On the morning of April 30, he told me that he
was going home to pick up his family and that they would join us on Truong Xuan. He never made it back.
When I  met him in 1980, Phuong told me that  about  5 minutes after  Truong Xuan had passed Pier  18,  a
Communist tank ran over the harbor gate. They took over the entire port of Khanh Hoi. 

To the High Sea 

The sea was beautifully calm as the northeast wind had stopped blowing. The tide was strong. Song An was
cruising at a speed of approximately 5 knots per hour. The sun had risen, and Truong Xuan bathed in its bright
rays. We refugees had escaped menacing darkness and now met a new horizon with the hopeful rays of the sun. 
Vung Tau’s scenery reminded me of the good old days when I was on the way home, returning from my sea
voyages. I vividly remembered the curvy mountains and hilltops. 

Cap O Quan disappeared. The lighthouse became smaller and smaller. Suddenly, explosions echoed in the sea,
and columns of black smoke rose into the sky from the cities. That was the last sight of our dear country. 

It was already humid at 9 AM. A few motorboats and some sea boats loaded with people waving their arms were
trying to catch up with Truong Xuan. The ship had about 1,000 tons of scrap metal onboard. It also stored
approximately 300 tons of fuel and water. The deck would hold up to 200 tons or approximately 4,000 people.
The ship was still quite stable.  ■

(To be continued)
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Lửa Rừng

Nguyễn Lương Duyên

Lửa rừng là lửa hoang không chế ngự được, thiêu huỷ thảm thực vật với cây thân gỗ cao hơn 2 mét.
Vào những tháng nóng trong năm, khi mức khô hạn ở mức cao, chỉ một tàn lửa nhỏ của điếu thuốc,
một tia lửa do kim khí va chạm nhau, do tĩnh điện, sét đánh, hay do sức nóng của bức xạ mặt trời, trong
vài giây, ổ lửa nhỏ có thể biến thành một trận lửa hoang kinh hồn tàn phá mọi thứ trên đường lửa lan.
Lửa phát triển nhanh bốc cao tới tán rừng trong những cơn lốc lửa, sau khi thiêu rụi ban đầu những bụi
rậm dưới thấp hay lớp thảm mục khô trên mặt đất rừng. Thành phần của một trận lửa như sau:

j- Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Gây Lửa Rừng

Mọi vật liệu đều có nhiệt độ phát hoả. Nhiệt độ phát hoả của gỗ là 300o⁰C (572o F). Ở nhiệt độ này gỗ
để thoát các khí hydrocarbon, tác động với oxygen trong không khí, và bùng cháy. Có ba yếu tố gây
cháy là nhiên liệu cháy, oxygen trong không khí, và nguồn nhiệt. Khi ngọn lửa đã bùng lên thì cần thêm
những điều kiện thuận lợi về nguyên liệu, thời tiết và địa hình để lan toả, thường là rất nhanh và tăng
mức dữ  dội, thiêu huỷ nhiều ngàn hectare. Lửa rừng có thể lan nhanh tới 23 km một giờ, bắn tung
những đốm lửa đi xa. Có khi vài km, tạo những ổ lửa mới.

Loại nguyên liệu cháy, ẩm độ và số lượng (tính theo tấn/ha) quanh đám cháy như cây cối, cây bụi,
thảm cỏ lá khô, đều có ảnh hưởng đến cường độ và tốc độ trận cháy. Những nguyên liệu cháy nhỏ như
lá cỏ khô, nhánh nhỏ, cây bụi chết cháy nhanh hơn gỗ khúc hay gốc cây, vì tỉ lệ diện tích mặt ngoài đối
với thể tích của vật liệu nhỏ luôn lớn hơn so với vật liệu có kích cỡ lớn, do đó bắt cháy nhanh hơn. Vật
liệu nhỏ dễ mất ẩm độ do nhiệt so với vật liệu lớn, cũng làm chúng dễ bắt cháy hơn.
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Thời tiết có vai trò chính trong việc phát sinh, phát triển, và tàn lụi của một trận lửa rừng. Khô hạn là
một điều kiện thuận lợi cho lửa rừng, và gió giúp lửa lan toả nhanh. Gió cũng làm công tác chữa cháy
khó khăn hơn. 

Nhiệt độ cao là một nguy cơ gây đột phát lửa do tạo nhiệt lượng cao. Các nguyên liệu cháy nhận nhiệt
năng từ bức xạ mặt trời, bị làm khô, trở nên dễ cháy hơn. Lửa hoang thường bộc phát buổi trưa, khi
nhiệt độ trong ngày ở mức cao nhất.

Gió có lẽ là yếu tố có tác động quan trọng nhất trong việc lan toả lửa rừng. Gió cũng là yếu tố khó tiên
liệu, gió cung cấp thêm oxygen cho đám cháy, làm tăng mức thoát nước của nguyên liệu, tăng tốc độ
lửa lan. Các nghiên cứu cho thấy lửa và gió tác động hỗ tương. Lửa rừng lớn tạo ra thời tiết của đám
cháy, tạo ra các cơn lốc lửa (tương tự các lốc xoáy) từ lúc đầu sát mặt đất thành những cơn xoáy theo
chiều thẳng đứng, và cuốn các vật liệu cháy, tàn lửa và tro đi rất xa. Khi lửa cháy đạt tới tán lá rừng,
nhiều lúc chúng hình thành các lưỡi lửa lao về phía trước với vận tốc 160 km/h, rộng đến 20 m. Gió
càng mạnh lửa rừng lan càng nhanh, và lửa tạo ra sức gió mạnh gấp 10 lần gió tạo ra do chênh lệch áp
suất khí quyển. Gió có thể làm đổi hướng đi của lửa và gió giật có thể bốc lửa lên đến ngọn cây cao
trong rừng, tạo nên lửa cháy trên tán rừng.

Ẩm độ không khí và mưa có thể làm chậm lại sức lan toả của lửa. Ẩm độ không khí cao còn giúp giữ
nước trong nguyên liệu, do đó làm chúng khó bắt lửa hơn. Mưa làm tăng ẩm độ trong nguyên liệu và
giảm rất đáng kể nguy cơ cháy rừng. Rừng mưa rất ít khi xảy ra nạn cháy rừng một cách bộc phát.
Nguy cơ cháy rừng do nguyên nhân thời tiết được biểu hiện trong những biểu đồ tương tự như dưới
đây:



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 151  

Địa hình, độ dốc có ảnh hưởng quan trọng đến lan toả của lửa. Lửa lan nhanh khi lên dốc và chậm rất
nhiều khi xuống dốc, vì lửa di chuyển theo hướng gió, thường thổi lên phía cao trong cơn lửa rừng.

2.  Nguyên Nhân Gây Lửa Rừng

Trên thế giới hầu như luôn luôn có cháy rừng một nơi nào đó. Lửa rừng có thể bắt nguồn tứ sét trong
mùa khô, hay từ hoạt động dùng lửa dọn đất trong nông nghiệp, đồng cỏ, hay do bất cẩn của con người.
Cơ quan NASA tập hợp các vụ cháy rừng trên thế giới hằng tháng từ 2000 đến nay và trình bày trong
một biểu đồ động dưới đây, dựa trên những quan trắc từ vệ tinh Terra. Link đính kèm bên dưới. Vài nơi
hình như có một tình trạng cháy rừng là do tính lập đi lập lại của chu kỳ trong tự nhiên giữa mưa, khô
hạn và sét, như thấy ở rừng thông phương bắc (Taiga) của Canada trong mùa hè. Vài nơi khác trên thế
giới là do hoạt động của con người, có chủ đích hay do sơ xuất, như các đám cháy ở châu Nam Mỹ
trong khoảng tháng Tám đến tháng Mười, ở vùng rừng mưa nhiệt đới Amazon. Ở Châu Phi, lửa rừng
hằng năm lan trên một vùng rộng, di chuyển theo trục từ Bắc xuống Nam trong mùa khô. Lửa hoang
vùng Congo Basin thường xảy ra khu vực trảng cỏ cây thấp, rừng mưa bị cháy với mức độ ít trầm trọng
hơn. Ở vùng Đông Nam Á việc dùng lửa dọn đất từ cuối Đông đến đầu Xuân, cũng gây nên hoạ lửa
rừng hầu như hằng năm.

https://earthobservatory.nasa.gov/global-  maps/MOD14A1_M_FIRE      

Theo những đo đạc tổng hợp năm 2022, rừng toàn thế giới chiếm diện tich khoảng 4.06 tỉ ha, che phủ
khoảng 31% bề mặt đất liền. Liên bang Nga, Brazil, Canada, Hoa kỳ và Trung hoa là năm quốc gia có
diện tích rừng hàng đầu thế giới và hơn một nửa diện tích rừng thế giới thuộc lãnh thổ của 5 nước này.
Tuy nhiên nếu tính diện tích che phủ bởi rừng thì những nước nhỏ như Suriname, Guyana, Liên hiệp
Micronesia và Gabon đều có trên 90% lãnh thổ là rừng và đất rừng.
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Mỗi năm trên toàn thế giới ghi nhận 60,000 đến 80,000 vụ cháy rừng, thiêu huỷ từ 3 đến 10 triệu
hectare. Ảnh hưởng của lửa rừng lên môi trường tuỳ theo quy mô và tần suất các vụ cháy. Nguyên nhân
của lửa rừng cũng rất khác nhau. Vài trăm năm trước đây lửa rừng bộc phát tự nhiên là hiện tượng xảy
ra do hậu quả của núi lửa phun trào, động đất, ở những vùng đặc biệt có nguy cơ. Nguyên nhân tự
nhiên chính yếu của lửa rừng trong thời xưa là do sét đánh lúc không mưa. Có đến 30% các trận cháy
rừng thời này là do sét, so với tỉ lệ 1% trong thời điểm hiện nay. Trong hiện tại nguyên nhân gây cháy
rừng hơn một nửa là do bất cẩn trong sinh hoạt giải trí dã ngoại như hút thuốc lá, đốt lửa trại cẩu thả…
Một tỉ lệ khá quan trọng các vụ cháy rừng là do con người cố ý đốt hay quá vô tâm khi thao tác với các
hoạt động liên quan đến nguồn lửa. Việc dùng lửa để dọn đất trong nông nghiệp hay việc đốt sớm để
phòng ngừa lửa rừng trong lâm nghiệp, cũng dễ gây nạn cháy rừng lớn khi thực hiện không đúng cách.

Tổng hợp các yếu tố, chú trọng đến yếu tố hoạt động kinh tế, xã hội của con người, các nhà môi sinh
học ghi nhận và dự báo về sự kiện lửa rừng hằng năm trên phạm vi toàn cầu như sau:
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3.  Tác Động Của Lửa Rừng

Lửa rừng là một phần của thế giới tự nhiên, có vai trò định hình hệ sinh thái như tác nhân thúc đẩy sự
thay đổi. Số lượng các trận cháy rừng trên toàn cầu lên đến 70,000 vụ mỗi năm, nhưng đại đa số không
gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, an toàn cho người và gia súc, không gây thiệt hại đáng kể. Vài nhà
nghiên cứu cho rằng lửa rừng giúp cải thiện hệ sinh thái qua tác động loại bỏ cây xấu, cây bệnh, mầm
bệnh, tạo thuận lợi cho tái sinh tự nhiên cây rừng và phần nào làm phong phú đa dạng sinh học cho cả
thực vật lẫn động vật, đem lại dưỡng chất cho đất rừng. Một vài hệ sinh thái cần lửa rừng, cần chế độ
lửa có chu kỳ 3 tới 25 năm, để duy trì (hệ sinh thái do lửa như rừng thông, rừng tràm, rừng khộp (rừng
khô thưa, rụng lá, họ Dầu ở cao nguyên) ở VN.

Nhưng thật ra những trận cháy rừng quy mô lớn lại là một tai hoạ cho môi sinh và an toàn xã hội gây
chết chóc, thiêu huỷ nhà cửa, các khu vực sinh tồn thiên nhiên, cây cối. Lửa rừng gây ô nhiễm không
khí với những khí thải độc hại trong những đám mây dạng cumulus-do-khói, tai hại cho sức khoẻ. Khí
carbonic là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu toàn
cầu. Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ và quy mô các vụ cháy rừng tương lai. Tuy rất khó xác định
chính xác khối lượng khí carbonic thải ra trong các trận cháy rừng toàn cầu, những ước lượng trong
khoảng 20 năm, từ 2000 đến 2019, cho thấy hằng năm các trận cháy rừng thải vào khí quyển khoảng
1.8 Gt (tỉ tấn) carbon mà đại đa số là khí carbonic.

Khói từ các trận cháy rừng lan xa đến 6,000 km. Hình ảnh tổng hợp từ các trận cháy rừng năm 2020 ở
bờ Tây Hoa kỳ lan xa tới bờ Đông: Lượng khí carbonic thải vào khí quyển từ các đám cháy rừng tuy
còn thấp hơn lượng sinh ra từ việc đốt nhiên liệu hoá thạch, nhưng cũng rất đáng kể:
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Trong vài năm gần đây, vài tổ chức nghiên cứu có khuynh hướng đánh giá lại vai trò của rừng trong
việc cung cấp oxygen cho khí quyển, cho rằng vai trò “lá phổi hành tinh” của rừng là không thực. Lý
do đưa ra là oxygen do rừng tạo ra trong tiến trình quang hợp ban ngày lại bị chính thực vật tiêu thụ hết
trong tiến trình hô hấp. Đúng là 75- 80% nguồn oxygen trong khí quyển là đến từ đại dương do phiêu
sinh vật và tảo, nhưng thực vật đất liền trong đó các quần xã rừng có vai trò chính cũng góp phần
không nhỏ trong chu trình oxygen của địa cầu: rừng nhiệt đới cung cấp 108.9 Pg oxygen, rừng ôn đới
26.4 Pg, rừng thông phương bắc (taiga) 22.2, đồng cỏ nhiệt đới 83.6, đồng cỏ ôn đới 22.7, sa mạc 17.1,
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đài nguyên 4.3, cây trồng nông nghiệp 39.5. Tổng cộng 325 Pg (petagram hay tỉ tấn) đến từ thực vật
đất liền:

            

Các hậu quả tai hại cho môi sinh thường lâu dài ở những khu vực cháy rừng rộng lớn và trầm trọng,
thường xuyên. Chu trình thường xuyên của rừng bị xáo trộn, vài chủng loại biến mất, cỏ dại xâm lấn.
Nồng độ khí carbonic tăng cao trong khí quyển, góp phần trong việc tăng khí hiệu ứng nhà kính và thúc
đẩy nhanh sự biến đổi khí hậu.

Thêm nữa tàn tro phá huỷ dưỡng chất trong đất, làm đất dễ bị xói mòn, gây lũ lụt, gây nạn đất lở, đất
chuồi. Những hoá chất dùng trong công tác chống lửa tồn đọng trong đất nhiều năm, tác hại đến sự phì
nhiêu của đất, ngăn cản sự hồi phục của rừng. Đất rừng sau trận cháy trở nên khô cứng, mất hữu cơ, do
đó nước không được giữ lại để thấm sâu, gây nên xói mòn do nước lũ chảy tràn trong mùa mưa.

Hình ảnh thường thấy nhiều năm sau vụ cháy rừng, sự phục hồi rất chậm, và sinh thái khu vực bị biến
đổi rất mạnh. Sau một vụ cháy rừng lớn cây chết chiếm một khối lượng vật chất chính trên mặt đất
rừng, nhưng một trận cháy không khốc liệt, khối lượng cây sống là lớn nhất. Cả hai dạng đều chứa
carbon và có vẻ tổng lượng carbon này không thay đổi nhiều sau vụ cháy 15 năm.

4.  Các Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Hại Lửa Rừng Ở Cấp Chính Phủ

Ở mức độ toàn cầu trong vòng 20 năm trở lại mùa lửa rừng trở nên dài hơn và khắc nghiệt hơn. Tần
suất, cường độ, quy mô các vụ cháy rừng đều tăng rõ rệt so với 15 năm trước đây. Các trận lửa rừng
cực đỉnh nằm ngoài khả năng chế ngự của con người chỉ khoảng 10% số vụ cháy, nhưng diện tích phá
hoại lên tới 90%. Lửa rừng thường đi đôi với chính sách sử dụng đất, khai phá rừng để phát triển nông
nghiệp. Khí hậu toàn cầu trở nên khô khan hơn, nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh hơn dự báo. Lửa rừng xảy
ra khắp nơi từ Alaska đến Úc châu, từ California đến Châu Âu, từ Nga tới Indonesia, tàn hại các hệ
sinh thái, các cộng đồng, các nền kinh tế. Nguy cơ sức khoẻ cũng là vấn đề, thú hoang không nơi trú ẩn
di dời gần các khu dân cư, hiểm hoạ truyền bệnh mới như Covid-19 cũng gia tăng theo.
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Ngân hàng Thế giới đề nghị 5 biện pháp để tránh hay làm nhẹ những trận lửa  rừng cực đỉnh mà
nguy cơ xảy ra trong tương lai là khá cao:

VIII- Soát xét lại các chính sách và dự án sử dụng đất đai, như quy định chặc chẽ việc
dùng lửa dọn đất hay khai hoang. 

IX- Đầu tư vào các biện pháp dập lửa và ngừa lửa như một phần của việc quản trị đất rừng, kể
cả việc giáo dục các biện pháp phù hợp với khoa học lâm sinh trong công việc đốt ngăn
ngừa, biện pháp môi sinh …

X- Cải thiện công tác hiện hữu về quàn trị lửa rừng như theo dõi, khám phá sớm các ổ lửa, quy
hoạch khu vực nguy cơ.

XI-Cải thiện công tác thu thập và phân tích dữ kiện về lửa rừng để hiểu biết về căn nguyên, và
tăng tính hữu hiệu trong các bước từ phòng ngừa đến chữa cháy.

XII- Điều phối hữu hiệu các thành phần liên quan từ chủ rừng, cộng đồng dân cư, các tổ
chức xã hội, tỏi chức khoa học, các cơ quan chức năng trong chính phủ… có liên quan.

5.  Vài Vụ Cháy Rừng Lớn Trên Thế Giới:

Trong vòng chục năm qua, lửa rừng là vấn đề gây quan tâm lớn trên thế giới. Hiện tượng biến đổi
khí hậu toàn cầu gây tác hại đã bộc lộ rõ nét qua nhiệt độ cao kỷ lục đi kèm theo hạn hán ở nhiều
nơi trên thế giới, lửa rừng hung hãn bùng phát dữ dội khắp nơi, từ rừng mưa nhiệt đới Amazon đến
miền Nam nước Pháp, đến rừng taiga bạt ngàn ở Siberia. Phần này xin điểm qua vài trận cháy rừng
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thật lớn trong chục năm trở lại. Danh sách các trận cháy rừng lịch sử có thể tìm đọc trong các trang 
Web trên Internet.

• Gironde, Pháp, 07/ 2022, đây là vụ cháy rừng tệ hại kéo dài hơn một tháng, xảy ra trùng lúc nạn
hạn hán kéo dài khắp châu Âu. 21,500 ha rừng bị thiêu rụi, 40,000 người phải lánh nạn. Nước Pháp
huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy rừng túc trực 24/24, cố gắng cô lập khu vực cháy bằng biện
pháp đốt chặn. Gió đổi hướng rất bất chợt, và sự nguy hiểm tính mạng của nhân viên chữa cháy rất
cao.

• Siberia, Nga, 2022, đây là vụ cháy rừng trầm trọng nhất của nước Nga cho tới hiện nay. Quy mô
cháy rộng hơn tất cả những vụ cháy rừng từ trước đến nay, ước tính đến 100,000 ha. 200 nhà bị
cháy, 13 người chết, tro bụi làm cho không khí vùng chung quanh không thể thở được. Lực lượng
chữa cháy rừng Nga không thể khống chế lửa, đành để lửa cháy tự do.
Siberia trước đó năm 2019 và 2021 cũng chịu hai trận cháy rừng kinh hoàng.

• Caldor, Hoa kỳ, 2021, lửa rừng khởi phát giữa tháng 8, thiêu huỷ 90,000 ha rừng và hằng ngàn
kiến trúc vùng núi Hồ Tahoe, hai tiểu bang Nevada và California. Hàng ngàn người phải lánh lửa
khi hai tiểu bang ban hành tình trạng khẩn cấp. Màn khói dầy đặc, không thấy đường. 3,700 nhân
viên cứu hoả túc trực chống lửa trong 2 tháng, đến giữa tháng 10, trận hoả hoạn mới bị dập tắt.
Nguyên nhân vụ cháy được cho là tổng hợp các yếu tố thời tiết khô hạn, nóng bất thường, và lượng
khách du lịch quá cao trong mùa hè.

• Thổ Nhĩ Kỳ, 2021, đây là năm Thổ nhĩ kỳ chịu một đợt nóng trên 40⁰C trong nhiều ngày, gây
chết người và gia súc, do khối khí nóng từ bắc Phi châu thổi đến. Hơn 100 ổ lửa xảy ra đồng loạt
cuối tháng 7, thiêu huỷ nhiều vùng phía Nam. Gần 100,000 ha rừng bị cháy, gây ra hiện tượng
“mưa tro”.

• Dixie, CA, Hoa kỳ, 2021, đây là trận cháy rừng khủng khiếp nhất ở CA, do cây ngã làm chạm 
đường dây dẫn điện. 390,150 ha rừng bị cháy, trên 1,300 kiến trúc bị cháy
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• Lửa rừng miền Tây Hoa kỳ, 2021, cuối tháng 6, 2021 khắp nơi vùng bờ Tây Hoa kỳ, nhiệt độ gần
hoặc vượt kỷ lục, khô hạn đạt đỉnh và số lượng ổ lửa bộc phát nhiều vô kể, từ Alaska tới Wyoming.
Đến giữa tháng 7, đã có 60 trận cháy lớn trên 10 tiểu bang. Nước chữa cháy thả từ phi cơ bốc hơi trước
khi chạm đất. California và Oregon chịu thiệt hại nặng nề. Toàn quốc huy động 16,000 nhân viên cứu
hoả trong nổ lực dập tắt lửa.

• Lửa rừng cây bụi New South Wales, Úc châu, 2019, hơn 100 ổ lửa hoành hành khắp phía bắc của
Sydney, và được mệnh danh là mega blaze, và đã bao phủ thành phố với màn khói dầy đặc. Ước tính có
đến 5 triệu ha đất rừng cây bụi bị thiêu huỷ, hơn 2,000 nhà cửa bị cháy. 20% khu vực Blue Mountains
được quy định là Di sản Thế giới bị đốt cháy trong biển lửa.

• Lửa Rừng mưa nhiệt đới Amazon, Brazil và các nước lân cận, 2019, chỉ trong vòng tháng 8, có
trên 30,000 trận cháy riêng biệt. (Tuy nhiên vẫn chưa bằng con số tệ hại nhất của năm 2005). Lửa
hoành hành xuyên khắp rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới này. Hậu quả thảm khốc, khói bao trùm
nhiều thành phố như Sao Paulo, khu vực dành cho thổ dân, khu bảo tồn thiên nhiên bị thiêu huỷ thành
bình địa. Brazil là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lửa giảm bớt sức tàn phá khoảng tháng 10.
Nguyên nhân cháy là do tập quán chặt cây đốt rừng để dọn đất cho nông nghiệp. 

Cùng khoảng thời kỳ này, ảnh vệ tinh NASA cho thấy vùng Phi châu từ Angola, xuyên qua Congo,
Mozambique, đến Madagascar, vùng rừng nhiệt đới Congo Basin, rộng 3.3 triệu km², thường được coi
là lá phổi thứ hai của hành tinh, cũng có lửa hoang. Nhưng những đám cháy tuy rất nhiều nhưng không
lan tràn trên diện tích lớn và đa số là sự kiện hằng niên. Rừng nhiệt đới châu Phi mất đi với tốc độ
nhanh là do bị khai thác quá độ.
.

• Fort McMurray, Alberta, Canada, 2016, thường được coi là tai hoạ thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất
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trong lịch sử Canada. Hơn 2,500 nhà bị cháy rụi, 88,000 dân chúng phải di tản, và bảo hiểm phí lên đến
3.6 tỉ CAD$. Tất cả khởi đầu chỉ là một vụ cháy nhỏ ngày 1 tháng Năm, ở phía Nam thành phố, nhưng
chỉ 2 ngày sau, trận lửa rừng bùng phát dữ dội, đốt trụi thành phố. Không rõ nguyên nhân.

•  Cháy rừng Indonesia, 1997, trận lửa rừng tháng 7/1997 là trận cháy khốc hại nhất của rừng mưa
nhiệt đới, kéo dài đến đầu năm 1998. Ô nhiễm khói và bụi tro đạt mức nguy hại cho sức khoẻ người
dân. Số thiệt mạng do lửa lên đến 250 người. Nguyên nhân cháy rừng là do người dân có tập quán đốt
rừng dọn đất, bất cẩn để lửa cháy lan.

Năm 2015, một trận cháy rừng lớn lại xảy ra ở miến Tây Sumatra và miền Nam Borneo. Thời điểm này
vùng Tây Thái Bình Dương đang bị ảnh hưởng của El Nino, thời tiết nóng và khô tạo điều kiện lửa
hoành hành dữ dội không dập tắt được trong nhiều tháng. Bệnh đường hô hấp tăng bất thường trong
mùa cháy rừng. Năm 2019, một vụ cháy rừng lớn gây nên ô nhiễm một vùng rộng lớn sang nhiều nước
lân cận vùng Đông Nam Á.

• Lửa rừng Đại Hưng An Lĩnh, Trung hoa, 1987, đây là trận lửa rừng lờn thứ nhì xưa nay được sách
Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận. Trận cháy hoành hành vùng Đông Bắc Trung hoa từ 6 tháng 5 đến
2 tháng 6. Giết hại trên 200 người và thiêu huỷ hơn 1 triệu ha rừng. Nguyên nhân vụ cháy không xác
định.

• Lửa rừng Chinchaga, British Columbia và Alberta, Canada, 1950, được sách Guinness ghi nhận là
trận cháy rừng lớn nhất. Nguyên nhân là do việc đốn rừng dọn đất canh tác Trên 1.2 triệu ha rừng thông
phương bắc bị thiêu huỷ trong trận cháy kéo dài từ đầu tháng 6 đến 31 tháng 10. Không có thiệt
 hại nhân mạng.

Lời Kết

Từ hàng triệu năm rừng tiến hoá chung với lửa rừng thiên nhiên. Lửa rừng trong quá khứ xa xôi chưa
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bao giờ là đại hoạ tiêu diệt rừng. Chế độ lửa trong tự nhiên đôi khi giúp rừng phát triển thuận lợi hơn.
Nhưng ngày nay, đại đa số nguyên nhân lửa rừng là từ sinh hoạt của con người, xuất phát ở những vùng
thấp cháy lan lên cao, nên tác động của lửa rừng lên các hệ sinh thái trở nên tai hại. Lửa lại tái diễn
hàng năm với mức độ ngày càng mạnh mẽ hơn do sự hỗ tương với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn
cầu, nóng và khô, đã biến sự kiện lửa rừng thành khủng hoảng sinh thái. Lửa rừng tăng mức trầm trọng
cá về số lượng lẫn tác hại trong vòng vài chục năm trở lại đây. Hậu quả của lửa rừng trên đời sống, sức
khoẻ, kinh tế con người kéo dài trong nhiều năm sau đó. Dù lửa rừng chỉ chiếm độ 10% diện tích cháy
bởi lửa hoang trên toàn cầu, nhưng do sinh khối cao, nên ước tính góp phần đến 25-30% lượng khí nhà
kính thải vào không khí.

Để góp phần đạt mục tiêu giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng dưới  1.5⁰ C, việc khống chế lửa rừng cần
được thực hiện khẩn cấp với quy mô quốc gia, điều hành bởi cấp chính phủ với những chính sách hợp
lý có phối hợp và cân nhắc dựa trên khoa học, dân sinh, kinh tế, và giáo dục.   ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    LLLLÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    DDDDuuuuyyyyêêêênnnn
                                                        

Tham Khảo Chính

Các hình ảnh, số liệu, dữ kiện dựa trên các công bố từ các websites của NASA, FAO, USDA, WWF, và
globalfiredata.org
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Autumn Impressions

By Thomas D. Le

BBBBlazing colors in the waning warm long summer days, the harvests leaving behind stubbled fields, the
chilly air lashed by light drizzles, the turning leaves that gradually drop from tree limbs at the approach
of winter, all herald a time when everything in nature combines to sensitize the heart to a variety of
feelings and memories.

For poets and musicians this is the season that easily stirs up sensibility and inspiration. The passing of
joyful  summer  days  radiant  with  sunshine  and  the  approach  of  nature's  death  makes  the  present
moments precious. As if to compensate for the dreariness ahead, nature explodes in bountiful colors,
the sun mellows its harshness, and the sky comes alive with migratory birds.

What is there in the fall season that inspires poems and songs in such great quantity and quality? Is
there an autumn's mystique?

In its transitional role, autumn marks the end of a period of happy sunshine that fosters joy of living,
and endless opportunities to see nature as it should be: bright, gay, warm, inviting, friendly, inclusive,
benign, benevolent, and affectionate. Summer's heat engenders an outgoing attitude; it encourages the
shedding of inhibitions; it invites the search for adventure in a world wide open for exploration and
discovery.

Autumn also presages the arrival of the bleak world of winter, in which everything is just the antithesis
of summer. Literature and music lament the passing of happiness, the transiency of the good things in
human existence,  and the short  life of blissful  moments.  They bemoan the inevitability of winter's
death-dealing hand, and its implacable rigors. They regret summer's fun, and look with sadness toward
winter's mournful grip on the world, its heartless envelope of gloom, and its frigid cold that is the
metaphor of death.

Between  these  two  antipodal  states,  fall's  redemptive  value  is  in  its  evocative  power,  capable  of
conjuring up a romantic world from the gifts of nature. The incomparably beautiful hues of red, orange,
and brown embellish the trees. The chilly and comfortable relief from the oppressive summer's heat is
not quite the bitter frigidity of winter. Drizzles and gentle breezes are not yet winter's pelting rains and
gusty winds. From their boughs hesitant leaves fall aimlessly as if grieving their own demise. Now that
summer's adventures are over, the time has come to settle down and reminisce. About past escapades,
about the native home left behind, about old relationships, about the good old days, or anything else the
heart and mind can bring back. And inevitably feelings well up of fragile love that faces the threat of
extinction, and the concomitant haste to grasp and hold on before it vanishes forever.

But autumn need not be looked upon through the lenses of apprehension for its fleetingness. This is
also the season of fulfillment, when the harvests are brought in, and festivities celebrate the bounty
reaped and months of hard work crowned with success. The harvested fields now covered with stubble
are symbolic of the abundance gained, and with the trees, the fruits, the birds, the insects, the sun, the
clouds, can evoke thoughts of romance and tender feelings.
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In the dreamy song below by Ngô Thụy Miên, the lyrics are woven around a sensuous theme of love
tinged with a delicate tenderness evoked by autumn in the melancholy mind of the author. It is the
voice of a young woman in love who expresses the deep emotions she feels at the onset of the season as
a reaffirmation of her commitment and faithfulness to her lover, of whom nothing is known.

Mùa Thu cho Em
(An Autumn Song)

Ngô Thụy Miên

Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đỗ, 
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. 

Và anh có nghe khi mùa thu tới, 
Mang ái ân, mang tình yêu tới. 
Anh có nghe, nghe hồn thu nói, 

Mình yêu nhau nhé.

Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ 
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu. 

Và anh có hay khi mùa thu tới, 
Bao trái tim vương màu xanh mới. 

Anh có hay, hay mùa thu tới, 
Hồn em ngất ngây.

Náng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối. 
Nhạt môi môi em thơm nồng. 

Tình yêu vương vương má hồng. 
Sẽ hát bài cho anh và ru anh yên giấc tối. 

Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi. 
Cho anh anh nghe mùa thu chơi.

Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở 
Anh có mơ mơ mùa mát ướt hoen mi. 

Và anh có mơ khi mùa thu tới, 
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối. 

Anh có mơ, mơ mùa thu ấy 
Tình ta ngát hương.  ■

Song of Autumn

Did you hear, sweetheart, autumn rains and leaves,
The golden deer that sing their courtship song, 
And autumn softly gliding in steps long 

La chanson d'automne

Entends-tu, m'amour, les pluies et les feuilles 
d'automne, 
Les chevreuils dorés chanter leurs chants d'amour? 
Et l'automne arrivé très doucement nous donne 
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To bring new love in which we fain believe? 
The autumn spirit whisp'ring gently in my ear 
Eternal love we swear for you and me, my dear.

Did you know, sweetheart, autumn rains and 
breeze, 
The autumn easing down in solitude? 
Did you know, sweetheart, fall has come in peace, 
And filled our hearts with new and soothing 
mood? 
The autumn cool and sweet smells sing and dance,
That set my soul afire in drunken trance.

The waning sun lit up my eyes aglow, 
As clouds in azure sky blew my teased hair. 
My pale and fragrant lips flew in the air, 
And blushed my face with love in lovely show.

I will sing you a soothing song, my dear, 
To lull you to a deep and peaceful sleep. 
Tomorrow rain will lash the hillside sheer, 
And you and I will bask in autumn deep.

Did you dream, sweetheart, autumn gloomy sobs, 
That fill my eyes with tears and dewy drops? 
Did you dream, sweetheart, autumn furtive steps 
That lead our hearts to love's voluptuous depths? ■

Translated by Thomas D. Le

Des sentiments tendres et doux qui remplissent nos 
coeurs 
De passion amoureuse, nous murmure à l'oreille 
Des voeux d'amour mutuel sans fin ni pareil.

Sais-tu, m'amour, les pluies et les brises d'automne, 
Qui descendent silencieusement en solitude? 
Quand l'automne à pas lents et indécis nous donne 
Des espoirs nouveaux et dépourvus d'inquiétude. 
La fraīcheur automnale et la fin de l'été 
Remplissent mon âme et mon coeur de volupté.

Le soleil couchant se repose sur mes yeux, 
Les nuages bleus se sont logés dans mes cheveux. 
Et mes lèvres pâles pleines de chaleur odorante 
Rougissent ma face d'amour de couleur charmante.

Je te chanterai une berceuse douce, mon chéri, 
Pour te donner un sommeil bien profond et beau. 
Demain la pluie battra fort les flancs des coteaux, 
Et nous célébrerons l'automne à notre envi.

Rêves-tu, mon amour, des sanglots mornes d'automne, 
Qui font couler des larmes de mes yeux humides? 
Rêves-tu des pas d'automne furtivement marchant 
Qui remplissent nos coeurs de volupté charmante? ■

Traduit par Thomas D. Le

Xua Pho. (2013,  November 14).   Mùa Thu Cho Em_Nhạc Ngô Thuỵ Miên_ Ca sĩ : Ngọc Lan. 
[Video] YouTube. Retrieved October 11,2022 from https://www.youtube.com/watch?v=7Gsdkt5sv6s

����

Paul Verlaine (1844-1896)

An only child, spoiled and turbulent, Verlaine was placed in a boarding school. After graduation from
high school he attempted law, quickly became bored, quit, and drifted from a job with an insurance
company to one with the City of Paris. Soon he took to the bohemian lifestyle and alcohol, frequented
cabarets and the literary circles. His Poèmes Saturniens, written at age 16 while still at the Lycée, were
published in 1866 in Paris, to the critical acclaim of Anatole France et Mallarmé. But his addiction to
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absinthe caused one scandal after another. In 1870, the year of the publication of Les Fêtes Galantes, he
married 17-year-old Mathilde Mauté, settled down, and even got involved in political events. During
the Commune he joined the insurgents.

In September 1871, he met Arthur Rimbaud, who had sent him his poems, and now had come from
Charleville to join him. Falling in love with the youth, he reverted to his cabaret ways. During bouts of
drunkenness, he would quarrel with Mathilde or beat her. When the couple's son arrived in October,
Rimbaud went back to Charleville. Verlaine's family enjoyed a period of relative calm. Before long
Rimbaud and Verlaine got back together, and they fled to Belgium, where Mathilde failed to beg him to
come back, then to London, where his mother tried in vain to bring him around.

With  Rimbaud  he  drank,  quarreled,  and  fought,  until  Rimbaud  finally  grew  tired  and  left  for
Charleville,  where  Verlaine could not  persuade him to resume their  wanderings.  In  July 1873,  for
having shot Rimbaud in the arm Verlaine served a two-year sentence in Brussels, during which time he
rediscovered the Christian faith of  his childhood. Out of  prison Verlaine went to London to teach
French and drawing. Back in Paris in 1882, he returned to absinthe, forsaken by his wife, who finally
divorced him. He tried to publish Rimbaud's work, wrote for magazines, and published his own poems,
Jadis et Naguère (1884), and  Parallèllement (1889). Refusing to belong to any literary schools, and
romantic that he was, he lived in bars surrounded by young women admirers.

He spent the income from his poems and articles on drinks. His friends pooled their resources to help
him out with a monthly stipend. Afflicted by rheumatism and leg ulcers, he spent extended periods in
the hospital, where he found a measure of tranquility. Always a maverick, he submitted his candidacy
to the Académie Franēaise, but received no votes.

However, in 1894, he was elected "Prince of Poets" by his peers to succeed Leconte de Lisle. The only
other accolade was bestowed at  his funeral  one day after his death on January 9, 1896. The Latin
Quarter,  whose  every single  bar  and  tavern  he  had  patronized,  became thick  with  mourners,  who
formed an honor guard all the way to the Clichy cemetery, to pay tribute to the inveterate drunkard who
incarnates Poetry and has joined the ranks of the accursed poets.

Verlaine's art resides in the music of his poetry. It is this inebriating quality, combined with the finely
wrought melancholy, the sadness of love and unattained happiness, the delicate and sentimental touch,
that set him apart as a magician of the word.

In  the short  mood poem  Chanson d'automne,  which encapsulates  his  Weltschmerz,  taken from the
Poèmes Saturniens,  Verlaine at an early age sees his spirit  sink to its nadir. The star-crossed poet,
whose tormented life he was to live on the brink of perdition, lets autumn fill his soul with leaden
sadness. The languorous sobs of the violin rend his heart. He cries about the past, and faces the future
with the vulnerability of an autumn leaf at the mercy of the ill wind. With just a few words in each
verse in three six-line stanzas, he creates a haunting lament that clings tenaciously to the psyche. Let
the  musique  verlainienne then  begin.  To  submerge  and  transport  us  to  an  autumn of  melancholic
heartbreak.  

Verlaine Verlaine
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Chanson d'automne

Les sanglots longs 
Des violons 
De l'autonne 
Blessent mon coeur 
D'une langueur 
Monotone.

Tout suffoquant 
Et blême quand 
Sonne l'heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure.

Et je m'en vais 
Au vent mauvais 
Qui m'emporte 
Deçà, delà 
Pareil à la 
Feuille morte. ■

Song of Autumn

The prolonged sobs 
Of the violin 
In the autumn 
Tear up my heart 
With languishing 
Monotone.

Suffocating 
And listless when 
The dread hour strikes 
I remember 
The days of yore 
And I cry.

And I wander 
In an ill wind 
Which carries me 
Hither, thither 
Like a dead leaf 
That is me. ■

Translated by Thomas D. Le

����

Charles Baudelaire (1821-1867)

Orphaned at age six, when his father a defrocked priest turned civil servant died in his sixties, Charles
Baudelaire took an aversion to his stepfather Aupick, an officer who was later promoted to general in
command of  the  Paris  area,  that  his  mother  married  shortly  after  his  father's  death.  Bored  at  the
boarding school he dreamed of becoming sometimes a pope, sometimes a comedian.

After completion of high school he rejected a diplomatic career, which his stepfather supported. He
frequented the literary youth of the Latin Quarter, and wanted to be a writer. A family council under
General Aupick's pressure decided to send him to India in 1841. Baudelaire, having no taste for foreign
adventure, jumped ship at the Isle of Reunion, and in time returned to Paris, where now a major he
claimed his part of his father's estate.

He became involved with the actress Jeanne Duval, and through thick and thin remained her lover and
support for the rest of his life. With his friends Théophile Gautier, Théodore de Banville, Sainte-Beuve
et Gérard de Nerval, he plunged headlong into the Romantic movement. He led a dandy's life, and
incurred  heavy  debts.  His  family  was  forced  to  put  him  under  Court's  supervision  to  rein  in  his
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eccentric high living.

Destitute and humiliated, Baudelaire was constantly moving to keep one step ahead of his creditors,
hiding among his mistresses, and writing furiously for a living while working on his poems.
After a blotched suicide attempt he temporarily reconciled with his mother. In 1846 he discovered this
other accursed and misunderstood kindred soul across the Atlantic, Edgar Allen Poe, and for the next
seventeen years undertook to translate and reveal his works.

In the wake of the 1848 Revolution he worked as a journalist and critic. The publication of Les Fleurs
du Mal (The Flowers of Evil) in 1857, which was quickly judged obscene, forced him to pay a heavy
fine. In spite of the support of Victor Hugo, Sainte-Beuve, Théophile Gautier and other young admiring
poets Baudelaire isolated himself in bitterness.

His health began to deteriorate. To alleviate the pain caused by gastric problems, and the recurrence of
syphilis after ten years, he smoked opium. In his self-imposed exile, he received the homage of two as
yet unknown poets, Stéphane Mallarmé and Paul Verlaine. During his stay in Belgium in 1866 a stroke
left him paralyzed and nearly speechless. For a year he hung on tenuously to life while his friends came
to his bedside to play him Wagner to relieve his sufferings. In 1867 at age 46, Baudelaire expired in his
mother's arms.

With just one book, Baudelaire blazed a trail for modern poetry, by the melody of his verse, the depth
of his emotions, his response to the universality of evil, which his proud spirit transcends.

In his song of autumn, Baudelaire reveals a gloomy mood jaundiced by a presentiment of an impending
departure from the world. The long bright summer days are gone, yielding to the ominous steps of the
winter's death inexorably coming ever closer by the moment. He can hear it in the echo on the paving
of the courtyard. He can feel it entering his being with all the force of anger, hatred, horrors to reduce
his heart to an insensate block of ice.

His spirit is crumbling under the relentless assault of the battering ram of evil, and the monotonous
blows seem like a hasty pounding of the nails into someone's coffin signifying a voyage of no return.
Baudelaire desperately clings to the love of a woman, to the fast disappearance of the summer sun, to
the glorious but declining fall, even to the setting sun because they are his only hope of salvation in the
bitter present that is slipping from his grasp. The end looms, and he wants to savor the modest pleasure
of resting for just a fleeting moment on the sweet remaining rays of autumn.

Poignant lugubrious thoughts for a man who had ten years or so to live! 

Baudelaire

Chant d'Automne

i
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts! 
J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres 
Le bois retentissant sur le pavé des cours.

Baudelaire

Autumn Song

i
Soon we will sink in the frigid darkness 
Good-bye, brightness of our too short summers! 
I already hear the fall in distress 
Of the wood falling in the paved courtyard.
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Tout l'hiver va rentrer dans mon être: colère, 
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé, 
Et comme le soleil dans son enfer polaire, 
Mon coeur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé.

J'écoute en frémissant chaque būche qui tombe; 
L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd. 
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe 
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.

Il me semble, bercé sur ce choc monotone, 
Qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque 
part, 
Pour qui ?-- C'était hier l'été; voici l'automne ! 
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.

ii
J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, 
Douce beauté, mais tout aujourd'hui est amer, 
Et rien, ni votre amour, ni le bourdoir, ni l'âtre, 
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.

Et pourtant, aimez-moi, tendre coeur ! soyez 
mère, 
Même pour un ingrat, même pour un méchant; 
Amante ou soeur, soyez la douceur éphémère 
D'un glorieux automne ou d'un soleil couchant.

Courte tâche ! La tombe attend; elle est avide ! 
Ah ! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux, 
Goūter, en regrettant l'été blanche et torride, 
De l'arrière-saison le rayon jaune et doux. ■

Winter will invade my being: anger, 
Hatred, chills, horror, hard and forced labor, 
And, like the sun in its iced inferno, 
My heart is but a red and frozen floe.

I hear with shudders each weak limb that falls. 
The scaffold will have no louder echo. 
My spirit is like a tower that yields 
Under the tireless and heavy ram blow.

It seems, lulled by this monotonous sound, 
Somewhere a coffin is hastily nailed, 
For whom? Summer yesterday, autumn now! 
This mysterious noise sounds like a farewell.

ii
I love the greenish light of your long eyes, 
Sweet beauty, but all is bitter today. 
Nothing, not love, the boudoir or the hearth 
Is dearer than the sunshine on the sea.

Still love me, tender heart! Be a mother 
Even to the ingrate, to the wicked, 
Lover, sister, ephemeral sweetness 
Of fall's glory or of the setting sun.

Short-lived task! The tomb awaits, merciless. 
Ah! Let me, my head resting on your knees, 
Savor, regretting the white hot summer, 
The autumn's last rays yellow and tender. ■

Translated by Thomas D. Le

����

William Blake (1757-1827)

William Blake, son of a London haberdasher, studied art at a drawing school and later at the Royal
Academy of Arts. An apprentice for seven years to the engraver James Basire, he read avidly in his free
time, and began to write poetry. He married at twenty-four an illiterate woman, Catherine Boucher,
whom he taught to read to help with his printing and engraving business.

Although their business was moderately prosperous, their domestic life must have been troubled. His
writings reflected the torments of a possessive and jealous wife. He gave drawing lessons, illustrated
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books, and engraved designs. When the business slowed in 1800 they moved to Felpham on the Sussex
coast to work for a wealthy amateur of the arts and biographer. In 1803, Blake had an altercation with
John Schofield, a private in the Royal Dragoons, who accused him of sedition, a capital offense during
this period of war with France. Blake was acquitted by the court, but the event embittered him against
the sinister forces at work in the country, and radicalized his views on politics, religion and morality,
which his poems reflected.

Shortly after the trial he returned to London to follow his "Divine Vision," a move that meant isolation
and poverty. After his failure to gain public recognition in 1809, he sank into obscurity until well into
his sixties, when he finally had a following among a group of young painters.

Blake's personification of Autumn in the following poem is fresh and refreshing. It is a joyful song of
autumn, a celebration of a season of abundance and pleasing events. In spite of a difficult domestic life,
and a career  shrouded in obscurity,  Blake did not  find autumn an excuse to vent his bitterness or
sadness. Quite the contrary, he paints a poetic image of the personified Autumn and its sight, sound and
smell.  

Blake

To Autumn

O Autumn, laden with fruit and stained, 
With the blood of the grape, pass not, but sit 
Beneath my shady roof; there thou may'st rest, 
And tune thy jolly voice to my fresh pipe; 
And all the daughters of the year shall dance! 
Sing now the lusty song of fruits and flowers.

"The narrow bud opens her beauties to 
The sun, and love runs in her thrilling veins; 
Blossoms hang round the brows of morning, and 
Flourish down the bright cheek of modest eve, 
Till clust'ring Summer breaks forth into singing, 
And feather'd clouds strew flowers round her 
head.

"The spirits of the air live on the smells 
Of fruit; and joy, with pinions light, roves round 
The gardens, or sits singing in the trees." 
Thus sang the jolly Autumn as he sat; 
Then rose, girded himself, and o'er the bleak 
Hill fled from our sights; but left his golden load. ■

Blake

A l'automne

O automne,chargé de fruits et souillé 
De sang des raisins, assieds-toi, passes pas, 
Sous mon toit ombragé, te reposer, 
Accorde ta voix gaie à ma fraīche flūte; 
Et toutes les filles de l'année danseront! 
Chante donc le chant plein de fleurs et de fruits.

"Le mince bourgeon révèle sa beauté 
Au soleil, et l'amour coule dans ses veines; 
Les fleurs pendent au front du matin, et 
Fleurissent sur les joues du soir modeste 
Jusqu'à l'explosion des chansons d'été, 
Et les nuages sèment des fleurs sur sa tête.

"Les esprits de l'air vivent dans l'odeur 
Des fruits, et la joie ailée parcourt tous 
Les jardins, ou chante dans les arbres." 
Ainsi a chanté l'automne à son siège; 
Puis se levant, se ceint, sur la triste butte 
S'envole de nous, laissant son fardeau d'or. ■

Traduit par Thomas D. Le

����
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Dã Thảo

A contemporary poet writing in her Paris suburban home at Bourg-La-Reine, Dã Thảo was discovered
by the Alabama poet Lý Lãng Nhân in unique circumstances. This spring Dã Thao presented Lý Lãng
Nhân with a copy of her book of poems,  The Loves of Wild Grass. In this anthology Lý Lãng Nhân
found a poetic sensibility that is supremely delicate, a moving lyricism, a felicitous diction, and the
candid voice of a suffering heart that touches him deeply.

The poem that Lý Lãng Nhân selected,  I Give You Autumn, expresses the cries of a tormented heart,
lamenting a love from which only memories of short happy moments of togetherness remain in the
cruel present's separation. Autumn is the time of longing, of emotions bubbling in her wounded heart,
and the resurgence of pain and anguish of the love that only brings bitterness and profound yearnings
that she knows will forever remain unfulfilled.

To Dã Thảo autumn does not symbolize the decline of life,  but merely an opportunity to send her
messages  to  her  lover  in  their  multifarious  manifestations  laden  with  a  tapestry  of  emotions.  

Dã Thảo

Mùa Thu Cho Anh

Em cho anh mùa thu vàng rực sáng 
Mùa lá màu thay đổi ngát rừng xanh 
Mùa ướt mi khi mộng cũ không thành 
Mùa tan vỡ tùng cánh tim se sắt

Em cho anh mùa thu nhiều thắc mắc 
Mùa lướ i tình ôm trọn cả đói em 
Mùa đáng cay chua xót những đêm đen 
Mùa gắng gượng sống qua ngày lặng lẽ

Em cho anh mùa thu tình thỏ thẻ 
Mùa thật buồn ta đã có cùng nhau 
Mùa rượu say cho quên nỗi khổ đau 
Mùa hó hẹn nằm yên tay anh ngủ

Em cho anh mùa thu đời thác lũ
Mùa nữa với nghe hạnh phúc đi qua 
Mùa chập chờn để ta trở về ta 
Mùa chấp nhận biên giới tình ngang trái

Em cho anh mùa thu lòng tê tái
Mùa cỏ sầu trải thảm lá thu sang 
Mùa cây cao thấp nến bóng hai hàng 
Mùa thu đó tay đan nhau trìu mến

Dã Thảo

I Give You Autumn

I give you the brilliant gold colors of autumn, 
The season that turns the leaves in the green forests, 
That sheds my tears for a love unconsummated, 
And shatters my heart into thousands of pieces.

I give you autumn. Ask me unanswered questions, 
About a love that ensnares my entire bleak life, 
The bitterness I felt through the long and dark nights, 
The reluctant existence day by dreary day.

I give you autumn. Take my whispered tender love,
And the deep melancholy we together share, 
The drunken bouts to forget the sadly-felt pains, 
And sweet dreams in moments' sleep nestled in your 
arms.

I give you autumn, and live my turbulent life, 
Transient and half-filled with the sounds of passing 
bliss, 
To return to the twilight of my solitude, 
And accept the boundaries of a frustrated love.

I give you autumn with a wretched bleeding heart 
In the tapestry of the coming fallen leaves, 
Between rows of trees with their sun-lit summits 
Where our hearts are entwined in our claspéd hands
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Em cho anh mùa thu tàn chuyển bến 
Mùa trăng tròn kỷ niêm bóng hoàng hôn 
Mùa nhớ nhung thương tiếc dậy cả hồn 
Mùa tình tự quên đất trời hiu quạnh

Em cho anh mùa thu về rất lạnh 
Mùa tương tư ôm gối mộng bơ vơ 
Mùa chưa đi đã nhức nhói ơ hờ 
Mùa suy gẫm cho đông sang hiu hắt

Em cho anh thu nồng nàng son sắt 
Giâc mơ tình đã trọn nghĩa ái ân 
Dầu xa nhau đành như tại số phần 
Mùa thu ấy gởi về anh trọn vẹn

Em cho anh mãnh tình thu lỗi hẹn 
Đã trễ rồi, đời đã xế anh ơi 
Ngọn tóc mây đã chẻ nhánh đôi đời 
Giòng sông mát vãn chờ anh mãi mãi.  ■

I give you autumn, by the harbor deserted 
In the full moon and in memory of passing days, 
The longings and regrets that permeate my soul, 
Passionate love oblivious of the wretched world.

I give you autumn. For me a very cold life 
In love-sickness dreaming desperate and lonely dreams
Of a separation to come in anguished pains 
And thoughts of Winter's bleak, dreary and gloomy 
days.

I give you autumn. Accept my unswerving love, 
A love that fulfills your dreams to their full extent, 
To face separation ordained by Destiny 
I send you my dreams of complete and happy love.

I give you my love, and its broken promises, 
For life is waning at this a belated hour 
As my hair is taking on its dread twin colors 
Yet I abide you by Life's river forever.  ■

Translated by Thomas D. Le

����

Lý Lãng Nhân

For his part this Alabama poet speaks about the deluge of feelings and reminiscences that engulfs him
every time fall colors turn his universe into a magic kingdom in which he loses himself, never wishing
to return.  He speaks of the memories that  re-emerge from the depths of his subconscious and the
mythical power of autumnal nature at once to enchant and to sadden. When the chill breeze rises, it sets
his heart aflutter. When the leaves fall, his longings soar. To him autumn is the creek's water as limpid
as a beauty's eyes; the blue sky that is infinitely high, and the clouds that are infinitely white. The
yellow leaves that fall to fly every which way on the wings of the gentle breeze. The foggy, foggy dew
that sows pearls on the petals of flowers. And - how can he not mention? - the music of autumn that
harmonizes the rustling of a brook, the twittering of the birds, and the inaudible leaves zigzagging their
way to the forest floor. Above all, autumn brings back memories of years past, a profound nostalgia for
what he left behind in space and time.

In his  Autumn Nostalgia,  Lý Lãng Nhân  abstracts himself from the present  and longs in nostalgic
vignettes for the "summer's fire of yesteryear" in the same way that François Villon yearned for his
"snows of yesteryear." And like Joachim du Bellay, whose Liré home in Anjou sets in motion a chain of
memories about his native village, Lý yearns for an image of his native land that is now buried in the
ashes of time.

Then his thoughts shifts to a close friend, whom he finally found again after long years of absence. But
during those years life for him meant bearing the burden of emptiness that lasted through summers and
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autumns to the point of dulling his muse and silencing his music. This state of soul could only be
alleviated by reuniting with his friend again.

Lý Lãng Nhân

Thu Tha Hương

Lấm tấm mua bay phũ dậm ngàn 
Nghe hồn cô quạnh mỗi thu sang 
Ðêm sương gieo nặng cành xơ xác 
Ngày lá bay đầy dạ ngổn ngang

Lửa hạ tro vùi non nước cũ
Mây thu bọt biển giấc Lương Hoàn 
Ngậm ngùi liễu rũ hồ man mác 
Ghế đá riêng ngồi ta thở than.
Nước biếc trời xanh mây trắng xoá 

Sông dài lạc nẽo cánh có bay
Lá vàng, sương lạnh heo may 
Tha hương chợt thấy ai hoài mộng xưa.
Bấy lâu xa vắng bạn tri âm 

Nào biết cùng ai hoạ khúc cầm 
Hạ trắng ve sầu ru não dạ 
Thu vàng lá đổ mộng xưa tầm
Lầu thơ bay bổng chim hoàng hạc 

Chén rượu ai hoài chú xich tâm 
Mong mỏi rồi đây ngày tái ngộ 
Nặng lòng nhau lắm mối tình thâm. ■

Lý Lãng Nhân

Autumn Nostalgia

As the drizzly mist covers the thousand-mile road 
I feel the loneliness of my soul when comes fall. 
The foggy night rests heavy on the spindly boughs 
Throwing my heart in turmoil when the dead 
leaves fall.

Where are the summer's heat, my home in time's 
deep ash? 
Where are the fall's clouds and the sea foams of 
years past? 
By the willows of the doleful lake languish I, 
And on the rocky perch I heave my lonely sigh.

Clear water, deep azure sky, snow-white clouds, 
Over long rivers see the herons fly. 
O yellow leaves, cold fog, and gentle breeze 
Away from home let my ancient dreams cry.

For years I have missed my close bosom friend. 
With none could I play my silent music 
From white summers and sad cicada songs 
To yellow autumn leaves and forlorn dreams.

My muse had escaped my Parnassian realm, 
I drank my sad glass of red wine in pain! 
Hoping for the day to see him again. 
O how much do I miss his friendship true! ■

Translated by Thomas D. Le

����

Alphonse de Lamartine (1790-1869)

Born in a provincial noble family at Milly in the Mâconnais, Alphone de Lamartine became enamored
early in school of poetry and literature when one of his teachers read a passage from Chateaubriand.
Handsome, bright, attractive, Lamartine had many amorous adventures, which whether happy or not
left their marks in his many poems.
After his studies at a Jesuit school (1803-1807), he returned to Milly, where he steeped himself in
reading and his nascent poetic vocation. In a trip to Italy (1811-1812) he met a young Neapolitan girl,
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whom he would recall as Graziella in his autobiographical writings. After a brief stint in the army
during the Restoration, years spent in forging a career, literary disillusionment and disease deepened his
experience. In September 1816 during a therapeutic trip to Aix-les-Bains he met Madame Julie Charles,
with whom he fell passionately in love. He found her again in Paris that winter. The following year he
went to Aix, waiting in vain to see her again. She had died of tuberculosis in the winter of 1817.

The experience deeply moved Lamartine, who found it a powerful source of inspiration. During the
five years in which he lived through love, suffering, mourning and hope, he wrote a series of poems
that reflected these stages of his life, and a deep religious sentiment. Thus appeared the Meditations in
1820, which assured his literary reputation. From the pains of love felt before Julie Charles's death, in
The Lake and Immortality (1817), through the sufferings after her passing in Isolation to the subsequent
resigned calm expressed in The Valley, and Autumn, Lamartine revealed a profound poetic sensibility,
heart-felt lyrical expression and a capacity to touch a generation. The Meditations came at a time when
the disenchanted youth, possessed by melancholy and reverie, was looking for internal experience, a
rich emotional life, exaltation and mystical aspirations. He gave it an expression in which it recognized
itself and a voice, that of Romanticism.

Following his marriage to a young English woman named Elizabeth Birch, Lamartine embarked on a
diplomatic career (1820-1830), which brought him to Italy. In 1823 he published the New Meditations
but  failed to achieve  the success  of the first  Meditations.  Then came the  Harmonies  Politiques  et
Religieuses (1830), which reflected his religious zeal and his Christian faith.

After the revolution of 1830 Lamartine entered politics, and lost his first bid to the National Assembly
in 1831. But 1833 saw him elected deputy of Bergues. His political career, marked by an above-the-
fray policy of not belonging to any party, lasted until 1848, the year in which for a few weeks he was in
effective control of France. During this period he published among other works Jocelyn (1836), an epic
poem, interspersed with personal reminiscences, that recounts the inner life of the priest Jocelyn. From
his  Platonic  love  of  Laurence,  the  adolescent  daughter  of  a  man condemned  to  death,  who gave
Lamartine the opportunity to remember sometimes his own deceased daughter Julia, sometimes Julie
Charles, to his death working among the peasants, Jocelyn embodies human aspirations to Heaven by
the purifying virtue of sacrifice.

The establishment of the Second Empire saw Lamartine's political career come to an end in 1851. In
his ripe years the debt-ridden and defeated Lamartine turned into a prolific writer, condemned for life
to the pen, to produce the histories of France, Turkey, and Russia, several novels, autobiographical
sketches, and a literature text, all in a vain effort to escape penury. He was forced to sell his native
home at Milly and to accept a lifetime pension from the Emperor. Thus ended his life in solitude and
exhaustion in 1869.

The poem Autumn (1819) evokes the somber mood of a man who looks for consolation and hope as he
mourns in the gloom of autumn the passing of a friend. Lonesome wanderer in the woods he laments
the extinction of hope yet keeps hoping. Perhaps when life denies him its blessings, there may still be a
soul out there that will find his, a drop of honey in the bittersweet cup of life he was drinking. But his
doubts set in. The fallen flower rendered its fragrance as its parting message, and he, Lamartine, will
too depart. But lover of beauty that he is, this romantic soul cannot fade without embellishing the world
with the sad and melodious sound of his last breath.
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Lamartine

L'automne

Salut! bois couronnés d'un reste de verdure! 
Feuillages jaunissants sur les gazons épars! 
Salut, dernier beaux jours! le deuil de la nature 
Convient à la douleur et plaȋt à mes regards!

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, 
J'aime à revoir encor, pour la dernière fois, 
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière 
Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois!

Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, 
A ses regards voilés je trouve plus d'attraits, 
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire 
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais!

Ainsi prêt à quitter l'horizon de la vie, 
Pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, 
Je me retourne encore, et d'un regard d'envi 
Je contemple ses biens dont je n'ai pas joui!

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, 
Je vous dois une larme, aux bords de mon 
tombeau; 
L'air est si parfumé! La lumière est si pure! 
Aux regards d'un mourant le soleil est si beau!

Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie 
Ce calice mêlé de nectar et de fiel! 
Au fond de cette coupe où je buvais la vie, 
Peut-être restait-il une goutte de miel?
Peut-être l'avenir me gardait-il encore 
Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu? 
Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore 
Aurait compris mon âme et m'aurait répondu?
La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphyr, 
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux; 
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu'elle 
expire, 
S'exhale comme un son triste et mélodieux. ■ 

Lamartine

Autumn

Greetings, forests crowned with remaining green! 
Yellowing foliage on the sparse grass! 
Greetings, last gorgeous days! nature's mourning 
Evokes my pain and gratifies my eyes!

I walk the lonely path in dreamy steps, 
And want to see again, for the last time, 
This waning sun and pale whose feeble light 
Barely pierces the woods' dark at my feet!

Yes, in these autumn days when nature dies, 
In her veiled looks I find a great allure, 
A friend's farewell, and the very last smile 
From the lips that death will forever close!

Thus ready to leave the span of my life, 
I mourn of my long days the dying hope, 
And look back once more and with envious eyes 
I mull over its blessings ne'er enjoyed!

Earth, sun, valleys, and fair and sweet nature, 
I owe you tears at the edge of my tomb; 
The air smells so sweet! The light is so pure! 
To the dying the sun is beautiful!

Now I want to drink until the last drop 
This chalice that mixes nectar and bile! 
At the bottom of life's cup that I drank, 
Perhaps there was a drop of honey mild?
The future may well hold for me in store 
A return of happiness, forlorn hope? 
Perhaps among the crowd one soul ignored 
Would understand my soul and would respond?
The flower falls and yields its perfume to the wind,

To life, and to the sun, saying its last farewell; 
I'll die; and my soul at the moment it expires 
Will sound a quite mournful and melodious death 
knell. ■ 

Translated by Thomas D. Le
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HISTOIRE D’UN BÉBÉ TIGRE

Nguyễn Thị Hương Cần

Parmi les multiples photos de tigres reçues à l’occasion du nouvel an Nhâm Dần de cette année il y en
avait une qui m’a particulièrement inspirée pour mon hobby de découpage de bois appris à Saigon dans
ma jeunesse. Surtout que je serai promue en bà nội, grand-mère paternel, vers mi-juin.

Au début le fait que le tigre n’est pas entier sur la photo m’a grandement perturbé. Mais en fin de
compte, pourquoi pas ? Cela donnerait une touche artistique originale.

C’est parti pour réaliser une pièce en bois de bébé-tigre que j’appelle
Tigrin, nom d’inspiration espagnole.

Remarquons que l’art du découpage du bois manuel sera supplanté par
la technologie du laser, j’aimerais vous transmettre ci-dessous en détails
le tutorial de la technique.

C’est un hobby bon marché. Selon la taille du modèle cela peut prendre quelques jours car je ne scie
qu’environ une à deux heures d’affilé.

Matériel : 

- une scie à chantourner Bonum (longueur 32 cm)
- des lames de scie pour acier, les plus fines
- un vilebrequin 
- une mèche de plus petit diamètre, pour acier
- une planche de bois peuplier contreplaqué de 6 cm d’épaisseur 
- un papier carbone 
- du papier de verre émeri 
- un pinceau fin
- du vernis transparent pour bois

Souvent  je  m’inspire  des  modèles  de papier  découpé chinois  que  je
photocopie à la grandeur désirée. Les dimensions moyennes sont environ 20 x 30 cm.

En particulier, le modèle maman et bébé tigre vient d’une adaptation d’une photo des animaux réels.
Après avoir imprimé la photo en format A4, j’applique un papier calque dessus.  Ensuite il  faut  la
transformer en un dessin de bébé tigre sur le dos de sa maman en une seule pièce avec des trous qui
suggèrent les rayures et les formes des deux animaux.

1) Apposer l’image sur le morceau de bois à l’aide d’un papier carbone.

2) Poser la plaque de bois sur un magazine épais pour ne pas abîmer la surface de la table. Ensuite avec
le vilebrequin faire un petit trou dans tous les trous du modèle à scier.
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3) Commencer à scier les plus petits trous pour terminer au plus grand.

Pour cela fixer la partie inférieure de la lame avec les dents penchées vers le bas. Introduire la partie
supérieure de la lame dans un trou de la planche en bois jusqu’en bas de la scie puis poser délicatement
la planche sur la table, la lame à la verticale.

Serrer la partie supérieure de la lame en vissant l’écrou papillon.

4) Scier en suivant les traits du dessin. Pour un virage de 90 degrés, monter et descendre la scie sur
place tout en tournant en même temps la planche pour arriver à l’angle désiré.

Il faut compter environ 5 minutes par trou.

5) Lorsque le trou est réalisé dévisser l’écrou papillon supérieur pour libérer la partie supérieure de la
lame puis la sortir de la planche.

6) Continuer ainsi pour tous les trous du modèle.

7) En dernier, scier le contour.

8) Poncer la surface du modèle pour enlever les traces noires de carbone.

9) Avec du vernis incolore et un pinceau fin, vernir l’intérieur des trous, le contour puis la surface du
modèle.

10) après séchage, poncer la surface du modèle avec un papier émeri fin. Nettoyer la surface et vernir
une deuxième fois.

Le modèle est terminé et peut être collé sur une surface de son choix.

À cette occasion, je sous souhaite à tous une excellente suite de l’année du Tigre remplie de santé et
bonheur. ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    TTTThhhhÎÎÎÎ        HHHHÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    CCCCÀÀÀÀnnnn
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Kingwood – Livable Forest et moi

Yên Sơn

LLLLivable Forest, có tên là Kingwood, nằm phía đông bắc thành phố Houston, cách trung tâm Houston
khoảng 30 dặm, dọc theo quốc lộ Liên Bang I-69 đi về hướng thành phố Cleveland, tiếp tục đi sẽ đến
thành phố Texakana, biên giới Texas và Arkansas.

Lúc chúng tôi dọn tới năm 1993, Kingwood nguyên là một thành phố riêng biệt với dân số khoảng 30
ngàn người sống rãi rác trên 14 ngàn mẫu vuông với rừng thông bạt ngàn và đầy cây xanh bóng mát.
Có hai con đường chính vào trung tâm thành phố là hai con đường nằm dưới vòm cây xanh rợp bóng
làm tôi rất nhớ khúc đường dẫn đến Trường Luật ở Saigon ngày xưa. Sát bên thành phố là dòng sông
hiền hoà San Jacinto lại nhắc nhớ con sông Vệ với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của một thời thơ ấu. San
Jacinto đổ ra Hồ Tây (West Lake Houston) cũng sát bên nhà. Hồ Tây rộng thênh thang, ước tính có
thuyền máy chạy quanh hồ cũng phải tới cả ngày.

Chung quanh hồ cũng như dọc hai bên dòng sông rải rác là những khu thương mại, nghỉ dưỡng trù phú.
Những buổi tối mát trời, nhất là những đêm trăng đầy, người người với quần là áo lượt kéo nhau đi
thuyền đến những tiệm ăn, quán rượu ở khu King Harbor cạnh bên bờ sông, cũng là nơi tôi thường lui
tới, giới thiệu với bạn bè về từ phương xa có dịp về thăm. Ở đây, thứ Sáu tuần lễ thứ ba mỗi tháng đều
có ban nhạc sống giúp vui ngoài trời. Người ta đến tham dự với mền chiếu trải đầy trên thảm cỏ bao la
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xanh mượt như kiểu Woodstock ngày xưa; đời sống như vậy, cảnh trí như vậy, thanh bình như vậy làm
sao tôi không ham cho được. Cư dân hầu hết Mỹ trắng; họ là những công nhân viên các hãng dầu hoả
nổi tiếng của Mỹ, của khu đại học, khu nhà thương, nhất là của đại công ty hàng không dân dụng
Continental, tổng hành dinh là phi trường Houston Intercontinental Airport. Cho đến năm 2012, đại bản
doanh hãng Continental Airline đã bán lại cho United Airlines.

Phi trường nầy sau được thành phố Houston đổi tên là George Bush Intercontinental vào tháng 5/1997,
để vinh danh ngài Tổng Thống thứ 41 của Hoa Kỳ (1989-1993) và cũng là cựu Giám Đốc sở Tình Báo
rồi được bầu Phó Tổng Thống hai nhiệm kỳ dưới thời Tổng Thống Reagan (1981-1989); đó là ông
George H. W. Bush (Bush cha), nguyên cư dân của tiểu bang Texas. Ông xuất thân là một thương gia
rồi bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1966 cho đến khi về hưu sau khi mãn nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng
Thống. Và rồi ông Bush con theo chân cha lên làm Tổng Thống thứ 43 (2001-2009) của Hoa Kỳ sau
hai nhiệm kỳ – 8 năm – của Tổng Thống Clinton.
Thành phố Kingwood – Livable Forest không ngừng phát triển. Số cư dân hiện tại đã hơn 100 ngàn
người. Người dân Kingwood luôn luôn tự hào về phong cảnh đẹp, lợi tức đầu người khá cao, đời sống
hiền hoà với đa phần trung lưu, học thức. Vì thế, khi bị thành phố Houston ngang nhiên sáp nhập năm
2012, người dân bất bình chống đối từ ấy đến nay. Dù vậy, bao nhiêu năm kiện cáo, bao nhiệu phản đối
đều không mang lại kết quả nào. Kingwood Livable Forest chỉ còn được tên gọi mà thực chất đã là một
phần không thể tách rời của Houston. Sự sáp nhập ngoài lợi ích kinh tế tài chánh, nó cũng giúp cho
Houston giữ vững địa vị thành phố lớn hàng thứ tư của nước Mỹ với tổng dân số 2,378,146 sau New
York City (8,622,357), Los Angeles (4,085,014), Chicago, (2,670,406).

* * *
Năm 1991, từ vùng thung lũng Silicon Valley, phía bắc California, chúng tôi dọn về Houston sau khi bị
thất bại trong việc kinh doanh ngành địa ốc và được Schwan’s Food Co., hãng thực phẩm lớn thứ năm
nước Mỹ, thuê làm phụ tá Quản Lý Thị Trường và nhà tôi trông trách nhiệm trông coi việc văn phòng
sổ sách cho chi nhánh tân lập. Một chi nhánh thị trường tân lập chuyên về thực phẩm Á châu. Việc thuê
mướn nầy làm sao chúng tôi biết nếu không nhờ cậu em họ của vợ đang làm sếp lớn của hãng. Hãng
mướn công ty dọn nhà tới thu dọn gói ghém tất cả đồ đạc vật dụng trong nhà, kể cả chiếc xe hơi thứ hai
để đưa về Houston, Texas. Vợ chồng con cái chúng tôi chọn lái chiếc xe còn lại. Với sự sắp xếp như
thế, hãng đồng ý cho thêm mười ngàn tiền mặt để chúng tôi xoay xở trong thời gian đầu.

Trong thời gian bay qua bay về để phỏng vấn, khi hợp đồng thuê mướn đã xong, chúng tôi lấy lại căn
nhà cho thuê ở vùng South Belt, phía nam thành phố, để sửa sang chuẩn bị cho việc trở về. Căn nhà
nầy chúng tôi đã mua từ 1980 để ở sau khi cả hai xong đại học và tìm được việc làm lương cao ở thời
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điểm ngành khoan dầu rất thịnh vượng ở Texas. Nhưng chỉ được chưa đầy 3 năm thì mọi thứ thay đổi
180 độ. Rất nhiều người “bỏ của chạy lấy người” rời Houston đi bốn phương tám hướng để tìm sinh kế.
Tôi được người bạn thân rủ rê về San Jose kinh doanh ngành xe lunch với hắn. Rồi cũng phải chia tay
vì cách bon chen nầy hoàn toàn không thích hợp với tôi sau vài tháng thử thời vận. Xoay qua mở nhà
hàng được gần năm… không thọ vì hùn hạp quá ư rắc rối. Người anh rể kêu tôi về Oakland học việc
kinh doanh ngành mua bán sửa đổi chung cư. Ngành nầy phát triển rất huy hoàng, tiền vô rủng rỉnh.
Làm được bao nhiêu tiền lại bỏ hết vào việc đầu tư phát triển và cứ thế, vất vả ngày đêm được 5 năm.
Cho đến cuối thập niên 1990, thị trường bất động sản mua vào rất dễ nhưng bán ra lại vô cùng khó
khăn. Ngành địa ốc tuột dốc thê thảm; chúng tôi với 35 khu chung cư – vừa dân cư vừa các dãy (strip)
thương mại – gồm 600 căn phòng đành để cho nhà băng xiết nợ. Mèo lại hoàn mèo!

* * *
Công việc mới nầy cho tôi sự vui thích đặc biệt vì rất phù hợp với sở học Quản Trị Kinh Doanh của tôi,
thích mua bán thương lượng với với khách hàng, được đi đây đó quan sát và tìm thị trường ở các thành
phố lớn trong nước Mỹ và vùng Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Rim). Chỉ là chân tôi có lắm
nốt ruồi mà sau bao năm bị gò bó trong công việc kinh doanh nên khi nhận công việc mới tôi như con
chim sổ lồng. Trong thời gian nầy tôi học đòi đánh golf để “giao dịch thương mai”.

Được đi đây đi đó, chẳng những không mất tiền mà còn được tiền; vì ngoài lương bổng khá xộp còn có
công tác phí per diem. Điều nầy áp dụng cho cơ cấu thị trường của hãng chứ không phải chỉ riêng tôi.
Ban đầu hãng cho khoán miễn là hợp lý, sau vài năm công ty thay đổi chính sách, nhân viên phải nộp
biên nhận, rồi những năm sau cùng thì họ giới hạn với con số nhất định để chi trả tiền ăn mỗi ngày mà
thôi.

Tôi làm việc dưới quyền của một trung niên người Đài Loan. Anh ta là cựu quân nhân Thuỷ Quân Lục
Chiến của Mỹ, lớn hơn tôi vài ba tuổi. Chúng tôi rất hợp gu về cách điều hành chi nhánh, thương lượng
buôn bán, xã giao với khách hàng… dù đôi khi hắn tỏ ra hách dịch một chút về kinh nghiệm và sự hiểu
biết của hắn. Nhưng phải công nhận hắn giỏi thật. Tôi rất phục tài ăn nói và hiểu biết của hắn. Chúng
tôi thường đi chung với nhau. Những năm đầu thật là tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi tôi quên luôn bổn
phận làm cha. Nhà tôi ngoài công việc sở còn phải lo chăm nom ba đứa con nhỏ (hai đứa trung học,
một đứa tiểu học). Cũng may, khoảng hơn 6 tháng sau khi tôi dọn về Houston, mẹ và hai đứa em út của
tôi được sang Mỹ đoàn tụ với đại gia đình.

Vì là chi nhánh tân lập nên công việc rất bề bộn. Nhà tôi lo việc sổ sách, văn phòng, nhân viên còn tôi
phải bay liên tục. Nếu đi trong nội địa thường vài ba tuần một tháng, nếu đi ngoại quốc có thể cả tháng
mới về; dù vậy, việc phải đi nước ngoài không nhiều lắm. Và cứ đi liên tục như thế. Thời gian nầy chưa
liên lạc được nhiều bạn bè khắp nơi như bây giờ nên chỉ loanh quanh với công việc và phòng khách
sạn; rất ít khi đi dạo quanh quẩn thăm cảnh trí ngoài những cơ hội đi đánh golf với các thân chủ. Đi riết
bắt đầu hơi ngán. Ngán phòng ngủ và cơm hàng cháo chợ, chỉ có vui khi tìm được thị trường hoặc tìm
được thân chủ mới.

Sau hai năm ở chung với mẹ và hai em, chúng tôi quyết định tìm mua nhà riêng vì các con đã lớn, cần
khoảng riêng tư cho việc học hành. Chúng tôi đã chọn Kingwood sau một dịp thăm viếng anh chị vợ –
là anh chị đã hướng dẫn chúng tôi trong ngành địa ốc và cùng thất bại ở Oakland. Anh chị đã mua nhà
và dọn về ở vùng nầy hơn một năm trước.
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Dù ở cách xa sở làm, phải lái xe cả tiếng một chiều; mỗi ngày hai buổi đi về. Cũng may thời đó xe cộ
còn thưa thớt, không có nạn kẹt xe như bây giờ. Thời đó xa lộ 59 chỉ là một trong hàng ngàn xa lộ nhỏ
của tiểu bang, mỗi bên chỉ có hai làn xe. Vậy mà nhà tôi cứ phải dặm trường mỗi khi tôi đi vắng.
Nhưng chúng tôi đã chọn Kingwood. Nhà cửa ở Kingwood thuở đó coi vậy mà giá cả rất phải chăng;
nhà toàn gạch, tuỳ khu với căn nhà khoảng 2 đến 7 ngàn square feet, giá từ $150 ngàn cho đến vài ba
triệu. Chung quanh có tới ba sân golf đẹp thơ mộng. Có những buổi chiều từng đàn nai thanh bình gặm
cỏ. Ở gần bên lại có thêm sân Shell 18 lổ rất nổi tiếng cho những giải vô địch hàng năm.

Kingwood, ngoài vẻ đẹp thơ mộng, dân cư hiền hoà, mực sống cao, còn vì sự học hành của con cái.
Khu học chánh vùng nầy là một trong số ít khu học chánh xuất sắc nhất của tiểu bang. Chính nhờ điều
nầy mà ba đứa con chúng tôi đều ra trường trung học trong nhóm 5 người cao điểm nhất. Và trong buổi
tiệc mừng cháu nhỏ nhất xong đại học, cháu đã đại diện hai anh chị nói lời, “Cảm ơn Ba Mẹ đã cho
chúng con về sống và học hành ở vùng Kingwood,” làm cho chúng tôi xúc động lẫn hãnh diện.

Sau hơn 5 năm làm việc với hãng Schwan’s Food tôi thật tình sợ đi xa, cùng lúc cháu nhỏ nhất chuẩn bị
đi đại học ở thủ phủ Austin. Tôi nghĩ không thể để nhà tôi hôm sớm một mình nên xin thôi việc nếu
không có việc văn phòng nào khác. Công việc buôn bán của toàn hãng trong lúc đó cũng có vẻ chậm lại
nên nhất thời không có chỗ nào cho tôi nếu tôi nhất định nghỉ việc cũ. Và thế là tôi nghỉ việc. Trong khi
đó nhà tôi vẫn tiếp tục đi về một mình thêm một thời gian cho đến khi tôi tìm được việc Technical
Engineering bền vững với hãng điện tử Compaq (hãng này sau bán lại cho Hewlett Packard) dựa vào
sở học Computer  Science,  và rồi  nhà tôi  cũng xin nghỉ  việc sau  khi tìm được việc  làm với  MD
Anderson.

Làm với Compaq tôi cũng phải lái xe đường dài 50 dặm mỗi chiều và nhà tôi cũng phải lái xe mỗi
chiều 45 phút mới đến sở. Có vài lần thảo luận với nhà tôi tìm nhà mới gần sở làm, nhưng dường như
định mệnh đã buột chặt chúng tôi với Livable Forest. Cho tới bây giờ ba đứa con đã trưởng thành, rời
xa tổ ấm từ lâu, nhà rộng thênh thang mà chúng tôi vẫn không nghĩ tới việc (scale down) thay đổi chỗ ở
cho hợp tình hợp lý hơn.

29 năm, qua bao nhiêu mưa nắng bão bùng, chúng tôi đã là một phần của Kingwood; tôi vẫn yêu thành
phố nầy, thành phố đã cho tôi nhiều chất liệu để làm thơ viết nhạc; thành phố đã cho tôi có cuộc sống
an bình và niềm tự hào về sự hãnh tiến của các con. Những ngày nghỉ, những lúc có bạn bè đánh golf ở
xa tới thăm thì việc dạo quanh mấy sân golf là một cái thú tiêu khiển ở tuổi về hưu khi sức khoẻ còn
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cho phép. Và cứ thế, đời sống vẫn êm đềm trôi, tôi bước vào hoàng hôn nhìn những chiếc lá vàng phất
phơ trước gió nhưng không bận lòng tự hỏi bao giờ lá lìa cành, và khi lìa cành lá sẽ về đâu. Vâng, tất cả
chuyện áo cơm đã qua rồi, mộng ước cũng đã là mây khói; đời người đã vàng úa, từ bên nầy đại dương
bao la nhìn về quê hương yêu dấu chỉ là tiếng thở dài trong niềm thương nhớ khôn nguôi.  ■

Tháng 8/2022

QUAY VỀ KỶ NIỆM
Nắng Hạ chói chang
Mồ hôi đẵm ướt như thuở Saigon
Nhớ những lần chạy xe Vespa ngang qua phố
Ôi khoảng không gian cũ
Giờ đã rất xa sao mãi luyến lưu
Mỗi khi nghĩ về lòng lại thấy vui

Tim đập xôn xao
Nghe nhớ thương vang lời kêu gọi
Bỗng thấy thèm kỷ niệm
Trong hơi nóng và mồ hôi
Quay cửa kính xe tay gác ra ngoài
Tắt máy lạnh cho mồ hôi nhỏ giọt
Một hạt rớt xuống môi cho vị ngọt
Như vị môi hôn của cô cậu học trò

Lòng bâng khuâng quay lại ấu thơ
Thấy cô bé với đôi tà áo trắng
Dáng bất động, đôi mắt nhìn xa vắng
Khi trống tan trường giục giã rền vang
Đôi mắt sũng buồn với câu chúc bình an
Khi nghe ai thốt lời chia tay cuối hạ
Tiếng ve sầu vang vang sao buồn quá
Em quay lưng cho gió lộng tóc huyền
Cặp sách ôm trước ngực làm duyên
Hay chỉ để dằn cơn xúc động

Xin vẫy tay chào…
Những ngày mơ tháng mộng
Từ giã ghế nhà trường
Hòa nhập với không gian
Bao năm say sưa với kiếp sống ngang tàng
Chưa kịp nói với ai một lời ước hẹn
Vì đâu biết cuộc đời có bao lần may mắn
Trong tử sinh, trong bao nỗi thăng trầm

Rồi Tháng-Tư-Một-Chín-Bảy-Lăm
Chim bay lạc về phương trời xa lạ
Nhìn quê hương biệt mù tăm dã
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Nghìn trùng xa, mờ mịt cuối chân mây
Bao nhiêu năm rồi mình vẫn còn đây
Râu tóc cũng đã nhuộm màu sương khói
Nghĩ tới đó trong buồng tim đau nhói
Giữa trưa hè
Con nắng Hạ
Nhễ nhại mồ hôi!

Tiếng Gọi Quê Nhà: 
http://thovanyenson.com/?p=12583

    YYYYêêêênnnn    SSSSÖÖÖÖnnnn        
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Nôm Na Là Cha Mách Qué

Nguyễn Văn Ưu

1. Sắc đành đòi một, tài đành họa hai 

Có thể thấy phân biệt âm Hán Việt với âm thuần Nôm là phân biệt mang tính arbitrary (định để), tạo
nên trước khi hiểu biết về tình hình ngôn ngữ, từ vựng, ngữ âm và ngữ nghĩa, cũng như cấu trúc của
ngôn ngữ, được hiện thực, tăng trưởng và phổ biến rộng rãi vào thế kỉ 21. Phân biệt cổ điển giữa Hán
Việt và thuần Nôm, thường mang ảnh hưởng cho nghiên cứu và học hỏi về Việt ngữ, nhất là trong việc
truy tầm từ nguyên. Chính yếu trong việc nầy là phân biệt mang tính song thể, hoặc cái nầy hoặc cái
kia, hoặc Hán Việt hoặc thuần Nôm, đã ngăn chận những cấu trúc về Việt ngữ, khác với, và thường
không thể xếp vào, một trong hai thứ đó. Cách phân xếp đơn giản dựa vào “định đề” một ngôn ngữ một
dân tộc, cũng như những nguyên lí nền kèm theo, như từ vựng mang tính mặc định là arbitrary (định
để), mang rất nhiều lợi điểm, và quan trọng nhất là học giả nước ngoài đều có thể nghiên cứu Việt ngữ
dễ dàng. Ngược lại rất nhiều khó khăn mà học giả dù có tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, vẫn rất khó có thể
giải quyết được, hoặc khó đồng ý với nhau nếu dựa vào phân biệt đơn giản về từ vựng, hoặc dựa trên
phép ráp chữ (orthography) gọi nôm na là chính tả, cùng những nguyên lí cơ bản có trong sách vở và
học thuật xưa nay. Với lí do chính, là A thật sự và nhiều khi không phải là A, tức ngữ nghĩa, dùng thí
dụ, của chữ như rẻ không phải đơn sơ là rẻ hay cheap, mà là rễ trong từ 2 âm giá rễ hay giá gốc, rồi
dẫn tới giá rẻ rồi rẻ trở thành hình dung từ, kéo theo rẻ rề. Thêm vào đó, từ vựng Việt ngữ nhiều khi
không phải là Hán Việt hay thuần Nôm, mà là vừa Hán Việt và cũng vừa là thuần Nôm, hay hoàn toàn
đồng hóa thành từ thuần Việt, mang ngữ âm và ngữ nghĩa không giống với từ nguyên thủy. Như kiểu
dù, ô xuất từ 雨傘 [yu san] [vũ tản], hoặc dượng dẫn từ 姑丈 [gu zhang] [cô trượng], và chồng, chàng
cũng từ 丈 [trượng] [zhang] [chong] [zoeng], hoặc biển / bể từ 海边 [hai bian] [hải biên] (biển), hay
theo tiếng Quảng Đông 海皮 [hoi pei] (bể), tất cả mang nghĩa của “từ nguyên”, hay nghĩa bên trong, là
biên giới của biển, bờ biển, v.v.. Cấu trúc của liên hệ giữa từ tiếng Việt như dù / ô với từ 雨傘 [yu san]
tiếng Trung, có ngữ âm và ngữ nghĩa giống nhau và cũng khác nhau, hoàn toàn không nằm trong những
lí thuyết về ngôn ngữ cổ điển, nhất là lí thuyết nền dẫn đến phân biệt giữa từ Hán Việt và từ thuần
Nôm.   

Nhấn mạnh ở chỗ cấu trúc nằm bên trong liên hệ ngữ từ / ngữ nghĩa, giữa những ngôn ngữ khác nhau,
còn có thể dùng chữ giàu làm thí dụ. Chữ giàu nầy thường dễ cho là một từ thuần Nôm tương đương
với phú (富 [fù]). Nhưng thật ra, phú bao hàm nhiều nghĩa [1] hơn là giàu. Dùng trò chơi chữ nghĩa sẽ
thấy  giàu  dùng như  giàu tiền. giàu của,  giống như nhiều tiền, nhiều của.  Như vậy,  giàu= nhiều,  và
nhiều có âm hơi khác là  nhiêu (饶  [ráo]). Chữ nhiêu  (饶 ) có âm [yìu] tiếng Quảng Đông rất giống
[nyìu] tức [nhiêu] hay [nhiều] tiếng Việt, và âm Hẹ [nhiau][niau] hay âm Tô Châu [nyiau] cũng rất
giống [nhiêu] tiếng Việt. Biến đổi âm giữa [yiu] 饶 sang [nhiêu] hay [nhiều] giống kiểu tương âm giữa
[ya] 牙 và nha (răng), hoặc âm Ôn Châu [yiang] 蝇 và nhặng (ruồi). Trong khi âm [ráo] Quan Thoại và
[rao] Nam Kinh có thể gần với [giàu] hay [dào] trong dồi dào, và dồi gần âm Triều Châu [riou] [dziou]
cũng viết với chữ 饒 [ráo]. Để ý, biến chuyển từ [yìu] 饶 sang [giàu] cón có thể qua vài đường hướng
hay cấu trúc khác. Thứ nhất là biến âm từ [iu] qua lại với [au] hay [ao] từ tiếng nầy qua tiếng kia, như
cầu / kiều, cữu / cậu, hiu hiu / hau-hau (tiếng Rapanui, nghĩa: breeze, gió thoảng). Thứ hai là âm đầu
[Y] biến qua lại với [Z] đặc biệt giữa hai nhóm phương ngữ thuộc tiếng Hakka (Hẹ), như biến chuyển
âm [D] trong tiếng Việt, khi đọc như [Y] khi đọc như [Z] tức [Dz], hay [Gi] (Một quyển sách viết bằng
quốc ngữ xuất bản năm 1898 viết Dáo Học thay vì Giáo Học (敎學) [2]). Thành ra, theo 2 kiểu biến
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chuyển đó [yìu] (nhiêu / nhiều) 饒 có thể đọc thành, và kí âm theo quốc ngữ là, giàu (饒). Thêm một thí
dụ nữa là chữ già (old) tiếng Việt, mang dáng dấp của một từ thuần Nôm, ứng với chữ lão tiếng Trung
thường dùng. Thật ra chữ già tương đương với chữ 爺 [yé] các từ điển Hán Việt thường ghi âm là [da]
(có thể đọc [dza]) ứng với âm Hakka [ya] hay [za] với nghĩa người đàn ông già, lão già (姥  爷  ), và
nghĩa  phương ngữ là ông ngoại [3], và những nghĩa nầy ít thấy trong các tự điển Hán Việt. Ngữ nghĩa
già của 爷 [za][ya] do đó có thể liên hệ đến từ 2 âm lão già (姥  爷  ) giống kiểu dù / ô với vũ tản (雨傘
[yu san]). 

Thử dùng câu 28 của Truyện Kiều của Nguyễn Du (1766-1820) để tìm hiểu thêm về từ Hán Việt và
thuần Nôm: Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 

Bằng chữ Nôm, bản Liễu Văn Đường 1866 [4] viết Sắc đành đòi một, tài đành họa hai là:
色停隊没才停和
Và bản Kiều Oánh Mậu 1902 [5] viết, cũng bằng chữ Nôm:
色仃 没才仃和

Đại khái, thử bắt đầu bằng câu nói, tài năng của nó có một không hai, sẽ thấy ngay một / hai trong kiểu
nói có hàm ý là số đếm và số thứ tự. Đơn giàn, số đếm là số “làm việc” với toán, còn số thứ tự chỉ cho
biết thứ tự mà thôi, chứ không dùng toán được. Như vậy, theo số đếm, một sẽ có nghĩa số đầu tiên, hay
duy nhất, có một, có một người; và hai có nghĩa có hai người; và theo số thứ tự, một có nghĩa đầu tiên,
đứng nhất, thứ nhất, và hai là thứ hai. Như vậy, nguyên câu Sắc đành đòi một, tài đành họa hai, có thể
hiểu là về sắc, thì là đứng nhất, độc nhất vô nhị; còn về tài, thì có thể có một người nữa cũng có tài
năng như vậy, hoặc về tài có thể đứng hạng thứ 2. 

Nhưng, khó khăn vẫn nằm ở chỗ từ nguyên, nhất là nếu chỉ dựa vào phân biệt cổ điển giữa Hán Việt và
Thuần Nôm. Xin lướt qua hai chữ sắc (色) và tài (才), viết chữ Nôm giống y như chữ Hán, chữ đáng
để ý trước hết là chữ đành, viết bằng 停 [tíng] và 仃 [ding]. Hai chữ nầy có âm Việt là [đình] 停 và
[đinh] 仃 hay [đênh] (lênh đênh), nhưng có ngữ nghĩa khác xa với đành trong câu Kiều 28. Hai chữ nầy
do đó là chữ Nôm dùng để kí âm tương đương với âm và chữ quốc ngữ đành, và nhớ là âm Nôm trước
thời có quốc ngữ có thể có rất nhiều thứ, và không có gì chắc chắn là phát âm nhiều người xử dụng là
giống với âm quốc ngữ [đành]. Những chữ khác có ngữ nghĩa giống như đành và có âm phương ngữ
cũng giống [đành] [7] là: (1)  定  [deng][dang] Quảng Đông, [dəŋ] Ôn Châu1 (gần [đành]):  xác định,
quyết định; (2) 當 hay 当 [deng] [dang] Mân Nam, Triều Châu, mang nghĩa thích hợp, thỏa đáng; (3)
訂 [dang] [deng] Triều Châu, Quảng Đông, [təŋ] Ôn Châu,  mang nghĩa tương xứng, xứng đáng; đồng
ý. Chữ [đành] 訂 (dồng ý, xứng đáng) nầy có thể kiểm chứng bằng đã đành 答訂, với 答 [da] có phát
âm Việt là [đáp] giống y như [dap] tiếng Hẹ, ghi nghĩa theo tự điển Anh Trung là đáp và đồng ý,  và
theo tự điển Hán Việt chỉ ghi nghĩa 答  [da], tức [đáp] là đáp (answer).  Tóm tắt, chữ quốc ngữ đành
dùng trong câu 28 của Kiều có thể mang những ngữ nghĩa như: xác định, quyết định, thích hợp, xứng
đáng, đồng ý nhau. 

Chữ đòi viết theo kiểu Nôm trong hai bản Kiều là 隊 [đội] (như trong đội ngũ) và  [đội], với chữ 
[đội], viết giống như đội (隊) có kèm với chữ 口 [kou] (mồm) ngụ ý như đòi hỏi. Chữ đòi trong đòi hỏi
có nghĩa giống như muốn trong diễn ý bằng tiếng nói, xuất từ miệng (口 khẩu). Và chữ muốn ứng với
待 [dai] mang một nghĩa là muốn, ứng với âm [doi] tiếng Quảng Đông, gần y như [đòi]. Chữ đòi mang
nghĩa yêu cầu có âm cũng giống [duay] tiếng Thai, mang nghĩa giống như request dùng trong câu nói

1  Wenzhou (溫州), Ôn Châu, nằm ở phía Đông Nam của Chiết Giang, thuộc nhóm ngữ Ngô Việt
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(xem [8]). Nhưng đòi trong câu 28 của Kiều không mang nghĩa giống y như đòi trong đòi hỏi, mà lại có
nghĩa như rất đúng, rất chính xác, hoặc ăn khớp, ứng với chữ 對 hay 对 [dui] có âm Quảng Đông [döi]
hay [deoi] gần giống như [đòi] âm quốc ngữ trong câu Kiều 28. Một từ khác, 著 [zhu][zhao][zhuo] có
âm Triều Châu [diot] và âm Hẹ [do] [dau] hay [diau], cũng gần [đòi] mang một nghĩa là  thật đúng,
chính xác. Ráp lại hai chữ đành đòi trong sắc đành đòi một, với đành thiên về quyết định trong chọn
lựa và đòi với nghĩa rất chính xác, sẽ thấy lí giải không xử dụng phân biệt Hán Việt và thuần Nôm, đưa
đến ý nghĩa cơ bản cho đành đòi là quyết định rất chính xác của bình chọn.  
 . 
Chữ họa trong tài đành họa hai, cả hai bản Kiều đều ghi âm bằng chữ 和 [huà][huá][hé][hè], chuyển
qua âm quốc ngữ là [họa][hòa]. Kiểu ghi âm quốc ngữ [họa] và [hòa], phản ánh qua một quyển sách [2]
xuất bản năm 1898, ghi câu 28 dùng chữ hòa như: sắc, đành đòi một; tài, đành hòa hai. Và chữ hòa
hay họa (和) tuy có một nghĩa là thuận, hợp, thích hợp với vế sau (tài đành họa hai) khi đứng riêng
một mình; nhưng khi dùng để nói lên tương phản với vế thứ nhất (sắc đành đòi một) thì trở nên lạc
lõng và không ăn khớp, đối chữ với nhau. Không dùng phân biệt Hán Việt và Thuần Nôm, và dùng ngữ
nghĩa cần có của một câu nói thật hay, sẽ thấy vế đầu nói lên cái chắc chắn, chắc nịch, và vế thứ hai
nói lên cái có lẽ, cái probable. Probable ứng với chữ 或  [huó], mang nghĩa họa may lắm, họa hoằn,
nhưng có kí âm quốc ngữ là hoặc, vực, theo kiểu nghi hoặc, ngờ vực. Âm [họa] hay [hòa] ứng với các
âm [hua] Quan thoại, hay [wo] Quảng Đông, và [hoặc] giống y như [waak] Quảng Đông, [vực] có thể
gần [huêg] tiếng Triều Châu. Tóm tắt lại, ý nghĩa đơn sơ của câu 28 là nếu nói về sắc thì chắc chắn là
số 1, không ai bì, nhưng nói về tài thì họa may, hay may ra, có người sánh bằng.  

Trong câu 28 nầy, hai chữ một (没) và hai ( ) mang nghĩa của số đếm và số thứ tự, giống như thời
xưa, trước khi ngôn ngữ được hoàn chỉnh. Chữ một viết với chữ Hán và có âm Việt y hệt như vậy, và
gần với âm [mut] [mog] (没) các tiếng ở phía Bắc, và đặc biệt có phát âm [mat] giống như mặt trong
mặt trời, trong các tiếng thuộc Ngô Việt và Hẹ. Trong lối dùng của một, có mai một là một chữ 2 âm
viết như 埋  没   [mai một], dùng trong tài năng mai một, mang nghĩa tài năng bị hao mòn hay mất đi khi
không dùng đến. Ngữ nghĩa của 没 [mei] tức một, trên bề mặt hoàn toàn không giống nghĩa số 1 của
một. Nhưng tất cả những nghĩa của 没 [một] từ những tự điển tiếng Trung, như không, không có (thể
phủ định), chìm, chấm dứt, tử vong, đều đồng thuận với ngữ nghĩa ví phỏng (metaphorical) về “chuyển
động” của mặt trời, cùng với ý nghĩa của vị trí mặt trời, vào thời bình minh của ngôn ngữ. Sẽ trở lại
những chi tiết nầy vào một bài tới. Tóm tắt là một và hai, theo lí thuyết ở đây, trong nhiều ngôn ngữ
ứng với biểu tượng của mặt trời và mặt trăng, như chữ (ngày) thứ hai tiếng Pháp là Lundi, có âm giống
lune, và Monday có âm giống Moon (mặt trăng), với chữ hai, trong tiếng Tay-Nung, có nghĩa là mặt
trăng. Chữ hai (2) viết theo Nôm là  [hai] bao gồm chữ 台 [tai] cho âm [ai] và 二 [er] cho nghĩa số 2.
Thật ra, cũng không thể nói chữ một (1) là một từ thuần Nôm, bởi âm [mot] là ngữ âm cho số 1 trong
tiếng người quốc gia đầu tiên (First Nations people), ngày xưa gọi là Aborigines hay/và Torres Strait
Islanders, ở tại Úc. Ngữ âm tương đương với một là [motu] và giống y như [một] trong [lawitbarimot]
nghĩa số 3, với [lawitbari]=2 [6], và có thể suy ra [mot]=1, bởi [lawitbarimot] 3, bằng với: [lawitbari] 2
+ [mot] 1.

Từ lối lí giải của chữ đòi trong câu 28 của Kiều, có thể thấy câu chuyện học thuật đưa đến phân biệt
Hán Việt và Thuần Nôm, đã được dàn dựng trên nhiều giả định (assumptions) kéo dài từ khoảng giữa
thế kỉ 19, trong chuyển biến từ chữ viết theo Nôm sang qua quốc ngữ. Giả định quan trọng nhất dính
kết với chuyện lướt qua những khác nhau giữa tiếng Nôm, chữ Nôm, và chữ quốc ngữ, trong đó chữ
quốc ngữ là thứ chữ cho ra một thứ ngữ âm có khuynh hướng dẫn tới độc thể, như chữ 隊 [dui] chỉ ứng
với âm quốc ngữ là [đội] với ngữ âm và ngữ nghĩa thường dùng, khác với nghĩa thường hiểu theo âm
[đòi] (demand, request). Nhưng chữ 隊  [dui] nội chỉ theo tự điển về âm quan thoại có đến 3 ngữ âm
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khác nhau là [duì], [suì], và [zhuì], và tất cả ngữ nghĩa đều khác với ngữ nghĩa của đòi. Chữ Nôm cho
ra âm [đòi] và ngữ nghĩa của đòi, trong câu 28 (Kiều) trước sau vẫn là một ẩn số, bởi liên hệ giữa chữ
viết và ngữ âm trong chữ Nôm là một liên hệ mang tính chất giữa mơ hồ và gần đúng, hay nói một cách
khác là phi song thể (non-dualism) tức theo những mối liên hệ chưa được ghi nhận như định luật. Nói
một cách khác, kí âm đòi là một kí âm quốc ngữ, theo kiểu Taberd, dùng thay cho chữ Nôm nằm ở vị
trí thứ 3 trong câu 28 của Kiều. Và âm chính xác từ chữ Nôm đứng ở vị trí thứ 3, có vẻ như không có,
bởi âm thanh do tiền nhân đọc hay phát ra, tan biến và mất vào không gian ngay sau khi phát âm, cũng
như không có gì chắc chắn về chuyện tiền nhân nầy có phát âm giống như tiền nhân kia, hay những
người khác. Cũng có thể có đến cả chục thứ phát âm khác nhau chỉ từ chữ thứ 3 của câu 28 của Kiều,
giống như một chữ Hán có nhiều phát âm khác nhau trên nhiều phương ngữ, kể cả trong cùng một thứ
tiếng, như 3 âm quan thoại [duì], [suì], [zhuì], cho cùng một từ là 隊 [đội], có 1 kí âm quốc ngữ duy
nhất là đội. Trong khi chữ 对 [dui] có thinh (tone) quốc ngữ [đối] khác với đòi, và cũng khác với đội
(隊), và có đến tất cả chừng 17 ngữ nghĩa khác nhau, trong đó có 1 ăn khớp với ngữ nghĩa của từ thứ 3
trong câu 28 của Kiều. Chữ 对 [dui] nầy còn mang một ngữ nghĩa là cặp, đôi, với âm [đôi] có thinh
khác với [đối] hay [duì] (quan thoại), và âm [đôi] không có liệt kê trong âm Hán Việt cho chữ 对 [duì]
nầy. 

2. Ngữ âm quen với ngữ nghĩa lạ ở bên trong

Phân tích về chữ đòi, viết bằng quốc ngữ, trong câu 28 của Kiều cho thấy rất nhiều điểm tựa dùng để lí
giải những hiện thể về từ nguyên, nhiều khi phải nằm bên ngoài kiến thức hoặc định luật về ngôn ngữ
hiện có. Xin nhắc lại, theo thiển ý, ngữ học Tây Phương và học thuật Hán Nôm tuy có nhiều tương
đồng, nhưng thật ra cũng có nhiều chỗ không tương đồng nếu không nói đối chọi với nhau. Điểm tương
đồng dễ phát hiện nhất là cả hai thường xem liên hệ một đối một, giữa ngữ từ và ngữ nghĩa, như là
điểm cuối, và đặt nặng mối liên hệ chuẩn giữa phát âm và tuồng chữ (orthography), cho từ vựng tiếng
Việt. Điểm tương đồng nữa là xử dụng giả định về từ vay mượn, và giả định nầy bắt nguồn từ nguyên lí
nền một dân tộc một ngôn ngữ,  khác với mô hình Cây và Đất  dùng ở đây. Nhưng điểm tương đồng
quan  trọng  nhất,  dễ  thấy  nhất  và  cũng  khó  thấy  nhất,  là  chuyện  lướt  qua  tính  chất  phi  liên  tục
(discontinuity) giữa chữ quốc ngữ sau giữa thế kỉ 19 và tiếng Việt xử dụng trước thế kỉ 19. Khó thấy
nhất có lí do là mô pháp (paradigm) dùng để nghiên cứu và phát triển tiếng Việt từ giữa thế kỉ 19, bắt
buộc phải dựa vào tính liên tục gắn kết với mô pháp, và mô pháp phải lệ thuộc vào một nguyên lí nền
kéo dài từ xưa đến nay, là một dân tộc một ngôn ngữ. Tương phản giữa ngữ học Tây phương và ngành
Hán Nôm, là ở điểm tựa hoặc ngữ hệ có trước. Nói một cách đơn giản, ngữ học Tây phương như dùng
cho tiếng Anh, có một lô các ngôn ngữ đối chiếu, có chữ viết lâu đời và theo kiểu nầy hoặc kiểu kia của
mẫu tự gồm một nhóm chữ cái. Trong khi ngành Hán Nôm phải nằm trong thế luân hoàn (convoluted)
dựa vào chữ cái a-b-c và quốc ngữ, dùng để kí âm cho nhiều thứ âm vị đã biến mất trong không gian
ngay sau tiếng nói. Có nghĩa ngành Hán Nôm hoàn toàn không đặt vấn đề đối với giây liên hệ giữa chữ
quốc ngữ tạo nên từ thiết kế của Taberd (1838) [9], phát triển bởi Trương Vĩnh Ký và các cộng sự, nhất
là Huình Tịnh Của, với tiếng Việt phát âm ở các địa phương khác nhau trước (và sau) thiết kế Taberd.
Nếu nhìn kỹ, thiết kế Taberd hoàn toàn thay đổi kiểu phát âm cộng với mặt tuồng chữ hay phép chính
tả hay phép ráp chữ (orthography) ghi trong các trứ tác của Alexandre de Rhodes ở thế kỷ 17. Và quan
trọng nhất, đối với thiết kế Taberd là thiết kế nầy đã đề ra những lối đánh vần, ráp chữ phù hợp với
khẩu vị của người Pháp và Tây Ban Nha, hơn là Bồ Đào Nha như kiểu thiết kế Alexandre de Rhodes,
trước đó cả gần 2 thế kỉ. Và trước cũng như sau, không một học giả nào có thể biết phát âm tiếng Việt
của mấy học giả Tây Phương nầy khác với người bản địa nói tiếng Việt ra sao, nhất là trước khi có thiết
kế ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự Latin. Những từ đưa ra làm thí dụ trong loạt bài nầy, đa phần dựa vào
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ngữ âm gần đúng, chứ không dựa vào ngữ âm chuẩn hay không chuẩn, dựa vào phép ráp chữ của quốc
ngữ, từ sau thế kỉ 19. Những từ nầy trên căn bản xem như những từ nhập vào tiếng Việt bằng đường
truyền khẩu, trước khi có chữ quốc ngữ tức chữ viết rất, rất lâu. Những thứ từ nầy chứa đựng dấu vết
của lịch sử hợp chủng bằng đường ngôn ngữ. Để ý ngay cả chữ hợp chủng, nhất là hợp chủng về ngôn
ngữ xưa nay cũng rất ít thấy trong tất cả những quyển sách lịch sử về nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Và
rãnh kiến thức  kiến tạo bởi khoa học nhiều khi cũng che mờ cả  hiện thể (phenomenon)  và  bản thể
(noumenon) của vấn đề. Với lí do cơ bản là khoa học, kể từ thời Aristotle, mặc dù có phân xếp loại các
cá thể khác nhau (katigoria) nhưng vẫn thường lướt qua khác biệt căn bản giữa cá thể và định thể, xoay
chung quanh câu hỏi A có phải thật sự là A hay không? Trong những lí giải đặt câu hỏi A có phải thật
sự là A hay không? làm tiêu chí hàng đầu, thì sẽ thấy những chữ như tào lao xịt bộp hay cà chớn, hoặc
ô hay dù, v.v. đều chứa những ngữ nghĩa ở bên trong, khác với nghĩa thường hiểu, hay thường dùng của
chúng. Nghĩa bên trong dùng ở đây có thể giống, và có thể khác với nghĩa gốc hay nghĩa của từ nguyên
thủy, bởi tất cả đều mang nghĩa mơ hồ của phi song thể (non-dualism) hoặc của bản thể tức noumenon
của Kant. 

Cũng có thể thấy, quan sát từ nguyên theo nghĩa bên trong, sẽ đưa tới việc nhận diện một ngữ nghĩa
tạm gọi là gốc có thể mang một ngữ âm hoàn toàn khác với âm của ngữ từ được quan sát, hoặc cần phải
dựa vào từ nguyên học thuộc một ngôn ngữ khác, tức sẽ không dựa vào phân xếp loại về nhóm ngôn
ngữ. Thí dụ như chữ Ba Tàu, một chữ có vẻ như chỉ thấy dùng ở nước Việt, ngày xưa thường hiểu như
người Hoa ở Việt Nam, nhưng từ nguyên của chữ nầy hoàn toàn mù mịt. Rãnh kiến thức cho là A chỉ là
A, sẽ rất khó cho thấy Ba Tàu chính là Ba Đào, là bôn ba, phối ý với đào tẩu. Tức cùng nghĩa với bôn
tẩu, với đào tẩu, đào nạn, với thoát giả, với chạy giặc, với di cư, với di tản, với dời cư, bởi đa phần
những chữ nầy, nhất là di cư hay di tản, chỉ dùng để chỉ người Việt di cư hay di tản vào cuối thế kỉ 20.
Lịch sử nước Việt cũng không thấy nói tới di dân tứ xứ, hoặc dân bản địa nguyên thủy, trước thời Thục
Phán, đã nói những thứ tiếng gì ở dải đất hình chữ S. Mà người Việt thường chỉ hiểu hoặc biết đến
người Minh Hương chạy trốn Mãn Thanh, là một trong những đợt đào nạn hay những người ba đào
cuối cùng từ Trung Hoa lục địa đến Việt Nam. Nhưng thường không nằm trong kiến thức thường nhật,
là những chuyện như nhóm tàn quân nhà Minh, có đến 50000 binh, tràn qua phía Bắc đào nạn, làm
Chúa Trịnh nhức đầu không ít, theo tài liệu của Philippe Langlet, có ghi dẫn trong [10]. Cũng giống
như lịch sử di dân từ phía Bắc hay phía Tây đến các nước ở Đông Nam Á, như Thai, Lao, Malay,
Indonesia, Phi-Líp-Pin, v.v. thường chỉ chú trọng đến một vài thế kỉ gần đây, sau khi người Tây Phương
đến Á Châu. Chứ trước đó, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc hay thời Hán, thời Nam Bắc triều, thời
Đường, thời Tống (Bắc Tống / Nam Tống), thời Nguyên, v.v., thì lịch sử về dời cư hay ba đào chạy
giặc từ lục địa đông người có vẻ là con số không. Suy diễn qua ngôn ngữ, có thể thấy trên cà nghìn
năm, những móc nối giữa từ vựng bản địa với từ du nhập do ở những đợt ba đào hay di cư, thì đa phần
lâm vào tình trạng mù mịt, bởi thông thường rất khó nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên tiếng nói, biến mất
không dấu vết sau khi phát ngôn. Chỉ biết rõ là xứ Nam Việt (204-111 TCN) ở thời Triệu Đà bao gồm
phía Bắc nước Việt, Quảng Đông, Quảng Tây và một phần Phúc Kiến, chắc chắn với cư dân nói những
thứ tiếng khác nhau. Cũng biết là nhà Trần (1225-1400) có nguồn gốc Phúc Kiến, nhưng vẫn thường
mù mờ về tiếng nói hay từ vựng của giới cầm quyền nhà Trần. Phân biệt giữa [tàu] (trong Ba Tàu) và
[đào] (trong ba đào) là phân biệt ngữ âm dựa trên tuồng chữ của quốc ngữ, thật sự chỉ phổ biến từ giữa
thế kỷ 19, và để ý, nếu theo sát nguyên lý song thể, thì âm đầu [t] là [t], và [đ] phải là [đ]. Phân biệt
song thể nầy, dưới dạng quốc ngữ và cá thể, A là A, cũng ít khi cho thấy khả năng hoán chuyển qua lại
giữa âm [t] và [đ], nếu xem hai âm nầy giống nhau ở chỗ phát âm do vị trí đầu lưỡi chạm vào nướu
răng giống y như nhau, nhưng một âm [t] thì là âm điếc (voiceless), và âm [đ] là âm tỏ (voiced). Giống
như chữ Đông東 viết theo kí âm Wade-Giles là [Tung], và [Dong] theo pinyin. Giống như chữ rượu đế
tương đương với rượu tế (粢) mang nghĩa nếp, có phát âm Mường là đếp, và rượu đế chính là rượu
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nếp. Kiểu âm khác nhau giữa [t] và [đ] thật ra chỉ trở nên rõ nét sau khi có quốc ngữ kí âm bằng a-b-c,
chứ trước đó rất khó phân biệt hai âm nầy qua tiếng nói, như giữa tiếng Mường và tiếng Việt ngày nay,
thí dụ: tền (Mường)= đền (Việt); têm (M)= đêm (V); đo tú (M)= no đủ (V)2. 

Thế kỷ 21 đã đến với rất nhiều phương tiện học hỏi có sẵn tại khắp nơi và bất cứ lúc nào. Và tra cứu từ
internet sẽ thấy có rất nhiều quyển tự điển trực tuyến Anh-Trung hay Trung-Anh (thí dụ [38]), cho biết
từ dùng để chỉ người tỵ nạn từ Bắc Triều Tiên là 逃北者 [đào Bắc giả/ tao bei zhe] và chữ đào thường
đi với đào thoát (逃脫), tức trốn chạy, chạy thoát. Và chữ đào (逃) giống âm Phúc Kiến [dou] bắt đầu
bằng chữ [d] nhưng lại đọc là [tau] (tầu) theo âm Nam Quảng Đông (Weitou), hoặc âm Hakka (Hẹ). Và
như vậy, rất có khả năng, Ba Tàu chính là ngữ âm nói (nôm na) của từ Hán Việt ba đào (波濤), nghĩa là
đào thoát, trốn chạy. Nhớ là chữ ba đào (波濤 hay 波涛) có nghĩa đen là sóng cả/ sóng lớn, và do đó
nghĩa bóng có thể là đào thoát (vượt biên) bằng đường biển. 

Thử kiểm chứng khẳng ngôn Ba Tàu= Ba Đào= 波濤= [bo tau] (Hakka), bằng lối ăn khớp, như kiểu
tìm ra dù / ô chính là hai phát âm khác nhau, ở hai nơi khác nhau, của vũ (雨 [yu] - mưa) trong vũ tản
(雨傘 [yu san] - đồ che mưa). Truy tầm từ nguyên dựa vào ngữ nghĩa ăn khớp có thể kiểm chứng chữ
Tàu là đào trong đào nạn, đào thoát, bằng cách so với chữ Chệt trong chú chệt. Trong tiếng Hán, có hai
chữ 軼 [yì] và 逸 [yì], cùng mang nghĩa bôn đào, chạy trốn, mang phát âm Hán Việt [dật] và [điệt] rất
giống âm Quảng Đông [jat] và [dit], Một âm chữ Hán nữa là [triệt], gần giống âm Ngô Việt (Giang Tô,
Thượng Hải) là [yeh] hay [yiq]. Âm [triệt] chính là [chệt] với nghĩa giống y như [tàu]/[đào] với nghĩa
là bôn đào, ba đào, đào nạn, chạy giặc, chạy thoát. Từ nguyên của một chữ ở tiếng nầy có thể truy tìm
qua ngữ nghĩa của một từ thuộc tiếng nước khác, tiếng chỗ khác, tức ngữ nghĩa bên trong có thể giống
nhau giữa hai ngữ từ thuộc hai tiếng khác nhau. Lấy thí dụ là chữ capitulate mang nghĩa là đầu hàng
giống như surrender. Thật ra đầu hàng là một chữ 2-âm trong tiếng Việt, nhưng là hai ngữ âm miêu tả
hai động tác khác nhau, nhưng trong cùng một bản thể, trong tiếng nước Trung:  Đầu  (投 ) là ném,
quăng, vứt, bỏ (đầu phiếu= bỏ phiếu), còn  Hàng (降 ) là xuống thấp, cúi xuống (cúi đầu), và …đầu
hàng. Có thể xem đầu tương đương với surrender (se rendre, tiếng Pháp), và hàng với capitulate liên hệ
với caput nghĩa cái đầu, tiếng Latin. Hành động đầu hàng có vẻ như luôn luôn bao gồm hai động tác
chính, thứ nhất là vứt bỏ vũ khí (surrender, đầu), và thứ hai, là cúi đầu (capitulate, hàng). Tại sao phải
cúi đầu? Câu trả lời có thể tìm thấy trong phim  The Guns of Navaronne  (1961) khi đại tá Andrea
Stavros (Anthony Quinn) trá hàng, không cúi đầu và giơ hai tay lên, mà còn giả bộ bị động kinh, thình
lình cướp súng quân Đức, và trở ngược thế cờ trong giây phút. Kiểu tìm hiểu từ nguyên tiếng nầy bằng
tiếng nước khác, là dựa vào phi song thể và nghĩa rộng của Tháp Babel, cho rằng sáng tác từ vựng vào
cổ thời dựa vào những nguyên lý giống như nhau, thông thường tạo dựng mối liên hệ giữa âm thanh và
ngữ nghĩa bằng cách nầy hay cách khác, nhưng có thể tập hợp lại thành một nhóm kiểu tạo chữ, giông
giống với nhau. Nhưng phân tích từ vựng theo kiểu hữu cơ (organic) sẽ không dừng ở đó, mà phải xem
xem, hoàn  cảnh  nào đã dẫn  tạo nên hai  chữ  đầu hàng  ứng với  hai  từ khác biệt  là  capitulate  và
surrender.  Tức phải xem cho rõ động tác gồm hai thành tố, cúi đầu và quăng vứt vũ khí, xuất phát qua
“quy ước” từ ở chỗ nào, và để ý chữ đầu hàng hiểu theo ngữ âm cũng có thể mang đơn thuần một
nghĩa là cúi đầu, với ngữ âm [đầu] kí âm bằng 頭 [tou] mang nghĩa cái đầu (head). Cần nhấn mạnh là
lối phân tích từ nguyên của capitulate ở đây khác với kiểu phân tích của etymology Tây Phương, giới
hạn trong nhóm ngôn ngữ, và dựa nhiều trên chữ viết có trong văn bản hay thư tịch cổ (xem [11])   

2  Biến đổi giữa hai âm ổ răng [n] (no) và [đ] (đo), còn có thể thấy qua âm tiếng Chăm [đŏn] ứng với 
âm chữ Việt [nón] (hat).
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Thử xem tiếp một số từ vựng để trình bày lằn ranh giới hết sức mơ hồ giữa từ Hán Việt và Thuần Nôm,
với lối nhìn tách xa khỏi những điểm chính nằm trong rãnh kiến thức của ngữ học Tây Phương và học
thuật Hán-Nôm. Mặc dù đôi lúc phải nhìn nhận, với sự kính trọng hãy còn đó, nhiều ngành học thuật cổ
điển với những rãnh kiến thức kiên cố, rất khó có thể giải mã từ nguyên của những chữ nầy, và có
khuynh hướng sẽ liệt kê những từ nầy thuộc “phương ngữ” hoặc quá bình dân, không thể là tiếng Việt
chuẩn. Hoặc nói theo thống kê học (statistics) đây là những dữ kiện thuộc vòng ngoài, hay ngoại lệ
nhỏ, không đáng kể. Cũng cần nhắc lại là cả hai ngành ngữ học và Hán-Nôm, đa phần dựa nhiều vào
nguyên lý  song thể  (A là B), phù hợp với  giáo dục,  luôn luôn có bản thể là  song thể  hay  độc thể
(dualism / monism),  trong khi nghiên cứu khoa học trên cơ bản cần mang tính  phi song thể  (non-
dualism), tức không hoàn toàn dựa vào những định luật hay phân xếp loại đã có từ trước, hoặc không
thường xuyên dựa vào những lí giải dùng những ngôn ngữ khác như toán học, hay phiên âm quốc tế
IPA.  

Trước hết, chữ lẩn quẩn ứng với luân hoàn (轮环), nhưng chữ luân hoàn lại ít khi dùng đến, nhất là đối
với ngôn ngữ trong hệ sinh tồn thời xưa, chưa có nhu cầu về những ý niệm khoa học như hồi luân hay
luân hoàn trong ý nghĩa của ngôn ngữ khoa học như chữ convoluted. Tương tự tào lao xịt bộp rất có
khả năng có liên hệ với phát âm quan thoại [tao lao xuan bo]  叨嘮儇薄 , mang nghĩa ăn nói huyên
thuyên chẳng đâu vào đâu.  Trong khi muốn hiểu chữ  cà chớn  thì cần phải tra cứu cả tự điển tiếng
Quảng Đông và các tự điển các tiếng thuộc khối Mon và Khmer, với cà tương ứng với từ chỉ động tác
quậy, và cà chớn rất giống từ Anh ngữ shit stirrer. Còn chữ tháo vát cũng không phải thuần Nôm hay
Hán Việt, bởi ngữ từ tương đương của tiếng Hán là 造活  [cao huo] hay [zao guo], chuyển sang Hán
Việt là tạo hoạt hay tháo hoạt. Còn trớt quớt, mang nghĩa chính là hiểu sai bét, không nắm được vấn đề
có tương đương trong tiếng Hoa là 錯覺  [cuo jue], ứng với âm Quảng Đông [co gok] và âm Vi Đầu
(Nam Quảng Đông) giống như [trượt gượt] tức rất gần với [trớt quớt]. 

Chữ  bảnh bao  thường đi với  ăn mặc bảnh bao  hay  áo quần bảnh bao,  mang ý nghĩa như  elegant,
graceful (sang trọng, hợp thời trang, có “gu”, dịu dàng) có thể ứng với hai chữ 彬 [bäng] (phát âm Vi
Đầu) và 飘 [piao] (Phúc Kiến), rất gần với bảnh bao và cùng mang nghĩa elegant, graceful. Chữ láng
coóng mới xem cũng có vẻ như một từ địa phương, nhưng rất có khả năng là một từ ứng với những từ
mang nghĩa exquisite, elegant như 玲  và 講  với hai âm tiếng Nam Quảng Đông là [lang] và [gong].
Chữ sàm sỡ hay xàm xỡ [12]  là một từ 2-âm, có thể ứng với một chữ có 2 âm gần với [sàm sỡ] như 觕
[ceng][cu] hoặc hai ngữ âm trong hai ba thứ tiếng khác nhau, nhưng mang cùng một ngữ nghĩa giông
giống với nhau: 伧 [cang] 涩 [sè]; hoặc [cəʔám] Mon / [sam?aak] Khmer + [cuə] Khmer [14]. Chữ gay
go về thuần Nôm nhất có lẽ là ốt dột, thường xem như một từ thuộc phương ngữ. Thế nhưng, tự điển
tiếng Huế [13] cho biết ốt dột có từ nguyên là ô nhục, chuyển sang tiếng Anh là ashamed. Tra ít lắm là

3 quyển tự điển tiếng Hán (và Anh) có trên mạng sẽ thấy ốt dột / ô nhục ứng với 惡辱 [wu ru] có phát
âm tiếng Ngô Việt (Chiết Giang / Giang Tô)3 là [oh dzoh] [7] rất gần với [ốt dột]. Thử kiểm chứng
chuyện nầy bằng ăn khớp, qua từ đồng nghĩa với ốt dột là xấu hổ (羞惡), trong đó hổ, môt từ thường
xem như thuần Nôm, sẽ ứng với 惡 [wu] có âm Ôn Châu (Chiết Giang)3 là [hO] rất gần [hổ], và xấu là
羞 [xiu] có âm Quảng Đông [sau] thật gần với [xấu]4.  Một nghĩa khác của ốt dột có thể là thô bỉ, xấu
xa, và ngữ nghĩa nầy sẽ nối ốt dột với ô tục (惡俗), với từ 惡俗 [wu su] có âm Ngô Việt là [oh dzoh],
gần như [ốt dột]. 

3  Ôn Châu, Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải, Tô Châu, hoặc phát âm Wu Yue (Ngô Việt) nằm 
trong địa bàn nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn (496-465 TCN) vào cuối thời Xuân Thu.

4  Hoán chuyển qua lại giữa âm [iu] và [au], như kiều / cầu, cữu / cậu, hiu hiu / hau hau, cho biết khi 
thấy âm [xiu] (羞), thì có thể tìm đoán được âm khác là [xau] (xấu hổ).
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3. Dầu Cù Là và Dầu Nhị Thiên Đường

Trong nhiều năm ở thế kỉ 20, người Việt rất quen thuộc với hai loại dầu nóng (hay dầu gió), và đó là
dầu Nhị Thiên Đường và dầu cù là Mac Phsu. Có nhiều bài viết đăng tải trên mạng về những câu
chuyện đời xưa chung quanh hai thứ dầu nầy, và cũng từ những trang mạng, có tin vui là dầu Nhị Thiên
Đường ngày nay có thể mua online trên mạng, dưới tên Yee Tin Oil (Nhị Thiên Dầu), trong khi cũng có
tin là con cháu của Bà Mac Phsu hiện đang lo tái xuất loại dầu cù là lừng danh một thời ở khắp Đông
Dương. Nhưng cũng như nhiều tên gọi khác trong tiếng Việt, có một hai điểm khá gút mắt ở khía cạnh
ngôn ngữ chung quanh các chữ dầu Nhị Thiên Đường và dầu cù là Mac Phsu.

Trước hết, chữ Cù Là trong dầu cù là Mac Phsu, từ ngày có internet, thường được chép lại từ bài nầy
sang bài khác, là mang nghĩa tên gọi thời xưa của xứ Miến Điện, hay Diến Điện, tức nước Myanmar
ngày nay, và như vậy dầu cù là tức là dầu Miến Điện. Lối lí giải nây kho đứng vững vào thế kỉ 21, bởi
hầu hết tên gọi xứ sở hoặc nơi chốn đều được nhiều học giả nghiên cứu tường tận và ghi rõ trên các
trang mạng, dưới tiêu đề  etymology  (từ gốc, từ nguyên).  Mặt khác, nếu xử dụng trò chơi chữ nghĩa
bằng cách thay thế một từ, hay cụm từ, sẽ thấy có nhiều tên hiệu vẫn dùng chữ cù là, nhưng không có
xuất xứ từ Miến Điện hoặc do người Myanmar bào chế và sản xuất, như dầu cù là Ông Tiên, một thứ
dầu cù là không mang xuất xứ của Miến Điện. Thật ra, theo đường hướng truy tầm chữ nghĩa phổ biến
cho tới ngày nay, thì chữ cù là rất khó xác nhận ra là từ thuần Nôm, hay từ Hán Việt, bởi nó không có
trong rất nhiều quyển tự điển dùng chữ quốc ngữ theo mẫu tự a-b-c, nhất là dưới chi tiết về ngữ nghĩa.
Với lí do chính là hiểu biết về chữ Việt thường dựa vào hai nguyên lí cơ bản, là định để và song thể,
tóm tắt bằng A là A, tức cù là là cù là, và thông thường, có vẻ không cần biết ngữ nghĩa trước đó, hay
nguyên gốc, của cù là hay cù và là, là gì, trước khi đem chữ cù là gắn vào chữ dầu và thương hiệu Mac
Phsu.     

Nhưng nếu đem so sánh tính chất lí-hóa giữa dầu Nhị Thiên Đường và dầu cù là Mac Phsu, sẽ thấy
ngay dầu có thể dịch ra tiếng Anh là oil (Yee Tin Tong Oil: dầu Nhị Thiên Đường, hay Yee Tin Oil: dầu
Nhị Thiên), trong khi nguyên chữ dầu cù là bắt buộc phải ứng với chữ ointment hay balm (như Tiger
Balm).  Chữ ointment hay balm thường được dịch ra tiếng Hoa là 油膏  [you gao], tức dầu cao tiếng
Việt, với chữ cao giống như cao trong cao hổ cốt, hay [jau gou] tiếng Quảng, ứng với âm dầu cù trong
dầu cù là, và tóm tắt là âm [cù] nói theo âm [gou] tiếng Quảng (膏), trong khi âm [cao] gần với âm
quan thoại và âm Hẹ [gao] hay [gau]; và những âm [cao] [gao] [gau] vẫn ứng với chữ 膏 [gou] theo âm
Quảng, tức [cù] âm Việt. Còn chữ là trong dầu cù là là từ trợ nghĩa cho cù hay dầu cù hoặc dầu cao,
bởi chữ cao đứng một mình mang rất nhiều nghĩa, trong đó có cao lương mỹ vị, và chỉ nội nghĩa dính
dáng đến cao như trong cao hổ cốt, thì tự điển Hán Việt Trích Dẫn (vietnamtudien.org) có ghi là: mỡ,
dầu, chất béo; chất đặc sệt như sáp, kem, hồ; thuốc đun cho cô đặc để giữ được lâu. Như vậy cù hay
cao đứng riêng một mình có vẻ không đủ ngữ nghĩa và có thể cả ngữ âm, để diễn tả loại dầu cất đặc sệt
dùng để xức và thoa bóp vào nơi đau nhức, và chữ là đứng chung với cù ra chữ cù là chính là chữ là
dùng trong bàn là, tức bàn ủi. Chữ là nầy có âm Hán Việt là nại giống y như âm Triều Châu [nai] viết
bằng 捺 [na], với âm guoyu (quốc ngữ / quan thoại) là [na], qua biến âm giữa hai âm nứu (alveolar) [n]
(na) và [l] (là), so với âm Nam Kinh [la], giống y như là trong cù là hay bàn là. Chữ là (捺) nầy mang
nghĩa chính là ấn mạnh, như bàn là, cũng có thể dùng để chỉ chà sát, mát xa (massage), hay thoa bóp.
Âm Hán Việt [nại] 捺 của chữ là trong bàn là và cù là, lại gần với âm [hnei] tiếng Miến Điện, và cũng
mang nghĩa gần giống với là trong bàn là, cù là. Ngữ âm [là] tiếng Việt, trong cù là hay bàn là, có âm
gần với âm [‘ilaj] (bôi, xức) tiếng Aslian, [let] (bôi, xức dầu cù là) tiếng Mon, hoặc [ơ-la zi] (kem thoa



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 190  

da) hay [lu:] (bôi, xức) tiếng Burmese [14]. Nhớ là chữ bàn ủi tức bàn là, có ủi ứng với âm Hán Việt
[úy], viết bằng 熨  [yun][yu][wei] (ấn sát cho phẳng), ứng với âm [uei] tiếng Nam Kinh, rất gần [ủi]
tiếng Việt. Tóm tắt, dầu cù là Mac Phsu có thể dịch nghĩa là dầu đặc sệt dùng để thoa xức có nhãn hiệu
Mac Phsu.

So với chữ dầu cù là, cấu trúc tiếng Việt thời chưa có tiếng Việt kí âm bằng quốc ngữ dựa theo thiết kế
Taberd, ẩn nấp trong chữ dầu Nhị Thiên Đường, hay dầu Nhị Thiên, có vẻ phức tạp hơn một chút, mặc
dù cả hai, dầu cù là và dầu Nhị Thiên Đường, đều có thể truy về gốc chung với chữ Hán. (Nhớ “gốc
chung” không cùng nghĩa với “nguyên gốc” hay “chính gốc”.) Trong nhãn hiệu tìm thấy thời bây giờ,
tên chính thức là dầu Nhị Thiên (Yee Tin Oil), còn Nhị Thiên Đường (二天堂), có chữ Đường đứng
phía sau, để chỉ tên gọi của nhà bào chế thuốc, tức dầu Nhị Thiên của tiệm bào chế Nhị Thiên Đường.
Cũng có thể gọi theo thói quen là dầu Nhị Thiên Đường, với nghĩa dầu do tiệm Nhị Thiên Đường sản
xuất. Còn chữ Thiên trong Nhị Thiên Đường không phải mang nghĩa là Trời, Ông Trời,  nhưng mang
một nghĩa ví phỏng (metaphornym) của vai trò mặt trời trong sự sống, trong sinh hữu, và đó là không
thể thiếu, không có không được. Dầu Nhị Thiên do đó mang một nghĩa chính là thứ dầu không thể thiếu
(thiên) – đứng vào hàng thứ hai  (nhị)  trong cuộc sống.  Cái đứng vào hàng thứ nhất trong sự sống,
chính là đồ ăn thức uống, hoặc ngay cả  mặt trời. Dùng  trò chơi chữ nghĩa,  có thể thấy chữ  Thiên
Đường trong Nhị Thiên Đường khi chuyển sang tiếng Việt có thể chuyển thành hai chữ Trên Trời (Ông
Trời) và Mặt Trời (Heaven / Sun), và Trời sẽ chuyển trở ra thành Thái Dương (太阳), rồi Thái Dương
sẽ dẫn ngay tới huyệt thái dương, tức hai bên màng tang. Và diễn nghĩa ra là dầu Nhị Thiên Đường có
nhiều công hiệu khi dùng dầu để thoa lên hai huyệt thái dương, thoa lên hai màng tang. Hay và ngộ là
trò chơi chữ nghĩa  theo kiểu Wittgenstein, sẽ cho biết tương âm mật thiết giữa  màng tang  và  thái
dương (thiên đường), do ở chỗ ngữ âm Việt [tang] ứng với âm quan thoại [tang] cho chữ 堂 [đường]
hay [đàng]. Còn lại chữ màng (trong màng tang) bắt buộc ứng với chữ thiên hay ngữ âm hoặc ngữ từ
mang nghĩa trời, bầu trời, mặt trời. Chữ màng (trong màng tang) có thể ứng với chữ 旻 [mín] mang
nghĩa thiên đàng (Heaven), hay bầu trời, có âm Quảng Đông [man] rất giống màng tiếng Việt. Nhớ khi
bàn tới ngữ âm, [màn] [màng] [min] hay [mèn], cần nhớ một định lý quan trọng, là  trong một môi
trường không biết gì đến chữ cái a-b-c, sẽ không có phân biệt chính tả theo kiểu quốc ngữ ráp vần
bằng mẫu tự a-b-c. Một trong những hệ luận của định lí nầy là không dựa vào chính tả của quốc ngữ
khi truy cập tương ứng giữa [màn] [màng] [min] hay [mèn]). Chữ 旻  [mín] nầy, dựa vào ngữ âm và
ngữ nghĩa, chính là chữ mèn trong mèn đét ơi (trời đất ơi), có âm [mèn] (hay [màng]) rất gần âm [məŋ]
旻 của tiếng Wenzhou (温州), tức Ôn Châu2 ở Chiết Giang. Ngữ âm chữ màng cũng gần với âm sau
của [wī máːn] tiếng Lào, mang nghĩa  thiên đường, chốn Trời.  trong khi chữ ແມນ [mɛ́ːn] cũng tiếng
Lao [14] có âm rất gần [mèn] (mèn đét / trời đất), mang nghĩa Ông Trời, Thượng Đế, bầu trời  (xem
Sealang.net). Phân tích Nhị Thiên Đường dẫn tới truy tầm từ nguyên cho chữ màng tang, cho thấy ngữ
từ như màng tang hay thiên đường thường phải dùng hai âm đi với nhau, mới cho ra một ngữ nghĩa.
Thử tiếp tục quan sát và tìm lí giải mới cho một số từ thông dụng trong tiếng Việt, đa số đã thay hình
đổi dạng so với những ngữ âm ban đầu.

Từ hai âm mang tính cận vị, xin bàn kế tiếp là dinh tê, với chữ tê tương đương với, hoặc một dạng khác
(allomorph) của, tề trong về tề. Để ý chữ dinh tê được phổ biến vào khoảng giữa thế kỉ trước, nhưng
không được dùng nhiều về sau nầy, một phần cũng do ở những người xử dụng nó chỉ hiểu nghĩa bề
mặt, hoặc/và cách dùng nhất thời, nhưng từ nguyên của chữ nầy thì phải bó tay, qua giới hạn của học
thuật và tư liệu hạn hẹp trước thời có internet. Điển hình là có nhiều cách giải thích từ nguyên khác
nhau cho chữ nầy, nhưng ấn tượng nhất có lẻ giải thích của Phạm Duy cho dinh tê là đọc trại từ chữ
rentrer tiếng Pháp. Nhưng rentrer là một tự động từ (intransitive verb) mang nghĩa tiếng Anh là come
in, come back in, go in, tức đại khái là đi về, đi vào, và không cần nói là vào đâu, trong khi dinh tê / về
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tề  có chữ  tê  hay  tề  ở sau cho biết  nơi đến  (destination). Phân tích tìm lí giải cho chữ nầy vào thời
internet có thể không dựa vào tự điển tiếng Việt hoặc Hán Việt, mà có thể tra từ những tự điển Anh-
Trung hoặc Trung-Trung có rất nhiều trên mạng. Đầu tiên là chữ enter rất gần nghĩa với rentrer, nhưng
là tha động từ (transitive verb), tức cần một từ nữa để chỉ nơi đi tới, chốn đi vào. Chữ enter nầy ứng với
進 [jin], với âm Hán Việt là tiến, với nghĩa không giới hạn ở tiến (advance) mà còn là đi về, đi vào, cố
gắng, tiền bối (đi trước), tiến cống, v.v.. Chữ 進 [jin] nầy có âm là [zin] hay [zing] trong các tiếng như
Hẹ, Phúc Kiến, Triều Châu, tức rất gần với [dinh] trong dinh tê. Chữ dinh tương đương với về hay vào,
và về hay vào đều là chữ quốc ngữ ráp vần theo thiết kế Taberd, Âm trước đó của [về] giống như âm
[vil] tiếng Khmer, âm [wiir] [14] tiếng Palaung (ứng với đi vìa/ đi dzìa), âm [vih] [vɛh] tiếng Bahnar,
và ghi trong tự điển Alexandre de Rhodes [15] là [uề].  Âm xưa của [vào]  lại  là âm chữ Hán  跑
[pǎo] [páo] [bó], ghi âm theo Hán Việt là [bão] [bào] [bác], tránh âm đầu chữ [p] ([pǎo] [páo]) và thay
thế bằng [b] ([bão] [bào]), theo thiết kế Alexandre de Rhodes và Taberd. Chữ 跑 [bào] nầy có rất nhiều
nghĩa, với nghĩa chính là chạy trốn, và một nghĩa nữa, thường kèm chữ [đáo]: 跑到 [bào đáo], là đi hay
đến,  tức ngữ âm [bào]  跑 , viết theo kiểu Taberd chính là  vào.  Âm Hán Việt [bào] chính là ngữ âm
[byào] tức ꞗào ghi trong tự điển Alexandre de Rhodes, tức là vào theo kiểu viết Taberd, xử dụng đến
ngày nay. Còn ngữ âm [tê] mang nghĩa gần như nơi thị trấn hay nơi có đông người tụ tập. Nhưng giải
thích nầy vẫn không nói được những nghĩa gần hơn, trực tiếp hơn, của tê hay tề, trong dinh tê và về tề.
Vẫn dùng các tự điển Anh Trung, và thử tra chữ refuge hay shelter đề tìm xem các âm tiếng Trung cho
chữ nầy có ăn khớp với tê hay tề hay không. Chữ Hán 庇 [bì] có âm tiếng Việt là [tí], với nguyên từ 3
âm, 避難所 [bi nan suo][tị nạn sở] mang nghĩa shelter, refuge tức nơi trú ẩn, chỗ tị nạn, tức âm Nôm
của chữ [tí] 庇 nầy là [tị]. Thật ra chữ tị nếu đứng một mình, có vẻ không dễ hiểu, và tị thường đứng
chung với nạn (tị nạn) theo lối cận vị (collocation). Phụ âm [t] của chữ tị có âm tương ứng là âm [b]
của pinyin tiếng phổ thông. Có thể đếm chừng 15-20 từ tiếng Việt có phụ âm đầu [t] ứng với phụ âm
[b] (hay [p]) của hầu hết các thứ phương ngữ tiếng Trung. Thí dụ: 婢  [bì] (âm Trung) /[tì] (âm Việt)
(hầu gái), 便 [biàn] / [tiện] (thuận tiện), 弊 [bì] / [tệ/tế] (tệ hại), 檳 [bin] / [tân] (tân lang: cây cau), 毙
[bì] / [tễ] (ngã gục, thất bại), 畢 [bì] / [tất] (hoàn tất), 比 [bǐ/ bì/ pí/ pǐ] / [bỉ/ bí/ bì/ tỉ] (so sánh), 缤 [bin]
/ [tân] (tạp loạn), v.v.. Như vậy ngữ âm tiếng Việt [tí] hay [tị] 庇 sẽ ứng với âm pinyin [bì], và 庇 [bì]
mang nghĩa shelter (nơi nương náu, trú ẩn), có âm tiếng Quảng Đông [bei], và âm [bei] nầy ứng với âm
Việt [tề] (về tề), hay [tê] trong dinh tê.   

Tóm tắt, chữ tê trong dinh tê có những âm tương ứng như [tề], [tị], [tí], [bei], [bì], tức có ít nhất là 5 âm
ứng với chữ viết 庇 [bì] với 1 âm đơn Hán Việt là [tí]. Âm chữ [tị] cũng gần với âm [tʰîi] tiếng Thai,
mang nghĩa  nơi chốn,  và  nơi tị nạn  (refuge, shelter) có âm tiếng Thai là [thii pheung]. rất giống  thị
phương.  Tóm lại,  dinh tê  hay về tề  có nghĩa chính là chạy về nơi trú ẩn, về nơi tạm trú, về chốn an
toàn, về nơi lánh nạn. Chữ hai âm dinh tê chứa rất nhiều gút mắt, rất khó giải thích bằng thuyết tiếng
Việt đơn âm. Thứ nhất, gạt ra ngoài chuyện thuần Việt hay vay mượn hoặc hợp ngữ, chữ dinh có âm
ứng với từ Việt tiến (advance) 進 [jin], nhưng mang một nghĩa nữa là đi về, đi vào, và âm [dinh] rất gần
với âm [zing] 進, trong một số tiếng do di dân thời xa xưa mang đến. Thứ hai là chữ tê trong dinh tê.
Chữ nầy cón có hai âm quốc ngữ khác là [tề] và [tị], và chữ tị nếu đứng riêng một mình cũng rất khó
hiểu. Tê, trong dinh tê, dùng thay cho tị, nhưng tị lại là chữ viết tắt của nơi tị nạn hoặc tị nạn. Thuyết
đơn âm nhấn mạnh ở đơn âm / đơn nghĩa sẽ gặp lúng túng bởi âm [tị] được vắn tắt thu gọn từ [tị nạn]
hay [nơi tị nạn], và đồng thời chuyển âm sang [tê] và [tề]. Cũng có thể để ý, người ta nói dinh tê hay về
tề, chứ không nói về tê. Với lí do âm vận là về tề nghe êm tai, và lí do thực tiển của cận vị (collocation),
là khi nói về tê, chữ hai âm về tê nầy sẽ mang nghĩa là về chỗ kia, về chỗ ấy, bởi tê như trong mô tê, với
mô tê mang nghĩa xa xưa là một hai giống như ất giáp, và nghĩa gần đây là nầy / kia, tức tê có nghĩa là
kia, ấy, với âm [tê] rất giống âm [têh] hay [đêh] tiếng Chàm.
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Thử quan sát  giới  hạn của học thuật về Việt Ngữ mang khuynh hướng dựa sát vào  phép ráp chữ
(orthography) của a-b-c, bằng chữ như xử dụng hay sử dụng. Giống như xàm xỡ hay sàm sỡ, tranh biện
về cách ráp chữ nào đúng cách nào sai, sẽ dễ lâm vào thế luân hoàn (convoluted), bởi khởi điểm của
chuyện nầy nằm ở những qui ước (nhân tạo) chung quanh kí âm bằng chữ viết cho nhiều ngữ âm mang
những ngữ nghĩa có chung một nghĩa bản thể (noumenon) giống nhau. Thí dụ chữ xài mang vài nghĩa
chính là xài tiền, xử dụng (xài đồ mới, xài đồ xịn), thuê người làm, giống âm và nghĩa của [sâi] tiếng
Lao [14], và hai âm [jaai] (spend) và [chai] (use, employ) tiếng Thai [8]. Đặc biệt trong tiếng Lao, còn
có ngữ âm [kìn] mang nhiều nghĩa giống như [sâi] nhưng còn bao gồm thêm nhiều nghĩa khác [14],
trong đó có ăn (eat), đưa đến ăn xài tiếng Việt, theo đóng góp của mô hình Cây và Đất. Những ngữ âm
nầy đều có chung một nghĩa bản thể, đại khái như xử dụng cho sinh hữu, cho cuộc sống trên đời. Chữ
xử dụng / sử dụng viết theo chữ Trung là 使  ⽤   [shi yong] (giống âm [s] tiếng Việt), nhưng giống [xử
dụng] hay [xài / dùng] trong rất nhiều tiếng ở phía Nam nước Trung [7]. Đặc biệt cần nhớ là đa phần
các thứ tiếng chung quanh tiếng Việt (Quảng Đông, Thai, Triều Châu, v.v.) hay ngay cả trong bản địa
như tiếng Mường, tiếng Mon, v.v., đều không có âm giống như [sh] tiếng Anh (shy, shoe) hay [s] tiếng
Việt (sung sướng). Chữ 使 [shi] trong 使  ⽤   [shi yong] (sử dụng) mang nhiều nghĩa giống như xài, xử
(dụng) nhưng thuần túy và đứng một mình không mang nghĩa spend như xài tiền. Chữ 使 [shǐ][shì] có
hai âm Việt là [sử] và [sứ], nhưng ứng với âm [sai] tiếng Quảng, tiếng Triều Châu, Phúc Kiến, và ứng
với âm [sai] và nghĩa của [sai] tiếng Việt: sai khiến, khâm sai. Nhưng khi dùng như xài tiền, xài đồ xịn,
thì tránh âm [sai] và dùng âm [sử], sử dụng hay xử dụng. Chữ 使  [shǐ][shì] (sử / sứ) nầy dùng trong
quan quyền cũng tránh âm thuần Nôm là [xài] mà thay bằng [sai] như khâm sai, hay [sứ] như trong đại
sứ, với sứ / sai mang nghĩa như sai phái, cử làm đại diện, cử thay mặt. Tóm lại, nếu xử dụng phân xếp
theo ngữ học, có thể xếp tất cả những từ hay ngữ âm như xử, sứ, sứ, sai, xài vào nhóm dạng khác nhau
(allomorph) của một ngữ từ nào đó có nghĩa bản thể bao gồm những nghĩa khác nhau của các dạng
khác nầy. Ngữ từ gốc nầy không thể là 使 [shǐ][shì] bởi chữ nầy không bao gồm (trực tiếp) ngữ nghĩa
của xài (spend) trong xài tiền.   

4. Nôm Na là Cha Mách Qué

Thí dụ về mô hình cây và đất có thể sử dụng chữ Kẻ (Kẻ Noi) và Cổ (Cổ Nhuế). Tóm tắt, Cổ ứng với
chữ 塊 [kuai] có âm Triều Châu [go] rất gần [cổ] mang nghĩa là nơi, chốn. Cổ trong Cổ Nhuế cũng có
âm và nghĩa như chữ 區 [qu], trong tiếng Triều Châu đọc là [kou] rất gần [cổ]. Âm của Cổ cũng giống
âm [kɔˀ] tiếng Mon [14], với nghĩa làng ở vùng đất thấp có gò đất chung quanh (xem 塱 [lǎng] ở phía
dưới). Trong khi chữ Kẻ trong Kẻ Chợ có âm và nghĩa gần với 區 [keoi] tiếng Quảng Đông. Âm [kẻ]
cũng gần âm [kuêl] tiếng Mường, và [kuêl] cũng gần với chữ quê trong làng quê, theo kí âm quốc ngữ.
Trong khi làng khi mang nghĩa của ví phỏng từ (metaphornym), và thật rộng, sẽ mang liên hệ ngữ âm
và ngữ nghĩa với 塱 [lǎng] (làng ở đất thấp có gò đất bao quanh), hoặc với 领 [ling] có phát âm Vi Đầu
(Nam Quảng Đông) là [leng] hay [lang], khi đi đôi với 域 [yu] hay ⼟ [tu] sẽ mang nghĩa lãnh vực (领
域) hay lãnh thổ (领  ⼟  ), tức territory, tức một địa phận nào đó có một bộ tộc nào đó cư trú. Cũng theo
nghĩa rộng, âm [làng] có thể liên hệ với âm [lɛ̰əŋ] (làng) tiếng Bahnar, [ploːŋ] (làng trên núi) tiếng
Khmu, [kɑnlaeŋ] (nơi chốn, lãnh thổ) tiếng Khmer, hay [laaŋ] (giống  làng) cũng tiếng Khmer, hay
[lalagŋ] (làng) trong tiếng Aslian [14], v.v.. Chữ quê trong làng quê mang ít nhiều ý nghĩa của nơi sinh,
và quê thường đi đôi với quán: quê quán. Chữ quê như đã thấy ở trên, có liên hệ với âm [kuel] tiếng
Mường, và cả hai ứng với âm [gKue] tiếng Phúc Kiến, âm [kuE] tiếng Ngô Việt, viết với chữ  贯
[guan], với âm Hakka [kwan], y hệt như quán, tức từ 2 âm quê quán ứng với 1 chữ 贯 [guan], có 2 kiểu
đọc khác nhau phản ánh sang tiếng Việt thành từ 2 âm, quê quán.
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Truy tìm nghĩa gốc của làng quê như ở trên đa phần dựa vào tìm ra ngữ nghĩa ban đầu chỉ nơi cư trú
hay lãnh địa, hoặc quê cha đất tổ, của một nhóm người, một bộ tộc, và cố gắng tránh né việc dựa vào
nghĩa trơ, theo kiểu A là A, rầm rộ phát triển trong tiếng Việt kí âm theo quốc ngữ. Chuyện dùng nghĩa
ban sơ thay vì nghĩa trơ, sẽ rõ hơn, nhất là đối với chuyện xuyên qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, với
thí dụ về cụm từ quê một cục. Quê một cục là cụm từ thuộc dã ngữ hay tiếng nói, ít khi dùng trong văn
viết. Nó dùng một cục để nhấn mạnh tính nhà quê, quê mùa cục mịch, của người ở làng quê thời xa
xưa. (Nhớ là chữ nhà quê đã len vào Pháp ngữ thành nhaqué, ngày nay vẫn có thể tra trên mạng). Nếu
dựa vào ý nghĩa thời xa xưa, cụm từ quê một cục không khác với tiếng Anh cloddish (quê mùa) trong
đó có chữ clod mang nghĩa một cục đất hay đất sét [11], hàm ý quê một cục là quê và đơn giản, chất
phác giống như cục đất. Một từ khác trong tiếng Anh chỉ thô thiển, mộc mạc là rustic có âm dính dáng
với rural [11] mang nghĩa là vùng quê. Hai thành tố về ngữ nghĩa chính của quê một cục là quê (rural /
village) và đất (một cục). Hai thành tố nầy phản ánh đầy đủ trong các từ tiếng Hoa dùng để chỉ  quê
mùa, đôn hậu, chất phác, như: 土氣 (thổ khí), trong đó 土 [thổ] là đất; hoặc 大鄉里 [đại hương lí],
trong đó cả hai chữ 鄉 [hương] và 里 [lí] đều có một nghĩa là làng, quê; hay 鄉民 [hương dân] mang
nghĩa dân nhà quê với ngụ ý đơn sơ, chất phác. Nghèo nàn và thô thiển còn được diễn tả bằng chữ mộc
mạc, trong đó cả hai chữ mộc và mạc đều ứng với một từ là 木 [mu], mang nghĩa chính là cây / gỗ và
nghĩa ví phỏng là chất phác, mộc mạc (tính đơn giản mộc mạc giống như khúc gỗ). Âm [mộc] và [mạc]
là hai phát âm [mok] và [mak] (木) của tiếng Phúc Kiến, trong khi âm Hán Việt mộc chỉ dựa vào, một-
đối-một, âm Quảng Đông [mok]. Lí giải cho quê một cục còn có thể dựa vào một đường hướng mới đã
trình bày trong những bài trước. Đó là xem một cục như một trạng từ hay bổ túc từ 2 âm, âm nầy mang
nghĩa rất giống âm kia, như kiểu dấu yêu / yêu dấu, quê quán, mộc mạc, xinh đẹp, đẹp đẽ, thôn quê,
làng quê, nôm na, xa xôi, xanh xao, thôn trang, v.v.. Nói rộng ra, cả ba chữ quê một cục, có khả năng, là
3 ngữ âm mang ngữ nghĩa gần giống hoặc giống với nhau. Ba chữ có 3 ngữ âm khác nhau, mang ngữ
nghĩa giống từ 2 âm như làng mạc, nhà quê, mộc mạc, và quê một cục rất có khả năng, là 贯 [kuE] âm
Ngô Việt (giống quê), 木 [moh] âm Ngô Việt, rất gần một, và 曲 [kuk] trong 鄉曲 [heong kuk] (âm
Quảng Đông), gần cục.  Nguyên chữ 鄉曲  [hương khúc] có nghĩa làng xóm, quê nhà, thôn làng hẻo
lánh (xem [1]) và riêng 曲 [kuk] mang một nghĩa như nơi chật hẹp hẻo lánh. Ngữ âm [cục] trong quê
một cục cũng có thể ứng với chữ 窶 [ju] có âm giống như [ju] (quan thoại) của 跼 [cục] (跼促 cục súc),
và chữ 窶 [ju] nầy mang nghĩa bỉ lậu, thô tục, quê mùa, có hai âm quan thoại [ju] (cục) và [lou] (lậu).
Âm [lậu] ứng với [lậu] trong bỉ lậu, thường viết là 鄙陋 [bi lou]. 

Nhân tiện, thử tìm xem từ căn nguyên của chữ quê mùa, với nghĩa thường dùng trong thế kỉ 20 giống
như nhà quê, mộc mạc. Nghĩa gốc của chữ mùa do đó, rất có khả năng, sẽ giống như quê, nói về làng
mạc, thôn xóm. Từ đó, quê mùa có thể là âm quốc ngữ tương ứng với quêl mõl tiếng Mường [16], mang
nghĩa xóm làng người Mường,  hay ngữ âm [my:] tiếng Mảng, mang nghĩa làng mạc, hoặc âm [mo:]
trong [mo: suk] tiếng Pearic (Khmer) (xem [14]), trong đó âm [suk] giống  srok  tiếng Khmer, nghĩa
làng, nước, như sóc trong Sóc Trăng. Để ý âm cuối [l] trong tiếng Mường quêl mõl cũng là một thứ âm
cuối hoàn toàn do cả hai tác giả Alexandre de Rhodes và Taberd hủy bỏ khi thiết kế ráp vần a-b-c cho
chữ quốc ngữ. Có nghĩa không ai biết được chắc chắn rằng âm “tiếng Việt” trước thế kỉ 17 có âm cuối
tương  đương với  chữ  l  như  trong  chữ  travail,  travel  hay  không.  Chỉ  có  thể  biết  cả  hai  thiết  kế
Alexandre de Rhodes và Taberd đều gạt bỏ rất nhiều kiểu âm đầu, âm cuối, và đưa tiếng Việt ráp nối
theo a-b-c theo sát mô hình ráp vần gần với tiếng Bồ và tiếng Pháp. Thí dụ như tự điển Alexandre de
Rhodes [15] có rất nhiều đề ngữ bắt đầu bằng [ml] như mlầm (mnhầm), mlạt, mlở, mlẽ (mnhẽ), mlọ,
v.v.. (Tức lầm / nhầm. lạt, lở, lẽ / nhẽ, lọ / nhọ). Nhưng, vẫn có thể nói, nếu thống kê về từ vựng ghi
chép về ráp vần từ thế kỉ 17 trở về sau, cho biết không có một hay nhiều thứ ráp vần theo kiểu nào đó
mà ngày nay, vẫn không còn thấy trong chữ viết tiếng Việt, thì chuyện nầy không có nghĩa là không có
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những âm vận tương ứng với những lối ráp vần nầy trong tiếng Việt, nhất là tiếng Việt dã ngữ (đa số) ở
vào thế kỉ 17 trở về trước. Chuyện nầy có thể thấy rõ hơn một tí bằng cách thu thập âm của các thứ
tiếng nội địa và chung quanh, cũng như xa xa, có âm [l] ở cuối, ứng với từ tiếng Việt theo kiểu một-đối-
một, như trong Bảng đối chiếu trình bày ở đây. Nói một cách khác, tiếng Việt trước thế kỉ 17 co khả
năng có thể được kí âm theo a-b-c với vần cuối là [l], nhưng các vị cố đạo soạn ra cách ráp vần thời đó,
đã không chọn cách ráp vần cuối bằng chữ l nầy.

BẢNG ĐỐI CHIẾU: Tương đương giữa từ có âm cuối [l] và từ tiếng Việt
Âm l cuối Việt Nghĩa Âm l cuối Việt Nghĩa
chol (Kh) chọi throw hole (E) hổng/hôn5 empty
Old (E) Ôông1 Mister tul (Kh) đội carry on head
dăl (Kh) đến2 arrive kêl (M) kê prop (furniture)
khal (Kh) khai tiger3 lõl (M) lõi (đời) street-wise
kul (M) cún/ củn pig thổl (M) tối dark
quâl (M) quấy stir mẫl (M) mềm soft
trăl (Kh) thoi4 shuttle mầl (M) mây cloud
cạl (R) cải cabbage pỏl (M) bói fortune telling
nhặl (R) nhảy jump tal (N) tay hand
đồl (R) đồi hill ngə:l (B) nghiêng sway
khêl (Kh) khiên shield kuêl (M) quê village, country
chuôl (M) chuôi haft agal-da (S) khát nước feel thirsty6

wál (M) quá too dàl (M) rãn/dãn stretched
wal (K) việt/yue Việt 越 il (K) nhật/ ri sun  日
GHI CHÚ: Kh= Khmer; K= Korean; E= English; R= Rục; M= Mường; N= Nicobarese; B=
Bahnar. S= Sora (Munda). 1. Ông: Xưng hô với người nam lớn tuổi (~ Old). 2. Đến liên hệ nhiều
với từ Khmer [dêl] (to be), cho biết trạng thái đến (arrivé) như tiếng Pháp. 3. Năm Dần, tiếng
Mường: khai/ khảl (tiger). 4. Còn gọi trữ/ thự/ thữ (weaving shuttle) ứng với 杼  [zhu]/[shu]. 5.
Hông, hôn, hổng tất cả ứng với hole (Anh) nghĩa lỗ hổng dùng cho phủ định hay nghi vấn, giống
như không (empty, nothing, void). Hôn, hông, hổng cũng giống hol tiếng Hà Lan, hohl tiếng Đức,
mang nghĩa hollow (trống không); 6. [agal]= khát ([l] → [t]), [da]= đác/ nác/ nước (water).

Để ý, những từ có ráp vần theo mẫu tự a-b-c với âm cuối [l], ghi trong Bảng Đối Chiếu, có khuynh
hướng chuyển sang tiếng Việt bằng âm cuối [i] hay [y], hoặc [n] hay [ng], hoặc chỉ lột đi âm [l] ở cuối.
Âm cuối [l] trong tiếng Korean, [wal] và [il], ứng với nguyên âm cuối của [yue] [huo] (越) và [ri] [mi]
(日), theo tiếng Phổ Thông, và âm [t] tiếng Việt: [việt], [nhật]. Cũng để ý, những từ có âm cuối [l] kí
âm dùng chữ cái a-b-c thông thường là những thứ tiếng bản địa lâu đời (như Mường, Khmer), chứ
không phải là tiếng Hoa, theo dạng ngày nay, trong khi, tiếng Hàn (Korean), gần tiếng Trung về mặt địa
lí, lại có nhiều từ mang âm cuối [l], tức ㄹㄹㄹㄹ theo chữ Hangeul tức chữ viết của tiếng Hàn (Korean), được
người Hàn biên soạn vào khoảng giữa thế kỉ 15 (xem Wikipedia).

Phần lớn lí giải trình bày ở trên dựa vào phi song thể (non-dualism), đại khái tránh né những định lý, hệ
luận, nguyên lí, cấu trúc, mô hình quen thuộc thường thấy trong khoa học về ngôn ngữ hay ngành Hán
Nôm. Quan trọng hơn hết, đối với từ vựng và đôi khi cú pháp, A có thể không phải là A, bởi A trong
quá trình phát minh tiếp nối bằng phát triển và giao tác, thường sẽ thay hình đổi dạng. Có vẻ như có
vài tác động chính khiến từ nguyên học về tiếng Việt chậm phát triển. Thứ nhất là tiếng Việt trong một
thời gian rất dài, kéo dài hằng thiên niên kỉ, tiến triển dựa đa phần vào tiếng nói, chứ chữ viết bằng chữ
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Nôm chỉ được xử dụng (không thống nhất) trong giới ê-lít rất nhỏ ở chốn kinh kỳ. Tiếng lingua franca
dùng trong chính trị và hành chánh ở nước Nam thường xuyên là tiếng Hán, kéo dài hằng chục thế kỉ. 

Thứ hai, cả hai thiết kế của Alexandre de Rhodes và của Taberd, đều kí âm bằng mẫu tự a-b-c, mang
nặng khuynh hướng dẫn tới một tính chất độc thể cho tiếng Việt chuẩn, hoàn toàn phù hợp với nguyên
lí một dân tộc một ngôn ngữ. Nhưng để ý, tính độc thể của tiếng Việt quốc ngữ, trong ý nghĩa của một
dân tộc một ngôn ngữ có thể xem như mục tiêu tối hậu của phát triển ngôn ngữ ngoài ý nghĩa căn bản
là nguyên lí nền. Khó khăn cho từ nguyên học là nằm ở chỗ nầy. Ở chỗ khó dùng từ vựng hay ngôn ngữ
mang tính độc thể để truy tầm ra những dạng ban sơ, mang tính phi song thể. Như thí dụ về chuyện tìm
từ gốc của trứng (egg)5 thì tính độc thể có thể ngăn chận chuyện tìm từ căn của trứng. Và chuyện nầy
phải bắt đầu bằng chữ tlứng tiếng Việt thế kỉ 17, như ghi trong [15], hay tlởng tiếng Mường [16], và
dẫn đến âm quan thoại [luăn] cho từ 卵 [neng] phát âm tiếng Tiều, hay [noãn] tiếng Việt, mang nghĩa là
trứng. Với biến chuyển qua lại giữa âm đầu [l] [luăn] và [n] [noãn], cả hai đều là âm nứu (alveolar),
khó phân biệt trong môi trường không dựa vào a-b-c. Kiểu phân tích nầy khác hẵn với kiểu dựa vào
dạng chuẩn (độc thể) tìm cách cho rằng trứng có âm đầu [tr] ứng với [đ] trong chữ đản (蛋). Chữ 卵
[luăn][noãn], từ căn nguyên của tlứng tức trứng (egg), cũng mang liên hệ với chữ lộn trong trứng vịt
lộn. Chữ lộn nầy cũng chính là chữ noãn 卵 [luǎn], nghĩa trứng, hòn dái, đẻ trứng, ấp trứng, và chữ lộn
trong trứng vịt lộn không phải mang nghĩa trứng mà là ấp trứng, đã ấp, và do đó trứng vịt lộn là trứng
vịt đã ấp. Chữ lộn nầy (卵 [luǎn]) có phát âm tiếng Hẹ [lon], rất giống lộn, và [neng] tiếng Tiều có âm
đầu [n] giống noãn, và vần [uan] trong quan thoại [luǎn], giống [(n)oãn], tức quan hệ giữa âm [luǎn] và
[noãn] là hoán chuyển vô tư và tự nhiên giữa hai âm nứu [n] và [l], trong môi trường vắng bóng mẫu tự
La-tinh a-b-c, vào thời xưa, chưa biết đến chữ viết theo a-b-c. Hiểu một cách khác,  tlớng  hay  tlứng
(trứng), và lộn hoặc noãn, là những chữ Việt bề ngoài có vẻ khác nhau, nhưng trong lối nhìn hỗn ngữ
không dính sát với qui ước tiếng Hán Việt, tiếng Nôm, thì trứng / tlứng và noãn, cũng như lộn và noãn
bắt nguồn từ các phát âm về ngữ từ có nhiều ngữ nghĩa thuộc những khu vực khác nhau.

Thứ ba, chữ quốc ngữ do người ngoại quốc biên soạn, và rất khó kiểm chứng xác tính của lối kí âm của
Alexandre de Rhodes và của Taberd, đối với những ngữ âm thuần túy của người bản địa, nhất là những
kiểu cải biên của hai vị nầy, tránh né những kiểu phát âm ngày nay vẫn còn trong tiếng Mường hay của
những thứ tiếng bản địa lâu đời như các tiếng Mon, Khmer, v.v., hoặc các thứ phát âm thuộc những
phương ngữ phía Bắc. Những kiểu phát âm mang tính bản địa nầy, như blời (trời), mlầm, mnhầm (lầm,
nhầm), thật sự không hợp với “khẩu vị” của các tác giả quen dùng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Latin,
tiếng Bồ, như Alexandre de Rhodes và Taberd, hoặc Pigneau de Behaine (Bá Đa Lộc).

Cũng ở chuyện khẩu vị, các thiết kế ban đầu dùng a-b-c cho tiếng Việt, hoàn toàn tránh né việc xử dụng
âm đầu  w  như trong các phát  âm [woi]  (voi),  [wir]  (về),  hay [wong] [wang]  (hoàng),  và tự điển
Alexandre de Rhodes [15] cho một đề ngữ (entry) pha trộn hai chữ cái đầu U và V: UÁC (vác),  UÁ
ÁO (vá áo), VÂN (vân / mây), ꞗỌI VÀNG (vội vàng), v.v.. Taberd về sau hoàn toàn hủy bỏ kiểu dùng
[U] thay cho [W] và thay thế bằng [V], kể cả luôn cho [ꞗ] như trong ꞗui đọc [byui]: vác, vá áo, vân,
vội vàng, vui. Cũng cần để ý, âm Hán Việt hoàn toàn dựa vào âm vận và ráp vần của quốc ngữ, và cùng
một lúc, dưới sức ép của tiếng chuẩn, sẽ mang khuynh hướng độc thể đối với phát âm. Thí dụ như chữ
luân hoàn (轮环), với nghĩa bánh xe quay vòng, dùng ở đây để chuyển ngữ cho convolution (chuyển từ
comvolvere [11], bao gồm com / con: với nhau, volvere: cuộn tròn, quấn tròn), và luân hoàn chỉ được
hiểu là một từ Hán Việt, ít khi hiểu thấu đáo trọn ngữ nghĩa nếu không có đi học hoặc đọc sách đọc

5  Lí giải ở đây bắt buộc phải bác bỏ từ nguyên của trứng là 蛋 [dan] và sẽ dùng khởi điểm là âm 
Mường [tlứng] [16] hay âm [tlớng] ghi trong [15], hay [klong] tiếng Khmer [14].
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báo. Với phương tiện internet ngày nay, hai chữ luân hoàn và convolution, sẽ trở nên dễ hiểu hơn bằng
các chữ rất nôm na, nhưng với ngữ nghĩa khác đi khá nhiều, là lẩn quẩn hay luẩn quẩn. Các ngữ âm
của 轮环  [lun huan] như [luân hoàn], [lẩn quẩn], [luẩn quẩn] đều ứng với những phát âm khác nhau
của những tiếng địa phương ở phía Bắc (xem [7]). Thông thường, và nếu không có các tự điển trực
tuyến như ngày nay, rất khó xác định lẩn quẩn và luẩn quẩn mang liên hệ chuyển âm với luân hoàn (轮
环) và rất khó nhận diện lẩn quẩn là từ Nôm thuộc kiểu dã ngữ, mang liên hệ mật thiết với Hán tự 轮环
[lun huan]. Ý nghĩa thực dụng của  luân hoàn  (convoluted) trở nên dễ hiểu khi chuyển ngữ qua  lẩn
quẩn, hiểu nôm na, nhưng khác với ý nghĩa của luân hoàn, là nói vòng vòng, hay ở quanh quẩn một
nơi, không đi đâu xa. Hiện thể nầy có thể hiểu rõ hơn khi giản yếu (abstraction) bằng cách xem lô-gich
như một phó sản quan trọng của ngôn ngữ, tức không có ngôn ngữ thì không có lô-gich. Như vậy, khi
dùng lô-gich để tìm tòi nghiên cứu về ngôn ngữ, có thể thấy ẩn tàng đâu đó, chuyện có khả năng thiếu
đi tính chính xác của kết quả khoa học, khi khoa học đặt nhiều chú trọng đến lô-gich, mà không để ý
đến những tiền đề đã đặt ra giới hạn và đường hướng của lô-gich, cũng như chuyện lệ thuộc của lô gich
vào ngôn ngữ lô gich. Ảnh hưởng của tiền đề hoặc của những nguyên lí nền, cũng như ngôn ngữ lô
gich có khi cho lô-gich mang khuynh hướng đưa đến những kết quả giống như mong đợi, hoặc diễn
dịch về kết quả sẽ phải theo sát ngôn ngữ của lô-gich. Lí do chính, có thể nhắc lại, lô-gich tùy thuộc
vào ngôn ngữ, và chuyện nầy có nghĩa cấu trúc của ngôn ngữ, tức từ vựng và cú pháp, sẽ định đoạt cấu
trúc tác động của lô-gich. Như thế trong tiến trình của lô gich, ngôn ngữ lô gich ít có cơ hội xem lại
tiền đề, mà chỉ đơn thuần tiếp tục khai triển tiền đề, thường dưới dạng nguyên lí nền, bao gồm những
quan sát không biến đổi với thời gian và từ lâu đồng hóa với chân lí, bằng cách áp dụng một số dữ liệu
có trong tay.

Tiếp tục với chiều hướng phi song thể (non-dualism) tiêu biểu bằng A có thật là A hay không, thử giải
mã ý nghĩa của khẳng ngôn (assertion):  Nôm na là cha mách qué.  Đại khái, hiểu nghĩa bề mặt thì ai
cũng hiểu được đó là một câu nói với ý chê bai, xỏ xiên rằng văn chương dùng chữ Nôm là thứ văn
thiếu chất  hàn lâm hoặc không đúng với tiêu chuẩn của giới theo Nho học. Nhưng vấn đề then chốt
trong từ nguyên học là tại sao có hai chữ nôm na và chữ mách qué có nghĩa là gì, bởi chữ nầy hoàn
toàn vắng bóng trong các tự điển tiếng Việt và tiếng Hán Việt. Trước hết Nôm là Nam (tiếng Nôm là
tiếng của người nước Nam / gió Nồm là gió thổi từ hướng Nam), viết theo Hán tự là 南 [naam] (Quảng
Đông), [lam] (Triều Châu, Hẹ, Phúc Kiến), ứng với hai âm quan thoại là [nan] và [na], và âm [na] cũng
giống âm [n’a] tiếng Ôn Châu (Chiết Giang) hay [na] (南) của rất nhiều tiếng địa phương ở lục địa phía
Bắc. Còn âm [nôm] hay [nồm] 南, có tự điển trực tuyến cho là âm người nước Trung dùng ở thời nhà
Đường (618-907 SCN). Đây là một giả định lớn nằm trong mạch ý (context) của nguyên lí một dân tộc
một ngôn ngữ. Giả định nầy được đối chiếu với, và diễn dịch từ, lịch sử chính trị, trong đó đôi khi diễn
dịch đi theo chiều từ tiếng phát âm là [nôm] tìm thấy ở nước Nam, rồi suy ra rằng phát âm nguyên gốc
là từ nhà Đường bên Trung nguyên. Lí  thuyết ở đây không đồng thuận với diễn dịch dựa sát vào
structuralism (cấu trúc học) chuyển từ lịch sử chính trị sang nguồn gốc từ vựng, và cho rằng âm [nôm]
là một thứ phát âm của một hoặc vài thứ tiếng đóng góp vào tiếng Việt, trước khi có tiếng Việt của
người Việt Nam. Và thông thường, những ngữ âm như [nôm] thay cho [nam] hay [lam] vẫn có thể tìm
ra ở một nơi khác nhờ vào phương tiện  internet  ở thế kỉ 21. Âm [nôm] hay [nồm] rất gần với âm
[naam] và [noen], với âm [noen] là ngữ âm cho 南 [nan] ở khu Shaoxing (绍兴 - Thiệu Hưng) [17], gần
Hàng Châu thuộc Chiết Giang. Và nếu tra Wikipedia về Shaoxing, sẽ thấy khu vực nầy có tên gọi tắt là
Việt (越 [Yue]) chỉ tên cư dân ở khu vực đó vào thời xa xưa. 

Như vậy chữ nôm na bao gồm 2 âm ứng với cùng 1 chữ viết 南 [nam], đại ý chỉ tiếng Nôm của người
nước Nam. Theo mô hình cây và đất, chữ 2 âm nôm na mặc dù có liên hệ ngữ âm với âm của tiếng nơi
khác, vẫn là một chữ thuần Nôm, bởi nôm na chỉ có nói, hiểu rõ và ghi lại trong sách vở ở nước Nam.
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Chuyện nầy cũng giống như những từ quen thuộc tiếng Hàn như oppa, aegyo, và jeong, v.v.. Những từ
nầy có thể truy về tương đương với ngữ âm Hán (Hanja), theo thứ tự, 阿伯 (오빠 oppa – bác (anh /
huynh)), 愛嬌 (애교 aegyo - ái kiều), và 情 (정 jeong - tình). Nhưng cách dùng và ngữ nghĩa thường
dùng của những từ như aegyo, oppa, jeong, trong tiếng Hàn khác rất nhiều với tiếng Trung [18]. Tức,
theo mô hình cây và đất những thứ từ vựng nầy nhập vào tiếng Hàn cũng giống như nhập vào tiếng
Trung, rồi trải qua tiến trình triển biến (evolution) khác nhau ở từng nơi.

Mách qué nằm trong khẳng ngôn Nôm na là cha mách qué, mới thật gay go trong chuyện căn nguyên
và ngữ nghĩa căn nguyên, bởi âm nầy chính là âm theo dạng  Pidgin Creole  (xem [19]),  kí âm bằng
quốc ngữ trong khoảng thế kỉ 19-20 theo kiểu thiết kế của Taberd, mô phỏng một âm gần giống nào đó,
mà nếu kí âm trở lại vào ngày nay, rất có khả năng, sẽ có thể dễ hiểu hơn, đối với những người quen
thuộc tiếng Hán Việt. Nguyên ý của khẳng ngôn là một kiểu nói mỉa và chê bai, những ai đã theo thói
quen dùng từ Nôm để viết lách và làm thơ phú. Mỉa mai cho là sáng tác dùng chữ Nôm đọc lên không
thấy chất uyên bác, không thấy sang, không nốp, hay không đúng kiểu của nhà Nho “chuyên nghiệp”,
chuyên dùi mài kinh sử và đọc sách thánh hiền. Như thế, có một đề nghị tìm thấy trên mạng là mách
qué có nghĩa là  gà bưới,  tức  messy, luộm thuộm, bừa bộn,  giống như hiện trạng mặt đất bị gà bưới.
Hiểu theo kiểu nầy phải hiểu âm [mách] là âm tiếng Quảng Đông [mak] của chữ 擘 [phách] [bò] mang
nghĩa tách, bửa ra, xẻ ra, ngoài những nghĩa khác, và [qué] là âm gần âm Phúc Kiến [gue] cho chữ 鸡
[kê] [ji] chỉ con gà. Hợp lại mách qué mang nghĩa như gà bới (đất). Kiểu lí giải nầy có phần xem ngữ
âm xuyên qua các tiếng địa phương, rất giống đường hướng chung chung của mô hình cây và đất trình
bày ở đây. Điểm có thể áp dụng được của mô hình nầy là âm Hán Việt có thể giống như phát âm của
một hay nhiều thứ tiếng lân cận chung quanh, mà ngày nay có thể tìm thấy ở các tự điển trực tuyến.
Nghĩa châm biếm của khẳng ngôn, khi lí giải mách qué bằng gà bưới đất, cũng có vẻ phù hợp với ngữ
nghĩa văn chương dùng chữ Nôm bừa bộn hơn cha của bừa bộn, và tổ hơn gà bươi đất. Nhưng để ý, lối
“hành văn” hay văn phong kiểu nầy không có vẻ như của một tao nhân (騷人) nầy đề ra để mỉa mai
một mặc khách (墨客) khác, nếu không kể chữ 擘 [mách] [phách] rất, rất ít khi dùng với chữ 鸡 [qué]
[kê], để chỉ  gà bưới đất.  Lí giải ở đây sẽ thử xem mách qué có phù hợp với  mặc khách hay không.
Trước hết, thử dùng phương pháp trò chơi chữ nghĩa (language game) của Wittgenstein, bằng cách thay
mách qué bằng mặc khách: Nôm na là cha mặc khách. Rất phù hợp với ý mỉa mai, cùng với một chút
tế nhị và nhẹ nhàng, như kiểu understatement của Anh ngữ. Nguyên 4 chữ tao nhân mặc khách mang
nghĩa người phong nhã của giới văn nhân thi sĩ có tầm vóc. Có thể tách thành tao nhân và mặc khách,
với tao nhân (騷人) có chữ tao xuất từ tập thơ Li Tao (離騷) của Khuất Nguyên (屈原), và mặc khách
(墨客) có tên theo triết gia Mặc Địch (墨翟) hay Mặc Tử (墨子) ở vào thời Chiến Quốc [1]. Nhớ là chữ
mặc (墨) trong mặc khách còn có nghĩa là đen tối, tham ô. Như thế, khẳng ngôn Nôm na là cha mặc
khách còn có thể mang ý là văn chương dùng chữ Nôm là thứ dơ bẩn, đen tối. Xét về ngữ âm, mặc
khách (墨客) có âm ứng với [mak ke] tiếng Phúc Kiến, hay [meq khaq] Thượng Hải, [mah khe] Nam
Kinh, hoặc [mo ke] phổ thông, tất cả đều gần với [mách qué]. 

Muốn quan sát thật kĩ ngữ âm [qué] trong mách qué, và mối liên hệ của qué với [ke] 客, bắt buộc phải
xem lại những bước đầu của kí âm quốc ngữ dùng a-b-c. Chữ quốc ngữ ra đời trước tiên mang kí âm a-
b-c viết theo lối ráp vần của tiếng Bồ, do các giáo sỹ gốc Bồ thuyên chuyển sang nước Nam sau một
thời gian mục vụ ở Macau, tức Áo Môn, thuộc địa của Bồ, trong đó phải kể Francisco de Pina (1585-
1625) và Gaspar do Amaral (1592-1645). Hai giáo sĩ Dòng Tên (Jesuit) nầy đều có công trình trước tác
về tiếng Việt. Dấu ấn của lối ráp vần trong tiếng Việt ở thời gian đầu do đó chịu ảnh hưởng của ráp vần
tiếng Bồ, rất rõ trong quyển tự điển Việt-Bồ-La của Alexandre de Rhodes, xuất bản vào năm 1651.
Không sinh ra tại xứ Bồ (Portugal) như Francisco De Pina và Gaspar Do Amaral, Alexandre de Rhodes
có quê quán ở Avignon (1561), ngày nay thuộc miền nam nước Pháp. Tuy vậy, lối ráp vần dựa theo
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tiếng Bồ vẫn được Alexandre de Rhodes giữ nguyên trong quyển tự điển của ông. Những dấu ấn quan
trọng tiếng Bồ trong ráp vần chữ quốc ngữ phải kể: (i) [nh] thay vì [gn] như tiếng Pháp, [ñ] tiếng Tây
Ban Nha, [ɲ] phiên âm quốc tế IPA, hoặc [ny] như trong chữ canyon (vực sâu): nhà, nhớ, nha, nho (âm
[nh] đọc trong tiếng Bồ banho  (tắm) giống như [nh] trong tiếng Việt  nho); (ii) âm [oũ] là âm [ông]
ngày nay (Oũ Khỏũ= Ông Khổng), [đoũ] là [đông]; hoặc [phàõ] là âm [phòng]; (iii) âm [qu] đem thẳng
vào tiếng Việt, và rất có thể thuở ban đầu, có phân biệt như trong tiếng Bồ là [qu] đọc như [k] trước
nguyên âm [e] hay [i]. Như quen hay quên, ghi trong tự điển Alexandre de Rhodes, đáng lẽ đọc [ken],
[kên], như questão (hỏi) tiếng Bồ, đọc [kes-tao]. Và [qu] được đọc như [kw] cho các nguyên âm khác
với [e] và [i], thí dụ: quatro [kwa-tru] tiếng Bồ, nghĩa bốn (4) hay tứ. 

Thế nhưng, tự điển Alexandre de Rhodes khi viết quạ [kwạ] thì có vẻ giữ [qu]=[kw], và khi viết quí, thì
viết với dấu sắc nằm trên chữ u, là qúi, có thể đọc là cúi, và mang nghĩa như cuối (季) Phát âm từ 季
[ji] (quý/quí) trong tiếng Tiều là [kui] tức  cuối,  và trong tiếng Mân Việt (Phúc Kiến) là [gui], tiếng
Quảng là [gwai] tương ứng với Hán Việt [quí]. Chữ quí (季) ở đây thường có một nghĩa cốt lõi là cuối
hay chót: tên anh em xếp theo bá, trọng, thúc, quí; hoặc 季女 (quí nữ - con gái út); hay 季春 (quí xuân
– tháng cuối mùa xuân), và quí tức là cuối, [qu] đọc như [k] ([kúi] hay cuối). Nới rộng nghĩa cuối (quí)
thành ra một cái mốc, hay đánh dấu của thời gian, sẽ thấy quí mang nghĩa khoảng thời gian nhất định
trong năm (dính với chu kì), như là mùa: 雨季 (vũ quí – mùa mưa), như là tam cá nguyệt, gọi theo kiểu
xưa. Cũng có một âm quý tiếng Việt, tương đương thẳng với pinyin [kui] (cúi) tiếng Quan thoại, cũng
như tiếng Triều Châu, Phúc Kiên và Hẹ là 愧 [kui] mang nghĩa làm thẹn, làm nhục người khác, hoặc
lấy làm xấu hổ. Tương tự, tự điển Alexandre de Rhodes cũng ghi chữ Quội song song với chữ Cuội
(chú Cuội trên cung trăng), có vẻ mang ý là Quội đọc là [Kuội] tức Cuội. Như vậy rất có khả năng ráp
chữ của qué trong  mách qué  mang ảnh hưởng của ráp chữ kiểu tiếng Bồ, có dùng trong tự điển của
Alexandre de Rhodes [15], và do đó qué trong mách qué có khả năng đọc là [ké], một âm thường thấy
trong nhiều tiếng phía Bắc ứng với chữ 客 [ke] (khách) trong 墨客 (mặc khách). Tức mách qué có thể
đọc là [mak ke] tiếng Phúc Kiến, ứng với [meq khaq] Thượng Hải (Mặc khách), và 墨客 [mo ke] phổ
thông. Và Nôm na là cha mách qué có thể giải mã là Nôm na là cha Mặc khách.  

Có thể thấy ngay, lí giải đề ra ở trên vẫn theo thói quen, dẫn từ phi song thể trở về dạng song thể hay
độc thể (A là A), tiêu biểu cho bản thể của paradigm (mô pháp). Một kiểu phân tích phi song thể cho lí
giải, thường đi đến nhiều kết luận hoặc nhiều lí giải khác nhau, phù hợp với những cái có thể xảy ra
vào đời trước, nằm trên liên hệ mơ hồ giữa nhiều ngữ âm khác nhau ở thời xưa cho một lối ráp chữ
(orthography) của đời nay. Như vậy nếu xem lại âm của [mách qué] phát vào thời xa xưa, có thể thấy
âm nầy có thể thay đổi ít nhiều và từ đó cho ra hơn một ngữ nghĩa, nhưng tựu chung vẫn có một ngữ
nghĩa chung chung mang tính noumenon (bản thể) hơn là tính phenomenon (hiện thể),  và cần nhớ là
hiện thể thường mang tính song thể hay độc thể (dualism / monism) hơn là phi song thể (non-dualism).
Nói như vậy cũng sẽ đưa đến một diễn giải phi-song-thể là câu nói miệt thị Nôm na là cha mách qué có
thể có phát âm như Nôm na là cha mắc què. Với chữ mắc phải tra từ chữ distress tức 瘼 [mo], có âm
[mok] [moh] trong nhiều phương ngữ, gần như [mạc] hay [mắc] mang nghĩa như chịu, bị, mắc (mắc
bệnh), nói văn vẻ là thống khổ hay suffering. Còn què có âm như qué, trong môi trường không biết tí gì
về ráp vần quốc ngữ theo a-b-c, và què (đi khập khiểng) ứng với âm Triều Châu [kuè] 瘸 [què].  ■

 . 
Sydney, cuối tháng Chín 2022
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Một Chuyến Tây Du

Nguyễn Tuấn

Đã mấy lần tôi tính đi Âu Châu vì bạn bè bên ấy rủ rê tổ chức văn nghệ.  Có lần đã in cả thư mời tham
dự  đêm nhạc với tên mình và bạn bè trên đó mà, vì chuyện này chuyện kia, cuối cùng không đi được.
Mùa xuân năm nay tôi đã tính đi Cali dự đại hội Nguyễn Trãi, trường tôi học thời trung học, và đã hẹn
gặp gỡ bạn bè Nông Lâm Súc (NLS) ở bên ấy nhưng chuyện lạ xẩy ra: nhà tôi ít khi chịu đi xa nhưng
không hiểu sao bây giờ lại muốn qua Đức gặp lại bạn cũ từ thời học Trưng Vương đúng vào thời gian
tôi định qua Cali.  Thế là tôi phải bỏ chuyện đi Cali và tháp tùng bà xã…Tây du.

Đầu tiên là qua Đức.  Chuyến bay từ Mỹ đi ghé Ireland trước khi đáp xuống phi trường Dussendorf của
Đức.  Khi đến Đức thì tất cả hành lý ký gửi bị thất lạc.  Thế là phải ra tiệm mua tạm vài thứ cần thiết để
sáng hôm sau qua Hòa Lan dự lễ hội hoa Keukenhoff.  Từ Đức qua Hòa Lan chẳng thấy biên giới gì cả.
Ở Mỹ khi qua tiểu bang khác thường thấy biển báo chẳng hạn như Welcome to Pennsylvania.  Đây thì
không.  Trên xe bạn tôi bảo bây giờ qua Hòa Lan rồi thì biết thế.  

Vườn hoa Keukenhoff rộng lớn vô cùng và cũng thơ mộng không kém.  Tại trung tâm có hồ nước, từ
đó tỏa ra nhiều khu, trồng nhiều loại hoa mà nhiều nhất là tulip.  Tôi đã thấy những bụi hoa đỗ quyên
khổng lồ, hoa hồng, hoa lan muôn sắc.  Thôi thì đủ mọi thứ hoa.  Khi đi bộ đã mỏi chân chúng tôi kéo
nhau vào quán ăn trưa.  Cà phê ở đây tuyệt hảo.  Trong giá lạnh mà nhâm nhi ly cà phê ngon sao thú vị
thế!  

Sau khi nạp đủ năng lượng lại đi ngắm cảnh tiếp.  Tôi đến tận nơi có cái cối xay gió xem nó ra sao
nhưng chỉ đứng ngoài nhìn mà không vào trong.  Mới đầu thì còn thi nhau chụp ảnh bên các luống hoa,
sau thì mỏi cẳng và chẳng muốn đi thêm nên kéo nhau về khách sạn.  Khách sạn ở Hòa Lan không có
gì đăc biệt, chỉ có ăn tối là khá.  Chung quanh, thực khách ai cũng uống rượu vang hoặc bia.

Sáng hôm sau lên đường đến thủ đô Amsterdam của Hòa Lan.  Tìm được chỗ đậu xe hay gửi xe thật
khó.  Tìm được parking house rồi, phải bảo nhau nhớ địa điểm và định hướng để còn biết đường …mò
về.  Amsterdam chằng chịt sông, rạch.  Phố xá đẹp và khá sạch sẽ.  Khi đi qua một khu building cổ, tôi
thấy qua chấn song thấp thoáng nhiều cô gái.  Khi đến gần thì ra là dân Á Châu tóc đen.  Tôi nghe tiếng
nói léo nhéo: Nị hảo?  Nị hảo.  Thì ra ba tàu mò sang tận đây!  Đi thêm một đọan nữa chợt thấy chiếc
xe lam đề Little SaiGon.  Chắc là xe bán phở lưu động nhưng lúc đó chỉ là xe không.  Tôi đi tiếp đến
một quảng trường rộng lớn và thăm bên trong một lâu đài gần đó trước khi lên thuyền đi một vòng
quanh thành phố.  Sau đó tìm đường về chỗ đậu xe và quay lại Đức quốc.

Hôm sau vợ chồng người bạn chở đi thăm một thành phố gần đó là Cochem có món thit quay nổi tiếng.
Cochem là thành phố cổ nằm bên bờ sông Moselle.  Phong cảnh hữu tình, nhà cửa đẹp mắt và cuộc
sống có vẻ nhàn hạ.  Để thăm lâu đài Reichburg Cochem Castle trên đỉnh đồi tôi đã phải leo dốc khá
xa.  Từ lâu đài nhìn xuống làng mạc, vườn tược phía dưới bên dòng sông thấy thật êm ả nhưng khi
nghe hướng dẩn viên giảng giải thì được biết lâu đài này trước kia cũng là chiến trường đẫm máu có
4000 hiệp sĩ chiến đấu…
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Ngày hôm sau tôi đi thăm thành phố Koblenz.  Đây cũng là thành phố cổ với nhà cửa có kiến trúc đẹp
mắt.  Trời khá lạnh nhưng được quảng cáo là trên bờ sông có tiệm cà phê và kem rất ngon nên tôi cũng
ghé vào.  Ngon thật.  Giá cả phải chăng.  Đi bộ dọc theo bờ sông khá lâu thì đến ngã ba sông nơi hai
con sông Moselle và Rhine gặp nhau.  Đứng nơi đây ai cũng có cảm giác như đứng trên mũi một con
tàu lớn đang băng băng trôi đi trên sóng nước trong gió trời lồng lộng.

Tối về đàn hát với ông bạn đến khuya.  Khi chuông đồng hồ gõ 12 tiếng mới đi nghỉ để hôm sau có sức
đi chơi tiếp.  Lái vài tiếng thì đến Cologne thành phố nổi tiếng thế giới về nước hoa. Tôi không dám
động đến những lọ mà giá cả có thể làm mình phỏng tay.  Chỉ dám mua vài chai nhỏ để làm quà và giữ
làm kỷ niệm.  Tỉnh Cologne có Cologne Cathedral nổi tiếng thế giới.  Nhà thờ này lớn kinh khủng và
bên trong được trang trí đẹp mắt với nhiều màu sắc.

Hôm sau tôi đến thành phố Kassel nơi có Hercule Monument cao khoảng 70 m với tượng Hercule bằng
đồng cao hơn 8m.  Tượng đài nằm trên đỉnh đồi, từ trên cao có thác nước nhân tạo chảy xuống chân đồi
và qua một khu rừng thì đến một cung điện cổ.  Tôi bon chen đi đường tắt nên…lạc trong rừng nhưng
cuối cùng cũng gặp lại bạn bè nơi cung điện.  Hẳn là các ông hoàng, bà chúa ngày xưa đã ở trong cung
điện này.  Nhìn giường ngủ và nơi đi vệ sinh thì thấy mình bây giờ tuy chỉ là phó thường dân mà xem
ra sướng hơn quí vị ấy hồi xưa nhiều.

Coi lâu đài xong tôi đến thăm một người bạn trong giới Y Nha Dược ở đây.  Nghe kể mới biết rằng có
được chỗ đứng trong xã hội Đức không phải dễ.  Ở Mỹ dễ sống hơn nhiều.   Bác sĩ cũng đi trên xe
embulance chứ không phải chỉ là y tá như bên Mỹ và lương lậu cũng thấp hơn.  Có điều tốt là sinh viên
không phải trả tiền học.  Bên Pháp hay bên Bỉ v.v. cũng thế.  Trong khi đó sinh viên ở bên Mỹ khi ra
trường thì thường nợ đìa.

Chơi ở Đức khoảng một tuần thì tôi theo bạn sang Pháp.  Dọc đường đi thấy những cánh đồng bát ngát
với cây thâm thấp có hoa vàng nở rộ.  Thì ra đây là loại cải mà hạt dùng để làm dầu ăn canola.  Từ Đức
sang  Pháp phải qua Belgium.  Hôm ấy trời mưa nên tụi tôi bỏ ý định dừng chân bên Bỉ mà sang thẳng
Pháp.  Khi sang đến đến Pháp thì trời đã về chiều.  Tôi nghỉ tại thành phố Peronne một đêm.  Sáng hôm
sau dậy sớm xem thành phố này ra sao.  Cảm tưởng đầu tiên là thành phố này sạch sẽ, nhà cửa đẹp  và
có vẻ…lè phè vì đã 6 giờ sáng mà đường phố vắng tanh.  7 giờ tiệm bánh mì đầu tiên mới mở cửa.  Tôi
mua bánh sừng bò và vài thứ bánh khác để vừa đi ngắm thành phố vừa nhai.  Bánh của Pháp ngon
tuyệt.  Sau khi thăm vài di tích lịch sử ở Peronne tôi thẳng đường đến Lille.  

Chị L.C. khóa 5 Cao Đẳng Nông Lâm Súc (NLS) thường ở Franfurt bên Đức vào thời điểm này nhưng
lúc tôi đến Đức thì chị lại đang ở London lo Phật sự nên khi biết tôi qua Pháp có ghé thành phố Lille thì
chị hẹn tôi ở nhà ga xe lửa của Lille.  Kiếm được chỗ đậu xe ở đây thật vất vả.  Ga xe lửa rộng mênh
mông nhưng nhờ chị cho biết cả số toa và ghế ngồi nên tôi đến đúng chỗ và gặp chị ngay khi chị vừa
bước xuống.  Chị thật giỏi, biết nhiều thứ tiếng và rành về Âu Châu lắm.  Trong cơn mưa phùn, chúng
tôi kéo nhau vào một quán cà phê hàn huyên.  Bạn bè lâu ngày gặp nhau trên xứ lạ nên nói đủ thứ
chuyện, vui thật là vui.  Sau khi đưa chị L.C. đến nhà người bà con, tôi thẳng tiến tới Paris trong cơn
mưa nặng hạt.

Tôi đến nhà người em họ, con trưởng của ông chú ruột.  Tuy theo vai vế trong họ hàng thì tôi là anh
nhưng lại nhỏ tuổi hơn.  Ông em được du học bên Pháp từ đầu thập niên 60.  Khi còn nhỏ hai anh em
sống chung ở nhà quê, học tiểu học và thân với nhau lắm, quấn quit với nhau suốt ngày.  Thậm chí mỗi
khi đi vào chuồng lợn giải quyết cái thú thứ tư, hai anh em cũng đi chung để nói chuyện cho vui! 
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Khi vào đến nhà ông em thì ngạc nhiên quá vì bàn tiệc đã sẵn sàng.  Té ra hôm ấy là kỷ niệm sinh nhật
của một cháu gái.  Thảo nào tôi được dặn qua phone là đến càng sớm càng tốt.  Anh em họ hàng gặp
nhau mừng quá thể.  Sau màn trao tặng qua cáp là đến màn ẩm thực.  Nhiều món ngon quá.  Rựợu, bia
thì khỏi nói!  Tôi ăn uống thả giàn, chẳng kiêng cữ gì cả!  Tiệc tan, hai anh em và ông bạn đàn hát đến
khuya mới chịu ngả lưng.

Hôm sau tôi bắt đầu đi thăm bạn bè và ngoạn cảnh.  Đầu tiên là gặp ông bạn học từ thời đệ thất.  Ông
ấy gốc cao học hành chánh nhưng qua bên tây thì trở thành ông chủ quán bánh mì ngon nổi tiếng nhất ở
quận 13 Paris.  Kéo nhau vào quán ăn nhậu lu bù, sau lại leo lên lầu nhà ông ấy kể chuyện đời xưa.
Hơn nửa thế kỷ không gặp mà với nhau vẫn như thuở nhóc con hồi nào.

Kế đến tôi liên lạc với anh DHV  khóa 6 và chị BL khóa 2 để hẹn hò gặp mặt với các anh chị NLS khác
ở Paris và vùng phụ cận.  Ai cũng khác xưa vì…già cả rồi nhưng tôi vẩn nhận ra ngay chị L., chị H.
(khóa 6), anh AH , anh NVĐ….  Riêng khóa 5 của tôi thì không có ai tham dự, chỉ liên lạc qua điện
thoại với anh HNL.  Tổng cộng ngồi kín 2 bàn và chuyện nổ như pháo rang…Hình như bên Tây các
bạn NLS lâu lâu mới gặp nhau một lần.  Tiện đây xin cám ơn anh DHV và chị L. đã đứng ra tổ chức để
có cuộc họp mặt ấm áp tình đồng môn.

Hôm sau anh bạn trưởng ban nhạc Silicond Band lái xe hơn trăm cây số đón đến nhà anh ấy gặp bạn bè
và văn nghệ nhẹ.  Gia chủ ăn chay trường nên khách phương xa được đãi toàn những món chay ngon
đặc biệt.  Chẳng hạn như món couscous  chay. Phụ nữ Việt Nam khéo thật.  Đến đâu tôi cũng được ăn
ngon dù là bánh trái hay những món ăn “nặng”.

Những ngày kế tiếp, ngày nào cũng đi chơi. Khi thì lái xe, khi thì đi bằng metro và ăn uống linh đình.
Hôm đến Notre Dame de Paris lại đúng ngày có tổ chức hội hè về bánh trái gì đó nên tôi được dịp
thưởng thức nhiều loại bánh làm tại chỗ vừa ra lò.  Phải công nhận các loại bánh của Tây ngon hơn Mỹ
một bậc.  Bước vào nhà thờ Đức Bà tôi chợt nhớ tới phim Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà đã xem từ thời
còn lỏi tì.  Nhà thờ này không to lớn bằng nhà thờ ở Cologne nhưng cũng rất rộng, uy nghiêm và đẹp.

Sau khi xem nhà thờ tôi đi bộ xem những cảnh quan vùng lân cận.  Trên đường đi thấy có chỗ treo đầy
các ổ khóa có khắc tên.  Thì ra các cô cậu yêu nhau ra đây thề non hẹn biển rồi khóa tên lại với nhau
cho chắc!  Khi đã mỏi chân thì kéo nhau vào một tiệm ăn Ả Rập để thưởng thức món đặc biệt của quán
này.  Sao mà họ làm nhiều thế!  Ăn no nê mà không thể hết, phải mang bớt về nhà. Ngôi trường Ecole
Polytechnique thật to và cổ kính nằm gần đó.  Đây là nơi mà bao học sinh mới đỗ tú tài ở VN mơ được
sang du học.  Tôi học dốt nên không dám mơ.  Dù sao đã đến đây thì cũng phải chụp một tấm ảnh kỷ
niệm trước cổng trường cho nó oai.  Tôi cũng ghé thăm khu Quartier Latin rồi khu vườn Luxembourg
mà học sinh, sinh viên hồi đó biết đến qua bài thơ phổ nhạc nổi tiếng của Cung Trầm Tưởng.

Hôm sau thì đi thăm lâu đài Versailles.  To lớn vô cùng và kiến trúc cũng cầu kỳ vô cùng.  Không hiểu
các ông hoàng bà chúa hồi xưa làm gì mà có tiền nhiều thế, xây bao cung điện huy hoàng, tráng lệ.  Tôi
được giới thiệu qua thăm khu bà hoàng nào đó dùng để tiếp bạn trai.  Vì đã mỏi chân nên lười không
đi.  Một phần nghĩ rằng chắc chỉ có cái giường là chính, mà giường thì mình đã thấy nhiều loại rồi!

Hôm đi thăm tháp Eiffel và khu Etoile thì trời mưa quá.  Nhưng chẳng lẽ ngôi tháp này là biểu tượng
của Paris mà không thăm cho biết?!  Cuối cùng thì cũng đội mưa mà đi.  Tháp to thật, đẹp thật nhưng
dưới chân tháp đám “Rệp” nhiều quá.  Nghe nói đám rệp này làm hư nước Pháp.  Ở những trạm metro
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nhà nước xây những nhà nhỏ để người dân vào đó trú lạnh (có máy sưởi đàng hoàng), trú nắng, trú mưa
trong khi chờ metro tới.  Vậy mà đám rệp này phá sạch.  Phải sửa lại thành cái khác chỉ có lưới mắt cáo
bao quanh!

Tôi được ông em dẫn đến đại lộ Champs Elysées, con đường được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới.  Mà
đẹp thật.  Trên đại lộ là các cửa hàng, hộp đêm sang trọng và nhiều quán ăn nổi tiếng với các món ngon
của nhiều nước.  Tôi vào một quán để ăn trưa và uống cà phê ngắm mưa rơi.  Chờ khi tạnh mưa thì lại
kéo nhau đi chơi tiếp.

Dạo ấy Paris mưa sụt sùi suốt ngày.  Có hôm mưa quá đành phải ở nhà đàn hát hoặc xem quần vợt
tranh giải Tennis French Open qua TiVi.  Có hôm không mưa thì lại gặp cảnh đình công gì đó khiến
không mua được xăng và kế hoạch đi chơi phải thay đổi.  Vào cuối tuần được cháu trai con của ông em
chở cả nhà đi thăm bãi biển Normandie.  Nơi đây nổi tiếng vì là chiến trường đẫm máu trong thế chiến
thứ 2.  Tôi đã thăm đài tưởng niệm, các phòng triển lãm, thăm nghĩa trang và những di tích của cuộc
chiến.  Quả thật cuộc đời này có quá nhiều đau khổ, quá nhiều nghiệt ngã, nhưng cũng không ít những
gương can đảm, những biểu hiện yêu thương, đoàn kết…

Những ngày vui thường qua mau.  Rồi cũng phải đến ngày từ giã Paris để trở về xứ cờ hoa.  Tôi đã có
được niềm vui trọn vẹn trong chuyến Tây du này.  Về cảnh thì …như các cụ đã nói:

Mù tỏa Lô sơn song Triết Giang
Không đi đến đó hận vô vàn
Đến rồi lại thấy không chi cả

Mù tỏa Lô Sơn song Triết giang

Nhưng…về tình cảm con người, thi vô giá.  Tình cảm của bạn bè đã làm tôi ấm lòng và xúc động.  Đặc
biệt tình anh em sau bao năm xa cách vẫn như bát nước đầy.  Gia đình ông em tôi đã tận tình tiếp đãi
vợ chồng tôi, lo lắng cho mọi chuyện.  Không thể mơ ước gì hơn nữa.  Tiện đây xin cám ơn tất cả các
bạn bên trời Tây và không quên cám ơn gia đình người em họ thân thương của tôi.  ■

 Harrisburg, PA, USA (22/11/2016)
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  Vài Điạ Mạo trong Thi Văn Việt

Thái Công Tụng 

1.Tổng quan về  điạ mạo ( land form)

Điạ mạo là nhửng loai hình dạng của võ Trái Đát: Viet Nam có nhiều dạng địa mạo khác nhau: vùng
đồi núi thấp ,vùng địa hình bằng phẳng ,vùng địa hình thung lũng bãi bồi ,vùng địa hình núi sót.
Do diện tích rừng bị thu hẹp, thảm thực vật bị tàn phá nặng nề, nên các tác động xâm thực ven sông
suối, các rãnh xói trên bề mặt địa hình đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trên các vùng có hoạt
động kinh tế của con người. 

Nước xâm thực (erosion) do tác động thũy lực, do bào mòn (weathering) do gió, do trượt đất, chuồi
đất, do khi hâu mưa cuốn trôi,  nhiệt độ, do hoá hoc khi nước acid làm hũy đá vôi v.v..Nước chuyền tải
(transportation) các vật liệu và lằng tụ (deposition) .

Biển, sông, hồ, suôi là nơi tích lũy các trầm tích chủ yếu. Đồng bằng châu thổ là điển hình của quá
trình trầm tích sông ngòi. Các dòng sông cũng có khả năng ăn mòn vào đá và tạo ra trầm tích mới  nên
có vùng bị  bào mòn,  rửa trôi,  có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các vật liệu xâm thực theo
dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng đọng, tạo nên  các bậc thềm, các châu thổ, bãi
bồi phù sa v.v.. 

Đồi, núi, đèo, thung lũng, vịnh, vũng, đầm, ao, ghềnh, bãi bồi ...là các điạ mạo 

2. Điạ mạo trong thi văn Việt 

2.1. Trong truyện Kiều

-Dưới cầu nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liểu bóng chiều thướt tha

-Ngọn triều non bạc trùng trùng

-Mit mù dặm cát đồi cây.

2.2. Trong Chinh phụ Ngâm.  Tác giả đã lấy ngoại cảnh để thể hiện tâm trạng thương nhớ và cô đơn
của chinh phụ một cách đặc sắc.

“Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng củ chiếu chăn
Đoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh”.

“. 'Ngàn núi xanh' càng làm cho nỗi buồn cô đơn  chân trời thêm xa xăm, cách trở. Câu thơ “tuôn
màu ,mày biếc, trải ngàn núi xanh” là một câu thơ có hình tượng mĩ lệ và rất hay. Hình bóng người
chồng thân yêu đâu còn nhìn thấy nữa, đã “cách ngăn”,  bởi “ngàn núi xanh” cứ trải dài trải rộng và che
khuất ở phía chân trời. Chinh phụ một mình một bóng lẻ loi giữa trống vắng bao la. Nỗi buồn cô đơn
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như thấm vào mây núi.  Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ được khắc sâu, được tô đậm qua cách nói
ước lệ tượng trưng ở đoạn song thất tiếp theo:

“Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng”.

Hàm Dương và Tiêu Tương, hai địa danh trên đất nước Trung Hoa bao la, cách xa hàng nghìn dặm,
được nhắc đi nhắc lại đến ba lần ám ảnh. Không gian địa lí bao la đã trở thành không gian nghệ thuật
trống vắng. Cách nói ước lệ tượng trưng là một thủ pháp nghệ thuật của thi pháp cổ mang giá trị thẩm
mĩ đặc sắc: tạo nên tính hàm súc và liên tưởng phong phú, đầy ý vị. 

Chinh phụ ngâm khúc có nhiều đoạn thơ mang tính ước lệ rất hay: 

-lúc thì gợi lên nỗi gian truân của khách chinh phụ trên chiến địa:

“Nay Hàn xuống Bạch Thành đóng lại,
Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua
 Hình khe, thế núi gần xa,
Đứt thôi lại nối, thấp đà lại cao”.

-lúc thì tái hiện một cách rùng rợn chốn sa trường:

“Non Kì quạnh quẽ trăng treo,
Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò.
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
Mặt chinh phụ trăng dõi dõi soi”.

 -Bốn câu thơ cuối đoạn đã cực tả nỗi buồn của nàng chinh phụ trong sự trông ngóng, nhớ thương:

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”.

Các từ ngữ: “cùng trông lại”, “cùng chẳng thấy”, “thấy”, “ngàn dâu”. “Ngàn dâu”, “ai… ai” đã tạo
nên nhạc điệu du dương, tha thiết, diễn ra một cách xúc động một tâm trạng đầy bi kịch thời loạn lạc.
Biện pháp nghệ thuật liên hoàn và cách diễn tả trùng điệp là một nét rất tài hoa của nữ sĩ được thể hiện
qua 4 câu song thất này. Chữ “thấy” cuối câu bảy ở trên được nhắc lại đầu câu bảy chữ ở dưới; chữ
“ngàn dâu” cuối câu bảy ở dưới lại được điệp lại đầu câu sáu, đã làm cho thơ liền mạch, làm nổi bật nỗi
sầu, nỗi buồn li biệt diễn ra triền miên khôn nguôi trong tâm hồn chinh phụ.

 2.3. Trong thi văn Nguyễn Khuyến:

Ao thu quanh que nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tĩ teo
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 2.4. Trong thơ Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Co cây chen đá lá chen hoa
2.5. trong thơ Nguyễn Trải

Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.

3.  Điạ mạo vùng đá vôi (thạch nhũ,  hang động ),  tức điạ hinh cacxtơ. Vùng đá vôi với các hang
động, các vú đá  ở Quảng Bình và một số nơi như Ninh Bình, Hạ Long.Trong các khối đá vôi thường
có các khe nứt thẳng đứng và nằm ngang. Nước mưa chảy theo khe nứt này hòa tan đá vôi, mở rộng
thành các  hang động. Nước mưa khí quyển có chứa CO2 sẽ hòa tan rất mạnh các khoáng vật thuộc
nhóm cacbonat, sunfat, chuyển thành canxi bicacbonat (Ca(HCO3)2), theo công thức:

                                      H2O + CO2 + CaCO3 → Ca(HCO3)2

4. Điạ mạo vùng sông ngòi. Các vật liêu trên núi bi nước xâm thuc (erosion), bào mòn (weathering),do
gió, mưa, do trượt đất, chuôi đất, do mưa cuón trôi, do nhiệt độ, do hoá hoc khi nước acid làm hũy đá
vôi v.v.. Nước chuyển tải  các vật liêu và lang tu (deposition) tạo nên các bâc thềm, các châu thô, bãi
bồi phù sa.    

 -Qua bến nước  xua, Lá hoa về chiều

-Dưới cầu nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liểu bóng chiều thướt tha

5. Điạ mạo vùng biển. 

-Ngon triều non bạc trùng trùng
-Mit mù dặm cát đồi cây

6. Địa mạo vùng núi 

Ta găp các địa mạo như núi, đồi, khe suối trong thi văn :

“Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng củ chiếu chăn
Đoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh”.
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 Hình bóng người chồng thân yêu đâu còn nhìn thấy nữa, đã “cách ngăn”,  bởi “ngàn núi xanh” cứ trải
dài trải rộng và che khuất ở phía chân trời. Chinh phụ một mình một bóng lẻ loi giữa trống vắng bao la.
Nỗi buồn cô đơn như thấm vào mây núi.“. “Ngàn núi xanh” càng làm cho chân trời thêm xa xăm, cách
trở. Câu thơ “tuôn màu ,mày biếc, trải ngàn núi xanh” là một câu thơ có hình tượng mĩ lệ và rất hay.
Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ được khắc sâu, được tô đậm qua cách nói ước lệ tượng trưng ở
đoạn song thất tiếp theo:

“Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng”.

Hàm Dương và Tiêu Tương, hai địa danh trên đất nước Trung Hoa bao la, cách xa hàng nghìn dặm,
được nhắc đi nhắc lại đến ba lần ám ảnh.  Không gian địa lí bao la đã trở thành không gian nghệ thuật
trống vắng. Cách nói ước lệ tượng trưng là một thủ pháp nghệ thuật của thi pháp cổ mang giá trị thẩm
mĩ đặc sắc: tạo nên tính hàm súc và liên tưởng phong phú, đầy ý vị. 

Chinh phụ ngâm khúc có nhiều đoạn thơ mang tính ước lệ rất hay: 

-lúc thì gợi lên nỗi gian truân của khách chinh phụ trên chiến địa:

“Nay Hàn xuống Bạch Thành đóng lại,
Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua
 Hình khe, thế núi gần xa,
Đứt thôi lại nối, thấp đà lại cao”.

-lúc thì tái hiện một cách rùng rợn chốn sa trường:

“Non Kì quạnh quẽ trăng treo,
Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò.
Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
Mặt chinh phụ trăng dõi dõi soi”.

-Mit mù dặm cát đồi cây

Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng củ chiếu chăn
Đoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh”.  ■

   TTTThhhhááááiiii    CCCCôôôônnnngggg    TTTTøøøønnnngggg 
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MÙA THU YÊU THƯƠNG

Võ Thi Như Mai

Mùa thu vẫn dịu dàng đặt chiếc hôn phơn phớt đa sắc màu lên quê hương, dẫu
lòng người đầy lo âu sau cánh cửa khép, thu không vì thế mà bớt dịu dàng và lá
bớt vàng hơn. Đất nước đang thổn thức và mọi thứ dường như đóng băng.
Những người  tuyến  đầu đang  ngày đêm cần mẫn với công việc của mình.
Những viên thuốc Molnupiravir đã được nhập về đợt đầu tiên. Mọi người bên
trong tâm dịch và bên ngoài, đều nín thở, nhưng dường như, cũng có một cảm
giác an tâm nào đó, một niềm hi vọng, dù vẫn biết phía trước dường như là con
đường dài hun hút.

Thu hẩy nhẹ hè, nắng lùi một bước không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy nhiệt độ
bớt gay gắt hơn, lá ru mình ngủ và mùa thu bừng tỉnh. Bạn bước ra lan can, mở

cánh cửa sau vườn hoặc nhón gót nhìn qua ô cửa sổ, hình như thu đang nhảy nhót trong gió. Bạn có
nghe mùi của hương cốm, hoa ngâu, lá sen, của hoa hoàng lan cánh dài xanh ngọc, mùi của mùa thu
tuổi thơ làm dịu đi nỗi căng thẳng hiện lên từng giờ trên bản tin và màn hình điện thoại bé xíu. Cũng có
thể bạn đang dạo vào vườn thu qua những trang sách hoặc một câu chuyện, đưa bạn đến một nơi có ánh
nắng và không khí trong lành, tiếng chim và sự êm đềm. Cũng có thể lòng bạn chùng xuống khi nghe
một người nữa đã rời bỏ thế gian này. Bạn khẽ đọc câu kinh. Người ấy là một chiếc lá mùa thu luôn
ngước nhìn lên bầu trời mà sống, cho đến lúc phải ra đi, chiếc lá ấy biết rằng cuộc đời đã là một món
quà, ít ra cho đến lúc nó rơi xuống mặt đất hoặc một hồ nước trong veo. Trái tim mùa thu khi ấy vỡ tan
để dồn hết lời nguyện cầu đến chiếc lá. Người ấy không phải là một chiếc lá lẻ loi giữa mùa thu mà
chính là mùa thu trong chiếc lá, những ngày cuối cùng mang đầy màu sắc và ánh sáng, đẹp làm sao. Có
lẽ bất cứ ai nghĩ rằng lá rụng đã chết, là do chưa từng nhìn thấy chúng nhảy múa rộn ràng trong một
ngày gió. Mùa thu buồn buồn và ngọt ngào như một sự kết thúc vô tận.

Mùa thu đến thật rồi, tình cờ cứ như khi đứa bạn thân xuất hiện, ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu trong
vườn nhà bạn, hát nho nhỏ và tiện tay bốc một quả ổi ngồi nhai ngon lành. Đứa bạn nheo mắt mơ
màng, kể về những nơi đã đi qua, những người quen đã gặp, rằng bạn ấy đã bắt đầu hẹn hò, đã tham gia
khiêu vũ, cùng với những việc lỉnh kỉnh khác bạn đã làm kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Mùa
thu lúc này vui như tết, như mùa xuân đang hiện diện và mỗi chiếc lá là một bông hoa rợp khoe sắc
vàng, nâu và những mảng xanh bạc. Bầu trời lộng lẫy trong hoàng hôn, nhuốm từng chiếc lá mới đáng
yêu làm sao.

Mùa thu này mở ra một cơ hội mới bởi vì trong vòng xoay cuộc sống, con người gần như không có thời
gian để chiêm nghiệm, để suy ngẫm và để đặt ra một giải pháp cho sự đổi mới thế giới về một mặt nào
đó. Tự mình biết rằng, sau mùa dịch, chúng ta nhất định làm tốt hơn và từng bước cải thiện. Nếu chúng
ta đã từng đi qua những cuộc chiến, và nhất là đi qua dịch bệnh, đói nghèo chúng ta biết giá trị của sự
sẻ chia, của lòng nhẫn nại, của sự tử tế. Tôi nhớ có lần em trai bảo, chỉ thích làm việc từ nhà, đơn giản
mà tuyệt vời, không cần chạy xe trong khói bụi, không cà vạt, áo sơ mi đóng thùng. Em ấy chỉ việc dọn
dẹp căn phòng một tí, tròng vào chiếc áo có cổ để họp zoom và có thể uống một li rượu nho vào buổi
trưa. Thế nhưng bây giờ, em lại bảo, y như chiếc lồng trong sở thú chị ạ, làm việc ở nhà có khi lại kém
hiệu quả nếu không vững vàng và có kế hoạch thời gian hợp lý.
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Mùa thu năm trước, chúng ta đi mua sắm, hàng hiệu và trang phục, bao nhiêu thứ đồ xa xỉ về để chật cả
nhà. Chúng ta hẹn bạn bè ăn trưa, bắt tay ôm nhau thắm thiết và nói cuời rôm rả. Mùa thu năm nay,
nằm đọc sách, nghe nhạc và ngẫm nghĩ về kiếp nhân sinh. Chúng ta dành thời gian cho con và lên kế
hoạch cho năm học mới, theo hướng học tại nhà. Dưới bóng lộc vừng, bé chăm chú học, mẹ cũng bắt
đầu tìm hiểu chương trình cấp một, cũng phải biết rõ ràng để tránh tình huống "cãi không lại em ấy".
Ngoài việc dựa vào chương trình của nhà trường, người mẹ người bố nhiệt tình còn trò chuyện với con
nhiều hơn, đọc sách cùng con. Mẹ bắt đầu bằng bài học đạo đức về sự tử tế. Hãy đặt tay lên ngực trái
và lắng nghe nhịp đập, đó là nơi mọi nguồn năng lượng tử tế của con người phát ra. Trước tiên là tử tế
với bản thân mình và những người xung quanh, với động vật và cả thế giới to đùng chứ chẳng chơi.
Nếu bạn bè buồn bã, con có thể nhảy nhót qua webcam hoặc viết email qua về để động viên. Trồng một
cái cây sau góc vườn để tặng cho một chú ong và cho các chú chim nhảy nhót chuyền cành. Ở chung
cư nhà trọ vẫn có thể trồng một cái cây be bé trong một cái chậu xinh xinh. Hãy dán một tấm bản đồ
lên tường hoặc đặt một quả địa cầu trên bàn, ngồi chống cằm tưởng tượng mình đang thám hiểm và bảo
vệ khu rừng và những ngọn núi, cũng tích cực lắm nha và biết đâu một ngày nào đó ước mơ sẽ được
thực hiện.

Cho dù chúng ta đang cảm thấy bi quan thế nào, thì mọi việc cũng sẽ trở nên tốt hơn. Một trái tim tan
vỡ chưa chắc đã là điều tệ hại mà có thể đánh dấu cho một khởi đầu tươi đẹp nào đó. Một cơn dịch
bệnh tràn qua bốn bể năm châu với biết bao mất mát tang thương và phiền toái có lẽ cũng là một sự
nhắc nhở nghiêm túc nào đó dành cho loài người chúng ta, dường như vẫn không biết nơi đâu là điểm
dừng.

Mà này anh ơi, có lẽ riêng chúng ta, sẽ yêu quý nhau nhiều hơn, bỏ qua những giận hờn vu vơ và vị tha
hơn, nồng nàn hơn và cân bằng hơn, để rồi trăm nghìn mùa thu sau nữa, tâm hồn chúng ta luôn gắn bó
với mùa thu, mùa của kỷ niệm, chúng ta suốt đời suốt kiếp cùng nhau kiếm tìm những mùa thu kế tiếp,
mùa thu của tình người và tình yêu bất tận. Em sẽ luôn hát cho anh nghe bản tình ca mùa thu của chúng
mình: "Mùa thu nào vừa đi qua, giấu cái thời trẻ trung của em trong chiếc áo. Ánh mắt nào cười nhạo,
rơi trên mái tóc em mềm. Lẫn trong hơi thở của đêm, là hương thời gian xoay, ấm như lời ca em hát,
mênh mông một điệu nhạc buồn. Dẫu mùa thu sẽ có lúc qua luôn, đem theo tiếng cười hồn nhiên của
em trong chiếc lá, rằng mùa thu đôi khi qua vội vã, hãy nhớ rằng em luôn yêu người".  ■ 

VVVV    õõõõ    TTTThhhhÎÎÎÎ    NNNNhhhhÜÜÜÜ    MMMMaaaaiiii 
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MỘT CHÚT LÃNG ĐÃNG

“Chưa gì mà em đã nhớ anh”, đó là khi chị đóng cửa lại và kéo rèm xuống, khi chị cảm thấy mình yếu
đuối đến mức không đứng vững mỗi khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Phải nói lời tạm biệt với
người mình muốn dành từng giây từng phút, thật không dễ dàng chút nào, để trở về với cuộc sống bận
rộn của năm ngày làm việc, đằng đẵng, và đợi chờ giờ hẹn hò cuối tuần. Khi không bên nhau anh
thường hát nho nhỏ qua điện thoại trước khi chị chìm vào giấc ngủ “Những ánh sao chiếu sáng trên
đỉnh đầu, làn gió nhẹ thì thầm yêu em nhiều lắm, chim hót trên cành cây sung dâu, hãy mơ về anh nhé
em yêu dấu. Hãy hôn anh và chúc ngủ ngon, ôm thật chặt khi có thể và nói lời nhớ nhung lúc chia xa vì
lúc ấy chắc chắn anh cô đơn và buồn rầu, hãy mơ về anh em nhớ chưa” Anh thủ thỉ thì thầm kể những
mẫu chuyện nho nhỏ, không đầu không cuối nhưng êm êm dịu ngọt, thấm vào chị tự lúc nào không rõ,
đến mức chị như đứa trẻ không chịu nhắm mắt ngủ nếu bố mẹ bận rộn và bỏ qua thời gian đọc sách.
Anh nghiễm nhiên bước vào đời chị, duyên dáng, phơn phớt, bông đùa, dịu ngọt và lúc thì như hòa với
nhau làm một lúc thì như con sóng xa xăm. Khi anh bảo, này nhé, lúc nào anh cũng bên em, ngoại trừ
khi ngủ và lúc ở chỗ làm, thì còn thời gian cho ai nữa. Chị không biết mình bắt đầu yêu anh khi nào,
vừa là cảm giác hạnh phúc và an toàn đến tột cùng, nhưng đồng thời cũng có những phút giây bất an,
một chút xíu nghi ngờ thoáng qua, vì sao anh đến trễ hơn mọi hôm, vì sao có một chiếc kẹp tóc trong
túi áo. Nỗi đau be bé nho nhỏ nào nếu có cũng làm chị cảm thấy không đáng là bao so với niềm vui
đong đầy. Thế rồi từ chiếc kẹp tóc, sang vài tin nhắn tình cờ. Anh bảo, trông em thật ngốc và ngố khi
ghen, nhìn chỉ muốn …., và anh kéo chị lại, cắn khẽ vào vai và vòng tay ôm choàng, bao trùm, ấm áp.
Mỗi khi nghe tiếng chân của anh, tim chị nhảy lô xô trong lồng ngực, biển tình mênh mông chiếu sáng
ngàn ngôi sao trên trời, sự ngưỡng mộ niềm mến thương cứ chực trào lên môi lên mắt, trông chị mới
mong manh làm sao, khi yêu, ai chẳng thế, sao đêm sà xuống trên chiếc gối, thì thầm sẽ ổn thôi sẽ ổn
thôi, hãy nhắm mắt và ngủ ngoan nào.

Thế đấy, bạn thì sao nào? Thật ra ai cũng trải qua vài giây phút ghen tuông ganh tị và tất nhiên đi kèm
với tổn thương. Đa phần trong một mối quan hệ bình lặng, bạn cảm thấy an toàn, bình tĩnh và tự tin,
ngay cả khi xung quanh bạn có sóng gió. Tuy nhiên cũng có những đôi, ghen tuông dễ thương và với
liều lượng nhỏ ban đầu, trở nên thường xuyên hơn, chiếm lĩnh cuộc sống và mở ra một con đường đầy
sỏi đá mà nếu không sớm thoát khỏi, tình yêu tươi đẹp sẽ có thể thành sa mạc hoang vu. Ghen tuông và
ganh tị ăn mòn từng tế bào cảm xúc. Thật ra bạn và anh đã chọn nhau, khẳng định với cả thế giới, trong
lòng mình chỉ có nhau, chính xác là như thế. Anh đã chọn bạn và anh yêu bạn, chỉ vậy thôi. Thế thì, cần
kiềm chế cơn ghen, ngẩng cao đầu và lấy lại niềm tin và phong độ xem nào, bởi vì sự bất an thật sự
chẳng hấp dẫn tí nào, và vô tình đẩy nhau ra xa.

Có vẻ như, tình yêu là món quà lớn nhất mà thượng đế dành cho loài người. Có thể bạn trách tôi sao cứ
vô tư làm thơ tình trong khi thế giới điên loạn ngoài kia, người dân khổ sở chống chọi với dịch bệnh .
Tôi bé nhỏ thế này biết phải làm sao, tôi chỉ biết chăm sóc gia đình và cái gì trong khả năng thì tôi chia
sẻ và động viên. Thời giãn cách, người ta bắt đầu đóng dần Facebook vì buồn bã, vì bật tivi lên hay mở
ra một trang báo, toàn tin xấu, thực tế chua xót cứ đập thẳng vào mắt và bóp nghẹt tâm hồn, người
trong cuộc thì ngơ ngác và mãi vẫn không tin đây là sự thật, các đôi đang yêu đằm thắm có lẽ cũng
“put on hold” (tạm dừng yêu nhé em). Các nhà thơ nhà văn cũng bắt đầu vào cuộc, buồn đau, cảm
thông, chia sẻ, thơ tình nhường cho thơ thời cuộc, nhân văn và thấm đẫm tình người, chiến đấu chống
chọi từ thực tế đến ngòi bút, thật cảm động. Thời giãn cách, người ta cũng rảnh rỗi hơn và dành nhiều
thời gian thanh lọc tâm hồn, đọc sách nhiều hơn và cũng online nhiều hơn, biết đâu có người dừng lại
bài thơ tình của tôi, và mỉm cười vu vơ, vết nhăn trên trán cũng giãn ra một tí. Vậy cho tôi viết tiếp về
tình yêu nhé.
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Tình trạng ghen tuông thật khổ sở, cứ như có một ác quỷ đang ngự trị và điều khiển bạn. Tôi đọc đâu
đó, rằng, yêu là tin tưởng tuyệt đối và tự mỗi người phải biết giới hạn và tự chung thủy với mình, nói
thì dễ nhưng nếu quá tỉnh táo thì không còn gọi là yêu nữa. Tôi cũng đã từng ghen như vũ bảo, chiếm
hữu và sở hữu, bị cuốn vào, gây phiền hà cho anh và làm khổ chính mình. Quả không sai khi người ta
nói rằng, nếu ghen tuông ganh tị là một cơn sốt thì tất cả thế giới sẽ bị ốm mất thôi. Mãi sau khi thoát
ra khỏi tình trạng ấy, tôi mới nghiệm ra ghen tuông không làm cho tôi đẹp hơn trong mắt của anh, cũng
hoàn toàn không chứng minh được tôi yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Lẽ ra yêu và quan tâm anh tôi phải
học cách tin tưởng bởi vì con ác quỹ mang tên ghen mạnh mẽ đến mức có thể phá hũy bất cứ thành trì
bền chặt nào, ăn mòn sự độc đáo, bản tính tự tin và giá trị của bạn. Người ta bảo ganh tị ghen tuông là
một căn bệnh ung thư của tinh thần, quả không ngoa. Mà này, bạn biết không, cô nàng dễ thương, tôi
đọc đâu đó rằng, người ta thường chỉ ném đá vào những thứ lấp lánh và tỏa sáng, hãy nhớ thế nhé.

Những khi vật vã với những cơn ghen long trời lở đất mệt nhoài, chị luôn hướng về phía biển. Dù sao
đại dương cũng là một thế giới bí ẩn và đáng kinh ngạc, mở ra biết bao điều kỳ diệu trong tâm trí và
trái tim của mình, có lẽ đại dương là mạch máu của hành tinh và chiếm một diện tích không hề nhỏ.
Đại dương dù ở xa đâu đó nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người, từ không khí chúng ta thở,
thực phẩm chúng ta ăn, nước chúng ta uống. Đứng trước biển, chị luôn thấy mình chủ động và bình
tĩnh, lạc quan và tự tại, chị thấy mình tuy bé nhỏ trước cái bao la của biển trời nhưng bản thân chị lại là
một phần vô cùng quan trọng của một điều gì đó lớn hơn. Nếu đại dương ồn ào dữ dội hôn ào ạt lên bờ
biển thì cũng có lúc lặng yên như tờ, chị nghĩ mình cũng thế.

Ngay lúc này đây, những điều tưởng chừng giản đơn nhất, như chạy ra biển để nhảy nhót theo âm nhạc
của gió và khiêu vũ với con sóng tình yêu cũng khó có thể thực hiện được với nhiều người trên thế
giới, do cách li và dịch bệnh hoành hành. Thế nên, bạn có thể tự xem mình là một con sóng trong đại
dương và đừng bao giờ mất niềm tin vào nhân loại bởi vì một vài giọt nước bẩn sẽ không thể nào làm
đại dương ô nhiễm. Nhân loại luôn trải qua nhiều biến động, không nơi này thì nơi khác, không dịch
bệnh thì chiến tranh, và rồi sẽ đến thời kỳ hồi phục, cứ phải lạc quan tin như thế. Khi nghĩ đến những
vấn đề lớn lao và khi đứng trước biển với thuỷ triều và những dòng chảy, với giây phút biển tĩnh lặng,
những cảm xúc trái chiều của chúng ta dường như không là gì. Khi dịch bệnh qua đi, có lẽ những nhu
cầu xa xỉ của con người cũng không cần thiết nữa và sẽ có nhiều điều không còn quan trọng nữa, chúng
ta sẽ hướng về một hành tinh xanh, của sự tử tế và tối giản. Và có lẽ, ghen tuông và ganh tị thái quá
trong tình yêu tình người, sẽ chẳng còn chỗ đứng, nhỉ. Vậy thì những người yêu nhau ơi, tiếc gì mà
không dành cho nhau cái màu xanh lam của biển, của sự yên tĩnh và yên bình, cái nồng nàn dữ dội của
những con sóng, bởi vì suy cho cùng, chỉ có tình yêu và sự tử tế, mới vượt qua hết những nỗi đau.■ 
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TIA NẮNG MẶT TRỜI

Hôm qua tôi đọc một bài mở đầu bằng niềm nuối tiếc giản đơn của nhân loại nói chung, rằng khi mất đi
mới biết quý những điều mình có. Rồi đến tiếng trống trường tuổi thơ đầy kỷ niệm ngọt ngào và một
lần nữa lại vang lên và gắn bó khi tác giả quay lại môi trường giáo dục với vai trò của một nhà giáo, và
kết thúc bằng thực tại của dịch bệnh và niềm hi vọng được nghe lại tiếng trống trường, có lẽ lúc ấy, tác
giả sẽ còn cảm động hơn nữa và yêu hơn nữa tiếng trống ấy. Bài viết nói hộ lòng biết bao người.

Rồi tôi mới nhớ ra, bắt đầu một năm học, lẽ ra là mùa tựu trường. Mới đó mà hai mươi năm kể từ ngày
tôi giảng dạy ở trường cấp ba, dù đứng lớp năm năm ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian tôi không
thể nào quên được. Hai mươi năm qua, tôi vẫn đang ở trên bục giảng nhưng ở một môi trường hoàn
toàn khác và ở một đất nước khác, tôi dạy cấp một. Nhớ có lần một bé người Hàn Quốc vào trường, em
thích lắm, bảo rằng, ở đây học thư giãn thảnh thơi thoải mái quá cô ơi, em không muốn về lại Hàn tẹo
nào. Tôi nghe nói, ở Hàn Quốc, thư viện mở của hai bốn trên hai bốn ấy. Và vì dạy cấp một, tôi mới
thấy thương làm sao các bạn nhỏ bé bỏng, những tâm hồn non tơ tươi mới bắt đầu ê a học chữ, ở nước
nhà, trong thời kỳ cách li.

Ôi trẻ con, đôi khi chúng ta quá lo lắng đến việc các em sẽ trở thành nhân vật nào của tương lai mà
quên mất rằng, thật ra các em là những công dân của ngày hôm nay, mỗi em có những khả năng nhận
thức và tính cách khác nhau với những quá trình tiếp thu kiến thức, nhận thức hoàn toàn riêng biệt và
không thể rập khuôn. Nhiều khi các bạn nhỏ không nhớ thầy cô giáo đã giảng thao thao bất tuyệt điều
gì khi đứng trên kia, nhưng lại nhớ như in cô giáo ấy là người thế nào và quan tâm đến các bạn ra sao,
rằng cô giáo ấy đã mở ra những cánh cửa tuyệt vời nơi trí tưởng tượng của các bạn chưa thể với đến
như thế nào. Các bạn có thể chưa nhớ những bài toán đố, lịch sử, khoa học, địa lý nhưng lại say mê
lắng nghe những câu chuyện về lòng yêu thương, cứ như là một nhu cầu cốt lõi và trọng tâm hơn cả.
Một khi cô trò có thể kết nối với nhau, các em sẽ có cảm giác an toàn hơn, tin cậy hơn và sẳn sàng
mạnh dạn đặt câu hỏi và chia sẻ cảm xúc của mình, ngọn lửa trong các em được thắp sáng. Trẻ con
chơi với nhau và chơi một mình tự do khám phá, nhưng đôi khi cũng cần người lớn chơi cùng bởi chơi
là học, là được cảm nhận sự dịu dàng, dễ thương vốn có nơi trẻ và biết tôn trọng những gì trẻ suy nghĩ.

Thế giới tuổi thơ thật diệu kỳ, nhiều năm được trò chuyện và gặp gỡ trẻ em, hàng ngày, nhưng chưa
bao giờ tôi cảm thấy chán mà ngược lại, lúc nào cũng được học nhiều điều hay và những khám phá kỳ
diệu. Cái cách các em suy nghĩ độc lập, có lòng nhân ái, đặt câu hỏi đầy ý thức và nhiệt huyết, cách các
em kể say sưa về cánh đồng, bờ sông, công viên và trong rừng, nơi được bố mẹ dắt đi vào cuối tuần,
thật là ngưỡng mộ. Cũng như chúng ta, trẻ em được quyền cáu kỉnh, sợ hãi, lo lắng, được quyền đưa ra
quyết định theo logic của riêng mình chứ không nhất thiết phải luôn làm theo bản hướng dẫn. Các em
đến trường không phải đơn giản vì ở đó có thư viện, sách vở, và thầy cô giáo có kiến thức khổng lồ
nhưng là nơi mở cánh cổng ra thế giới rộng lớn.

Và vì cánh cổng của thế giới rộng lớn cần được mở ra, nhất là trong tình trạng giãn cách không thể đến
trường được, thì phải làm sao đây. (Bạn đừng nghĩ là tôi có câu trả lời nhé). Bố mẹ sinh con ra, nghĩ
rằng, là tài sản, là sở hữu, là của riêng mình. Thế nhưng con cái rồi sẽ lớn lên, sẽ đi xa, và sẽ rất độc
lập. Con trai tôi mười lăm tuổi, cứ nghĩ đến lúc con trưởng thành và một ngày kia dọn hẳn ra ngoài ở
mà tim tôi thắt cả lại. Con tôi luôn có khao khát riêng, suy nghĩ riêng, tôi chỉ biết chăm sóc và đem đến
cho con tình yêu thương vô bờ bến và trò chuyện cùng, ăn cùng và chạy bộ cùng.
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Tôi đọc báo mạng, xôn xao niềm vui và nỗi lo lắng của một năm học mới bắt đầu. Vui vì những ngày
hè buồn bã không có nhiều hoạt động ngoài trời đã trôi qua, đã đến lúc trẻ con bắt đầu với sách vở.
Nhưng nỗi băn khoăn cũng không phải nhỏ. Có lẽ bắt đầu với những tâm điểm của dịch bệnh và những
khu khó khăn, đã lưu thông thì khó mà hàng ngày lo lắng với miếng cơm manh áo, cũng là đã quá sức
chịu đựng trên những đôi vai oằn xuống của các ông bố bà mẹ, nói gì đến học hành và học online sao
cho hiệu quả. Những nơi ấy, có lẽ, tạm thời chỉ lo chống dịch và chứ chưa dám nghĩ đến những nhu cầu
khác sâu xa hơn. Tiếp đến là nỗi lo không có thiết bị điện tử để kết nối hoặc một gia đình chỉ có một
thiết bị cho ba bốn học sinh, và tin mừng là nhiều trường nghĩ đến việc phát bài đến với những gia đình
không có điều kiện sử dụng máy tính.

Nơi tôi ở may không có dịch bệnh nhưng năm ngoái đóng cửa vài tuần, nhưng trước đó mọi kế hoạch
đều được đặt ra, từ trên điều xuống hiệu trưởng, từ hiệu trưởng xuống giáo viên và từ giáo viên chia
nhóm để thực hiện. Trên bình diện rộng thì hình thức học online phải được thực hiện càng đơn giản
càng tốt, đơn giản đến mức tối giản ấy. Nói là ở Úc nhưng đâu phải nhà nào cũng dùng thiết bị điện tử,
và đâu phải ai cũng buồn mở máy ra cho con học. Chương trình năm tuần, mười tuần được từng nhóm
giáo viên soạn ra, theo từng ngày, từng bài, cụ thể, rõ ràng và tải lên hệ thống ứng dụng Connect. Mà
hệ thống nào cũng được, thậm chí chỉ cần email. Ít nhất là giáo viên và phụ huynh có thể trao đổi qua
email. Nhà trường dành hẳn một tuần không dạy học sinh, chỉ để soạn thảo, lên chương trình và bàn
bạc. Sau đó dành hẳn một tuần, để trao đổi cụ thể và “hướng nghiệp” cho phụ huynh. Trong tuần lễ này,
phụ huynh là những học sinh nghiêm túc, nắm bắt được chương trình chung của năm tuần, mười tuần
cụ thể ra sao, các em cần trau dồi kỹ năng nào và thời gian trong ngày được chia nhỏ ra sao. Phụ huynh
được toàn quyền chủ động hướng dẫn gì và nội dung thế nào cho con mình, dựa trên cái sườn được
vạch ra cụ thể, nếu bận rộn thì đã có chương trình sẳn, chỉ cần theo đó mà làm. Đối với những trường
hợp không dùng thiết bị điện tử, không thể in bài ra, thì cần báo cho trường, trường sẽ in bài. Kết quả
trong mấy tuần học online thế nào ư, ôi chao, dù rất cụ thể và tiện giản, nhưng vẫn ì ạch mà thôi, trẻ
con Úc chạy nhảy vui chơi cả ngày quen rồi, ngồi một chỗ học hơi khó, nhưng trẻ con Việt nếu làm
cách này thì chắc chắn cũng hiệu quả, phần nào. Đám trẻ teen nhà tôi, lớp chín, mười, mười một thì sao
nhỉ, rất rất thích học online vì các bạn chúa lười ra khỏi nhà. Zoom mở lên, thầy cô giảng oang oang,
các anh chị nằm bò ra, có khi cũng ngồi vào bàn đàng hoàng, nhưng bảo nghe giảng một trăm phần
trăm á, chắc chắn là không.

Việc học online sẽ hiệu quả nếu bài đưa ra theo một trình tự nhất định và thời gian biểu nhất định, một
khi các em theo các trình tự ít xáo trộn ấy, sẽ tự học được và phụ huynh chỉ cần hướng dẫn trong thời
gian đầu mà thôi. Với các bạn lớn hơn thì kiểu bài project (dự án, kế hoạch, tổng hợp thông tin, tìm
hiểu nhân vật) là lý tưởng. Việc học online hiệu quả nhờ phần lớn vào cách giáo viên chuẩn bị bài và ra
đề tài một cách thông minh cho học sinh. Sách giáo khoa nhiều môn, và nhiều bài thật, nếu cứ học từng
trang từng trang ở nhà á, có vẻ hơi lý tưởng đấy ạ. Gom cả chương lại cho vào một đề tài để các em
nghiên cứu. Để làm được bài thì buộc các em phải đọc gần hết cả chương hoặc chọn lọc thông tin trong
chương ấy, mới làm được, giải quyết nhanh gọn lẹ mười mấy trang sách giáo khoa trong một bài
project mà thôi. Phụ huynh cũng thế, gom bài lại, tung ra một phần tóm tắt, làm sao, để thời gian các
em ngồi xuống học ngắn hơn nhưng vẫn tiêu thụ được lượng kiến thức yêu cầu cần thiết, và thời gian
chơi nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn.

Đấy, đặt bút xuống, tôi nghĩ rằng mình sẽ viết một bài tản văn lãng mạn về mùa thu, về mùa tựu
trường, về tiếng trống trường, nhưng lại ra những dòng chữ này. Thôi thì cũng là do bệnh nghề nghiệp.
Tôi mong sao, một năm học mới, dù khác những năm khác, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học
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sinh sẽ có được những trải nghiệm đáng quý, sẽ yêu thích những phút giây “home schooling” thật bổ
ích và lý thú. Tôi nhớ đến bài thơ viết cho con trai khi bạn ấy vào lớp một có mấy câu thế này:

Con mang tia nắng mặt trời, soi vào lòng mẹ. Sưởi ấm mỗi khi mẹ bỗng thấy mình đơn lẻ, giữa thế giới
bao la. Mẹ sẽ trả lời những câu hỏi về núi non. Hay vũ trụ lớn lao và những vì sao trong đêm lấp lánh.
Nhưng những ước mơ – quà tặng cuộc sống không thể nào so sánh, chỉ dành cho riêng con. Con sẽ
sống thật ngoan, và mãi mãi đáng yêu, để mọi người nhìn con đầy trìu mến. Những nơi con đến, không
phải lúc nào mẹ cũng ở bên. Nhưng dẫu ngày hay đêm, mẹ muốn sẻ chia những khi con cần đến. Dani,
mẹ yêu con vô bờ bến, cứ muốn ôm vào lòng, sợ con lớn quá mau. ■ 

VVVV    õõõõ    TTTThhhhÎÎÎÎ    NNNNhhhhÜÜÜÜ    MMMMaaaaiiii    
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Cánh Sao Khoa Học Đã Rời Khỏi Bầu Trời

Phương Hoa

Vô Cùng Thương Tiếc
Vô cùng thương tiếc NGUYỄN XUÂN VINH 
Chuyến cuối Người bay chỉ một mình
KHOA HỌC GIA, lừng danh trí tuệ
APOLLO, nổi tiếng công trình 
TOÀN PHONG văn sĩ, bao thành quả 
Tư lệnh Không Quân, lắm nghĩa tình
Giải thưởng Hàn Lâm ngời rực rỡ
Gia tài toán học sáng lung linh
Tri ân rạng mặt dân Nam Quốc
Kính tiễn Cụ về diện Thánh Linh.
                     *
Thánh Linh Chúa rước bậc tài hoa
Nắng Hạ dường như khóc vỡ oà
Sự nghiệp, năm châu hừng ánh tỏa
Công danh, bốn biển chói quang lòa
Không Gian Kỹ Thuật cùng bay vút
Khoa Học Phi Thuyền giúp tiến xa 
Gãy cánh Đại Bàng đau Việt Tộc
XUÂN VINH thanh sử mãi không nhoà.

                  Phương Hoa - July 24, 2022

Ngày hôm qua, Thứ Bảy, 23/07/2022, một tin rất buồn đã đến với cộng đồng Việt Nam. Cánh chim
bằng từng làm dậy sóng toàn cầu, Giáo sư Tiến sĩ, Khoa học gia, cựu Phi công, kiêm nhà văn, Toàn
Phong Nguyễn Xuân Vinh đã vĩnh viễn ra đi.

Mới hồi cuối tuần trước giáo sư Phạm Hồng Thái, thầy dạy lớp vi tính của tôi, đi Nam Cali có việc và
thăm cụ giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Nghe thầy nói hiện bịnh tình của giáo sư đã xấu dần
đi và đang được trung tâm “hospice” chăm sóc trong những ngày cuối đời nên thầy phải đi thăm giáo
sư một lần trước khi quá trễ. Tôi nói với thầy xin chúc lành đến giáo sư Xuân Vinh, cầu mong người
thoát cơn bệnh ngặt. Vì rất quý trọng giáo sư, tôi nghĩ là “còn nước còn tát,” bệnh viện chê thì bây giờ
nên tìm cách chữa theo dân gian, may ra cứu được GS.  Tôi từng biết có những người bệnh viện trả về,
nhưng rồi được cứu sống nhờ các phương pháp dân gian đơn giản đó. Nên tôi gợi ý, nếu có thể thầy
Thái nên giúp hướng dẫn và giới thiệu cho giáo sư tham gia một môn nhân điện để tự chữa bệnh thử
xem sao.  

Nhưng thứ Hai tuần này thầy Thái về lại Bắc Cali và nói với tôi, bệnh tình của Gs Vinh đã quá trầm
trọng, vô phương cứu chữa.  Thầy kể đã được vài vị dưới Nam Cali đưa đến thăm Giáo sư, và thầy còn
cho tôi xem hình nhà văn Việt Hải chụp với giáo sư Vinh đang nằm trên giường bệnh. Tôi nhìn hình mà
xót cả lòng, đau cả ruột, thương quá là thương. Vị giáo sư khả kính, nhà khoa học không gian xuất sắc
của Hoa Kỳ đã từng làm thế giới nể phục, bây giờ chỉ còn là một thân hình héo úa, với những dấu vết
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thâm tím khắp trên tay vì kim chuyền thuốc, cùng với dây nhợ đầy người.  Thật là kiếp làm người sao
khổ quá, sinh, lão, bịnh, tử, không chừa một ai... 

Tôi ngẩn ngơ cả ngày vì cái tin Gs Nguyễn Xuân Vinh vĩnh viễn ra đi, vì thương tiếc một nhân tài. Đối
với người Việt, GS còn là một cựu Tư lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.  Những chi tiết về GS
được lưu trữ trên hệ thống Wikipedia: Gs Nguyễn Xuân Vinh từng là Tiến sĩ Khoa học Hàng không và
Không gian tại Đại Học Colorado, 1965; Tiến sĩ Quốc gia Toán học Đại Học Paris VI, 1972; thành viên
của Hàn Lâm Viện Quốc Gia về Hàng Không và Không Gian (Académie Nationale de l' Air et de
l'Espace)  Pháp,  1984;  và được bầu  làm viện  sĩ  chính thức  Hàn Lâm Viện  Không Gian  Quốc Tế
(International Academy of Astronautics) từ 1986.  Còn nữa, năm 1962, sau khi thực hiện thành công
một nghiên cứu về công trình tính toán quỹ đạo tốt nhất cho Phi thuyền do NASA tài trợ, Gs Nguyễn
Xuân Vinh là người Việt Nam đầu tiên và cũng là người đầu tiên được Đại học Colorado trao bằng Tiến
sĩ Khoa học Không gian.  Và những lý thuyết của ông đã góp phần quan trọng đưa các Phi thuyền
Apollo lên được Mặt trăng thành công, đồng thời cũng được ứng dụng vào việc thu hồi các Phi thuyền
con thoi trở về Trái đất an toàn. Về sau Gs Nguyễn Xuân Vinh còn được mời tham gia thuyết trình
thỉnh giảng tại nhiều Đại học lớn và các Hội nghị Quốc tế trên Thế giới như Mỹ, Canada, Anh, Pháp,
Úc, Đức, Ý, Thụy Sĩ, v.v...  Chỉ đơn cử một số thành tích đáng nể của GS, vì quá nhiều để kể hết.

Về các giải thưởng khoa học, thì tháng Tám, 1994, Gs Nguyễn Xuân Vinh nhận giải Mechanics and
Control of Flight của Viện Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ (American Institute of Aeronautics and
Asronautics) về những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực toán điều khiển tối ưu, ứng dụng cho cơ học
phi hành của các vật thể bay trong khí quyển và không gian.

Nhận  Giải  Mechanics  and  Control  of  Flight  của  American
Institute of Aeronautics and Astronautics (1994)   
   
Cũng trong năm 1994, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được tặng Giải thưởng Exellence 2000 Award, của
Pan Ags. Giải thưởng này, được trao tặng mỗi năm tại một buổi dạ tiệc thường tổ chức vào tháng Năm
ở Washington DC, để vinh danh một số người Mỹ gốc Á Châu đã đạt được những thành tích vang danh
quốc tế. 

Sau  đó  năm 2006,  Gs  Nguyễn  Xuân  Vinh  còn  được  Hội  Khoa  Học  Vũ  Trụ  Hoa  Kỳ (American
Astronautical Society) trao giải Cơ Học Phi Hành Không Gian 2006, tên là giải Dirk Brouwer, là giải
thưởng quan trọng nhất cho ngành Cơ Học Phi Hành Không Gian. 
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Theo trong sách Thiên Chức Nhà Giáo – tác giả Nguyễn Xuân Vinh – (Nhân Văn Nghệ Thuật – 2018),
thì trong thời gian dạy học ở University of Michigan, Giáo sư Xuân Vinh đã vận động và trợ giúp để
mở các lớp dạy tiếng Việt cho sinh viên của trường. Năm 1999, Ban Tổ chức Giải Khuyến Học tại
thành phố St Louis, bang Missouri, đổi tên giải thưởng hàng năm đã thành lập từ 1992, thành “Giải
Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh.” Trong các giải thưởng được trao tặng, đây là giải cao
quý nhất dành cho học sinh nào hội đủ các yếu tố học giỏi, có tinh thần phục vụ cộng đồng, và có tinh
thần Việt Nam. (Trích trong Thiên Chức Nhà Giáo -2018.) 

Thực ra, cái thuở mà Gs Nguyễn Xuân Vinh chuẩn bị đi Pháp học đại học, tôi
vẫn còn ở tận đẩu đâu trong bụng mẹ. Vậy mà lớn lên tôi lại thích đọc sách của
người. Đó là vì tôi cũng có chút “dây mơ rễ má” với gia đình Không Quân, nên
tôi mê tác phẩm “Đời Phi Công” của GS lắm, và đồng thời cũng tìm đọc các
quyển sách khác của GS như, Theo Ánh Tinh Cầu, Tìm Nhau Từ Thuở... Và mới
đây nhất  năm 2018,  Giáo sư đã xuất  bản thêm một tác phẩm nữa,  tựa đề là
“Thiên Chức Của Nhà Giáo.”  Trong “Đời Phi Công” tôi rất hâm mộ nhân vật
Phượng khi đọc những lá thư của “chàng phi công tương lai” Nguyễn Xuân Vinh
đang học lái tận bên trời Tây viết cho người yêu nơi quê nhà.  Trong gần chục lá
thư đó, tôi cảm động với cái câu mà phi công Nguyễn Xuân Vinh viết cho “nàng Phượng” trong lá thư
thứ I, “Đường đời muôn vạn nẻo, anh đã chọn lấy một hướng, dù gian nan muôn trùng anh cũng sẽ
mỉm cười dấn bước.” Và trong một đoạn khác, tôi khâm phục cái chấp nhận của người hùng, “Ngay từ
lúc phải xa gia đình vì ly loạn, anh đã thấy rằng cuộc đời rồi đây sẽ là gió sương kết hợp, và đến nay
anh thấy rằng chắc chắn mình sẽ chỉ là một kiếp chim chào cánh trên khắp kinh kỳ.” (Đời Phi Công –
Lá thư thứ nhất- tr. 5)

Những ngày mới gia nhập vào Học Viện Không Quân Pháp, trong một buổi tối nơi quán cà phê nhạc,
có rượu, có cả những người đẹp mắt xanh tóc vàng xung quanh, mà chàng như không nhìn thấy, chỉ mơ
về cô người yêu nhỏ ở quê nhà. Đây là những lời chàng viết cho nàng khi ấy:

“Mái tóc của giai nhân có hoe vàng như những sợi tơ lụa, màu mắt xanh lơ như hồ Thu Diệu và khóe
cười có say đắm như ly rượu ngọt có lẽ anh cũng không cảm thấy nữa, vì tất cả chỉ thoáng qua đi như
một cơn gió dịu đối với anh. Nếu có gì vĩnh cửu có lẽ sẽ là những hình ảnh màu hoa vàng của đồng lúa
chín, mùi cơm thơm như hương thơm mái tóc, và ánh mắt ngây thơ nũng nịu của cô em gái khi ngần
ngại nhìn ly cà phê ban đầu một chiều nào ở quê hương...” (Đời Phi Công. Lá thư thứ II, tr. 10)
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Và trong lá thư cuối cùng, ngày sắp trở về, chàng phi công chung thủy đã viết cho Phượng những lời
khiến người ta cảm động về sự chung tình, “Ba năm về trước anh đã hứa những gì với em chắc em còn
nhớ, chỉ được hai tuần nữa anh sẽ về gặp lại em, nét cười có phác hồn tang hải, mái tóc có phai màu
sương gió, nhưng anh vẫn còn là anh của em như độ nào.” (Đời Phi Công. Lá thư cuối cùng, tr. 52)

Tôi thích tác phẩm “Đời Phi Công” với những lá thư gửi cho nàng Phượng từ quân trường xa xứ, nội
dung thư gần như những lời tâm sự, như tường trình, hay là nhật ký, trong suốt ba năm tác giả xa quê
hương, xa người trong mộng. Và tôi luôn đinh ninh “nàng Phượng” chỉ là một nhân vật được nhà văn
“nặn” ra để trao gửi tâm tình những lúc nhớ nhà.

Không ngờ hôm qua, sau khi tin Gs Nguyễn Xuân Vinh tạ thế loan ra, tôi nhận được một bài viết cũ
nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc gửi cho tôi, để đăng vào Trang Tưởng Niệm Gs Toàn Phong Nguyễn
Xuân Vinh của Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt.  Bác Lộc đã kèm theo bài viết những lời này, “Bài Tạp
Văn này viết năm 2005, nhân dịp tác giả Toàn Phong tái bản Đời Phi Công tại San Jose... Tôi không
viết chuyện dâu bể 2022, nên gửi bằng hữu câu chuyện cũ.”

Nhưng “Chuyện cũ” của bác Lộc lại là chuyện “mới toanh” đây thú vị đối với tôi.  Trong bài viết bác
Giao Chỉ có kể về “Nàng Phượng” trong quyển Đời Phi Công của Gs Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
mà tôi từng ngưỡng mộ. Đó là một người đẹp bằng xương bằng thịt hẳn hoi, một mối tình chung thủy
đẹp thực sự đã đơm hoa kết trái, và tồn tại đến ăn mừng “Lễ Cưới Vàng 50 năm” cùng nhau chung
bước song hành. Bài viết của Bác Lộc có đoạn:

“Hôm thứ Bảy vừa qua, chúng tôi đi dự đám cưới con bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải.  Ông bác sĩ quân y
của chiến trường quân khu I xếp anh em chúng tôi ngồi một bàn.  Ngay cạnh bàn của trung tướng tư
lệnh Hoàng Xuân Lãm. Tình cờ bàn của chúng tôi lại có đến 4 gia đình gốc Nam Định.  Ông bác sĩ
Quý Đài xuất thân Nam Định.  Bác sĩ Ngọc Khôi là dân Bến Thóc.  Còn tôi nhà ở Phố Hàng Rượu.
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh của chúng tôi cũng khai là dân Nam Định.  Ông hãnh diện đọc lại cả tên
tổng, tên làng, tên xóm. Trong giây phút rung động, người thanh niên Nam Định đã từng một thời
ngang dọc, đã từng Theo Ánh Tinh Cầu của Đời Phi Công.  Đã mang danh vọng số 1 của Không Quân
Việt Nam, trải qua các bục thuyết trình của bao nhiêu giảng đường đại học, ngồi bên đám bạn già nhắc
lại các danh hiệu làng quê xóm cũ.  Bên cạnh ông vẫn là cô Phượng của Hà Nội ngày xưa.  Trên
chuyến bay đêm của phi cơ quân sự.  Trên các chuyến đi thuyết trình dạy học bằng của phi cơ dân sự,
trước sau 50 năm vẫn chỉ có một cô Phượng của tình yêu chung thủy...”  Và, “Với mây che trên đầu và
nắng trên vai," ông Vinh và bà Phượng đi bộ quanh khu Village ở Evergreen, San Jose.  Ông bà đi từng
bước rất chậm, và 50 năm mãi mãi bên nhau.” (Trích Đời Phi Công tại San Jose 2005 – Giao Chỉ - San
Jose).

Tài năng và những thành tích siêu việt của Gs Nguyễn Xuân Vinh được báo chí Việt, Mỹ, Pháp, và
Nhật... đăng tải khắp nơi trên thế giới. Nhưng không có nhiều những bài viết nói về tài làm thơ của vị
Giáo sư uyên bác. Tôi tìm thấy trong Tuyển Tập Thiên Chức Của Nhà Giáo, tác phẩm mới nhất của cố
GS, đó đây là những bài thơ đủ thể loại, nhiều bài thơ bao gồm những công thức toán học nhưng không
hề khô khan mà lại rất có hồn, và mượt mà, như những mảng tình thơ. Xin trích mấy câu thơ tình Lục
Bát:

“Mắt Biếc Hồ Thu

Mắt em là cả hồ thu, 
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Tiếng em thánh thót như ru men tình. 
Ước sao chỉ có đôi mình.
Nhưng đâu chỉ có chúng mình ước ao! 

Đêm nào ngước mắt trông sao, 
Cùng em, mơ ước nơi nào viễn du. 
Nhìn em, đáy mắt hồ thu, 
Anh quên giấc mộng viễn du nơi nào.”
     (Thiên Chức Của Nhà Giáo – tr. 336)

Tóm lại, vị Giáo sư Tiến sĩ khả kính, nhà Khoa học Không gian kỳ tài, nhà Toán học siêu việt, chàng
Phi công oai hùng, nhà văn và nhà thơ ngọt ngào người Mỹ gốc Việt Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh ra
đi đã để lại cho đời, cho thế giới, nhất là giới khoa học, và cộng đồng Việt Nam, một sự tiếc thương vô
bờ bến. Đặc biệt, Giáo sư còn để lại những lời tâm huyết, những ước mơ rất đáng để cho cộng đồng
Việt chúng ta lưu tâm:

“Tôi đã nêu lên nhiều gương sáng thành công của dân tộc chúng ta là những con Rồng cháu Tiên,
nhưng tôi vẫn còn thắc mắc trong lòng khi thấy cộng đồng người Việt trên đất này chưa có tiếng nói
được lắng nghe trên bình diện quốc gia. Chỉ khi nào lời nói của cộng đồng người Việt được chính
quyền chú ý, trong hàng ngũ lãnh đạo công và tư trên giải đất này có những khuôn mặt gốc Lạc Hồng
quen thuộc, lúc đó mới là mốc thời gian để chúng ta tưng bừng mở hội liên hoan.  Để đạt được mục
đích đó, chúng ta cần đến sự cố gắng thêm nữa và sự tiếp tay của các bạn trẻ...” (Thiên Chức Nhà
Giáo – Tr.40).

Kính xin nguyện cầu cho hương linh cố Gs Nguyễn Xuân Vinh được hưởng an nhàn bên Thánh Chúa.  ■ 

   

      PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa – Tháng 7/25/2022

Nguồn tài liệu tham khảo và hình ảnh: 

Đời Phi Công – Cội Nguồn - Tái bản lần thứ Sáu.

Thiên Chức Nhà Giáo – NHÂN VĂN NGHỆ THUẬT xuất bản 2018
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Vinh
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Y Học Tâm Ca

BS Nguyễn Đình Cát
BS Nguyễn Gia Quýnh

Mục Lục

***

Phi lộ
a. Bệnh Cùi
b. Bệnh Dịch hạch
c. Bệnh Dịch tả
d. Bệnh Đau mắt hột
e. Bệnh Đậu mùa
f. Bệnh Ghẻ
g. Bệnh Giang mai
h. Bệnh Kiết lỵ
i. Bệnh Lao phổi
j. Bệnh Sốt định kỳ
k. Bệnh Sốt rét cơn
l. Bệnh Thương hàn
m. Bệnh Ết
n. La maladie du SIDA

����

Bệnh Kiết lỵ

Xưa nay kiết lỵ hay lây,
Tuy không truyền nhiễm nhưng gây hại nhiều.

Trái xanh, rau sống ăn liều,
Lại thêm nước lã bao nhiêu vi trùng.

*
Bệnh đeo đẳng khổ vô cùng,

Bụng đau râm rỉ, tưởng chừng kinh niên.
Đi ngoài dồn dập liên miên, 

Đến hơn chục lượt, lại thêm bụng đầy.
Tiết ra chất nước lầy nhầy,

Lờ lờ máu cá, tanh gây nặng mùi.
Mỗi lần rặn mệt bở hơi,

Trong người bứt rứt, đứng ngồi chẳng xong.
Có khi huyết nhỏ ròng ròng,

Hậu môn màng rách, máu hồng chảy ra.
Chân tay mỏi, mắt mờ hoa,

Miệng khô khát nước, màu da kém hồng.
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Sớm mà chữa chạy gắng công,
Bệnh nguy chóng khỏi, cũng không muộn nào.

Nếu chờ ngày tháng tiêu hao,
Càng ngày càng nặng, mắc vào kinh niên.

Biến ra thiếu máu trưóc tiên,
Khiến người chóng mặt, yếu thêm không ngừng.

Lá gan có thể bị sưng,
Lâu ngày nung mủ, màu hung tanh nồng.

Nếu mà mủ thoát bên trong,
Có khi qua phổi còn hòng chữa chi.
Trong bao biến chứng hiểm nguy,
Lòi dom ta nhớ phải ghi thêm vào.

*
“Kiết” xem đáng sợ biết bao,

Nhưng môn phòng bệnh ai nào đã theo?
Nước cần lọc kỹ trong veo,

Nấu sôi hãy uống hết gieo vi trùng.
Thức ăn che đậy lưới mùng,

Khiến loài ruồi nhặng đều cùng tránh xa.
Lại thêm thuốc tím đem pha,

Để ngâm rau sống rồi ta hãy dùng.
Tay nên rửa sạch xà phòng,

Trước khi ăn uống ghi lòng đừng quên.
Phân người bệnh chớ ngại phiền,

Rắc vôi bột kỹ, chôn riêng xa nhà.

*
“Kiết“ ưa phiền nhiễu thân ta,

Khuyên ai nhớ lấy để mà bảo nhau.
Vệ sinh hai chữ làm đầu,

Uống ăn sạch sẽ, đấy câu răn đời. 

����

Bệnh Lao phổi

Bệnh Lao tàn hại loài người,
Gieo mầu tang tóc khắp nơi tung hoành.

Nhất là ở chốn thị thành,
Cửa nhà chật hẹp, lợi danh lọc lừa.

Vi trùng lây bệnh dây dưa,
Theo không khí thở truyền đưa sang người.

*
Bệnh Lao đã chớm một thời,

Nguời đâm mỏi mệt rã rời tay chân.
Buổi chiều lại phát sốt âm.

Mồ hôi đổ trộm, sức dần yếu đi.
Thân hình gầy võ nhược suy,

Sụt cân ba bốn, có khi tới mười.
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Lại thêm ngực tức, cạn hơi,
Tiếng ho báo hiệu đến thời bệnh tăng :

Hoặc ho vài tiếng khó khăn,
Phổi đau ran rát đích rằng ho khan.

Hoặc ho đờm khạc dễ dàng,
Trùng lao soi thấy rõ ràng ở trong.

Đờm xanh mùi bốc tanh nồng,
Điểm pha thêm chút máu hồng có khi.

Bệnh nhân kiệt sức cơ nguy,
Lặng cùng năm tháng lần đi tới mồ.

*
Còn nhiều biến chứng bất ngờ,

Làm tăng cơn bệnh chẳng chờ thời gian.
Lắm khi nóng họng, chồn gan,

Bệnh nhân đâu bỗng khạc toàn máu tươi.
Tim càng yếu, mạch càng vơi,

Hồn lìa phách tán về nơi cửu trùng.
Trùng Lao có thể ung dung,

Theo đường huyết quản vẫy vùng khắp nơi.
Gây bao vị trí hại người,

Lao gan, lao thận, năm mười thứ lao
Lao xương ái ngại biết bao,

Lại còn màng óc trùng nào có tha.
Cuống hầu cách phổi đâu xa,

Vi trùng lan tới đâm ra giọng khàn.

*
Ai ơi sức khỏe là vàng, 

Khéo chăm gìn giữ kẻo mang hiểm nghèo.
Vệ sinh ta phải nên theo,

Tâm hồn thư thái chẳng đeo muộn sầu.
Thức khuya tốn sức lợi đâu,

Sống không điều độ về sau hại người.
Nhà cao cửa rộng thoáng hơi,

Đặt nhiều cửa sổ mặt trời rọi sâu.
Những nơi ánh sáng chiếu vào,

Chắc là thầy thuốc đời nào vãng lai.
Uống ăn chớ quá sơ sài,

Sao cho đầy đủ một vài món ăn.
Thể thao nên tập chuyên cần,

Thở thường bằng mũi cản ngăn vi trùng.
Những nơi bụi bậm bay tung,

Khuyên nhau cẩn thận ta cùng tránh xa.
Người lao phổi ở riêng ra,

Chớ nên khạc bậy, bụi tha vi trùng.
Bỏ vôi ống nhổ sẵn dùng,

Đựng đờm người ốm để cùng một nơi.
Đàn bà lỡ mắc bệnh rồi,

Chớ nuôi con cái thiệt thòi đến con.
Nhờ người nuôi hộ là hơn,
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Sao cho mạnh khỏe lớn khôn ta mừng.
Đường sinh đẻ phải tạm ngừng,

Bào thai mang nặng coi chừng bệnh tăng.

*
Bệnh lao chạy chữa khó khăn,

Khôn ngoan ta phải để tâm ngăn ngừa.
Muốn dân cường tráng hơn xưa,

Vệ sinh truyền bá cố đua phong trào. 

����

  
Bệnh Sốt định kỳ

“Định kỳ “ là bệnh hay lây,
Do trùng chấy rận truyền gây sang người.

Năm xưa sát hại tơi bời,
Bao nhiêu sinh mạng qua đời thiệt thân.

*
Bệnh nguy phát hiện bất thần,

Sau thời tiềm phục một tuần hay hơn.
Thoạt tiên khát nước, buồn nôn,

Nhức đầu chóng mặt bồn chồn chân tay.
Trong người khó chịu ngất ngây,

Mặt hồng, mắt đỏ, bụng đầy, táo phân.
Nếu đem cặp ống thủy ngân,

Nóng băm chín độ, hoặc là bốn mươi.
Sốt cao lên xuống có hồi,

Chu kỳ dài ngắn tùy người đổi thay.
Bệnh mà mắc nhẹ là may,

Hai ba tuần lễ chóng chầy bệnh tiêu.
Nặng thì phiền phức hơn nhiều,

Đau lưng, mê sảng, thêm điều vàng da.
Xem trong nước tiểu tiết ra,

Có nhiều chất đản nếu ta thử tìm,
Giải nguy y học phải tin,

Lo thầy chạy chữa chớ xin thuốc liều.

*
Định Kỳ mùa lạnh phát nhiều,

Đề phòng ta phải nhớ điều vệ sinh.
Tắm cho sạch sẽ thân mình,

Năng thay quần áo, khỏi sinh những loài :
Chấy kia truyền bệnh rất tài,

Lại thêm rận rệp ở ngoài chiếu chăn.
Sát trùng chớ quản khó khăn,

Nắng phơi, giặt giũ, luộc bằng nước sôi.
Nhưng nào có thế mà thôi,

Vi trùng còn bởi chuột lôi tới nhà.
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Tiễu trừ giống đó phòng xa,
Nếu không bệnh phát lan ra khắp vùng.

Rồi ra đến cách phòng chung,
Bệnh nhân chớ để nằm cùng với ta.

Chất trong người ốm tiết ra,
Rắc đều vôi bột chôn xa nhà mình.

Trông coi săn sóc phải tinh,
Tránh cho biến chứng khỏi sinh ra nhiều.

Lỗi thời thiệt hại bao nhiêu,
Cũng vì tin nhảm những điều dị đoan.

Bệnh mà chẳng biết lo toan,
Chỉ hay nước thải tàn nhang uống xằng.

Lại thêm chạy chữa lăng nhăng.
Bệnh nguy chẳng giảm còn tăng nặng dần.

*

Diệt trừ chấy rận phòng thân,
Định kỳ dầu mạnh, bất cần lo âu.

Thân mình sạch sẽ sống lâu,
Tự nhiên sinh hoạt, lọ cầu thuốc men. 

����

Bệnh Sốt rét cơn

Sốt cơn đâu tại ma thiêng,
Lam sơn chướng khí chuyện huyền hoặc thôi.

Xưa nay giết hại giống nòi,
Bệnh này ta phải gắng coi cho tường.

*
Nguyên nhân chẳng phải hoang đường,
Sinh trùng gây bệnh tai ương đích loài :

Muỗi rừng mình nhỏ, chân dài,
Đốt người mắc bệnh kiếm bài hại ta.

Đem truyền trùng bệnh nơi xa,
Khắp nơi rừng núi cùng là thôn quê.

Bệnh lan tràn thật gớm ghê,
Mạnh như nước lũ khó bề cản ngăn.

*
Giờ ta thử xét bệnh căn :

Thoạt tiên nổi rét đắp chăn liệt giường.
Rét đâu có rét lạ thường,

Rét run cầm cập, cột giường vẹo siêu.
Rét xong người nóng như thiêu,

Mặt xem bớt tái, đổ nhiều mồ hôi.
Hết cơn người mệt bở hơi,

Nhức đầu búa bổ một hồi chẳng lui.
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Sốt nào có thế rồi thôi,
Hôm sau cơn lại nổi chơi một lần.

Nếu người có bệnh ngại ngần,
Biếng không chạy chữa, trăm phần hiểm nguy.

Thân hình kém sút dần đi,
Nước da bủng nhợt còn gì sắc xưa.

Sốt đi sốt lại dây dưa,
Sưng thêm lá lách, bụng đưa hơi đầy.

Rồi sinh phù thũng chân tay,
Bụng to báng nước chứng này nan y.

Dần dần người bệnh mòn đi,
Lừ khừ lừ khử dáng đi lạ đời.

*
Khuyên ai nên nhớ lấy lời, 

Muỗi kia hút máu loài người thù chung. 
Ngủ đêm nếu sẵn có mùng, 

Xây thành ngăn lũ giặc rừng tấn công.
Làm trai nay Bắc mai Đông,

Sẵn mùng chẳng ngại vượt sông băng đồi.
Chỗ cao đất sạch chọn nơi,

Tránh xa ngòi rãnh tanh hôi nước tù.
Phát quang cỏ rậm âm u,

Xịt hơi trừ muỗi, quân thù chạy xa.
Đang khi rừng núi xông pha,

Thuốc viên phòng ngự chúng ta mang cùng.
Thuốc tuy đắng, chớ ngại ngùng,

Mỗi tuần một bận, chớ đừng lãng quên.

*
Những lời cặn kẽ kể trên,

Khuyên ai ghi lấy dễ truyền bảo nhau.
Khôn ngoan nên nghĩ nông sâu,

Diệt trừ muỗi độc hơn cầu thuốc tiên.

����

Bệnh Thương-Hàn

Nguy thay chứng bệnh Thương hàn,
Mỗi năm bao kẻ suối vàng thác oan.

Mắc vào lầm lỗi lo toan,
Dẫu chăm chạy chữa vẹn toàn khó khăn.

Nguyên do chính tại thức ăn,
Ham vui ngon miệng quên phần tai ương.

*
Thoạt tiên mệt mỏi khác thường,

Chân tay rời rã, mặt vương vất buồn.
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Đầu đau nhức, miệng muốn nôn,
Ban đêm khó ngủ trí khôn lu mờ.

Máu cam chảy, sốt dây dưa,
Ba ngày nhiệt độ lên vừa bốn mươi.

Sốt cao chừng nửa tháng trời,
Tinh thần mê sảng tưởng người hóa điên.

Bệnh tình dai dẳng liên miên, 
Người nhà ai cũng những phiền cùng lo.

Bệnh nhân người lả mắt đờ,
Biếng ăn biếng uống, gầy trơ xương sườn.

Thân tàn bao nỗi đau thương,
Hồn mê kiệt sức tìm đường về âm.

*
Thương hàn khó chữa muôn phần,

Phải kiêng khem kỹ đừng ăn bậy vào.
Ruột non dễ chảy máu đào,

Hậu môn là lối máu trào tuôn ra.
Có khi thủng ruột xót xa,

Bụng đâm cứng ngắc như là gỗ lim.
Có khi bệnh nhiễm vào tim,

Cơ tâm sưng lớn, mạch chìm yếu suy.
Bị sưng túi mật càng nguy,

Mặt vàng bế tắc, da bì bủng beo.
Chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo,
Vệ sinh là phép phải theo kỹ càng.

Áo quần, đồ đạc, chăn màn,
Buồng nằm người bệnh hoàn toàn nằm riêng.

Đó là bổn phận đầu tiên,
Để cho trùng bệnh khỏi truyền sang ta.

Chất dơ người bệnh tiết ra,
Rắc đầy vôi bột chôn xa nhà mình.

Phép phòng bệnh hiểu cho tinh,
Rau chưa rửa sạch, đáng kinh chớ dùng.

Nước đun khử hết vi trùng,
Tôm, cua, sò hến đều cùng nấu sôi.

Lại còn những lũ nhặng ruồi,
Trừ sao cho tiệt thì người mới ăn.

Trước khi ăn uống ngồi bàn,
Xà phòng nước sạch đàng hoàng rửa tay.

Chích ngừa sẵn thuốc may thay,
Hàng năm để ý, đêm ngày yên thân.

*

Thương hàn lây bởi thức ăn,
Uống ăn cẩn thận dễ dàng tránh ngay.

Vệ sinh đâu của riêng tây,
Đồng bào ta hãy giảng bày cho nhau. 
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����

Bệnh Ết (Aids)

Bệnh chi khét tiếng tận trời,
Bệnh chi tên “ết” lạ đời trần gian !

‘Si da’ (Sida) cũng gọi xa gần,
Truyền lây kinh khủng ngăn cầm dễ đâu.

Gieo máu tang tóc thảm sầu,
Nạn nhân son trẻ đứng đầu sổ đen.

Biết bao nghệ sĩ tuổi tên,
Dục tình đồng tính đã quen nết rồi.

Biết bao ma túy lạc loài,
Chung kim chích thuốc thiệt thòi ngày xuân.

Biết bao truyền máu bất thần,
Làm cho vô tội gặp phần rủi ro.

Biết bao khí phách giang hồ,
Say cơn tình ái chẳng lo đề phòng !

Bệnh lây vì giống siêu trùng,
Hai bên Mỹ, Pháp tranh hùng phát minh.

Quá trình bệnh học chính danh,
Là do miễn dịch giảm khinh trong người.

Làm cho thể xác hình hài,
Theo đà tiến triển mai gầy vóc xương.

Chẳng còn đủ sức đề phòng,
Chống bao nhiêu bệnh nhiễm trùng tùy cơ.

Phổi viêm là chứng dây dưa,
Lại thêm nhục bướu lẫn lờ dưới da.

Thời gian lẳng lặng trôi qua,
Bao nhiêu liệu pháp đều là vô phương.

  Bệnh hành bao nỗi đau thương,
Hồn mê kiệt sức tìm đường về âm.

Nan y đến tận ngày tàn,
Thảm thương cho kẻ suối vàng thác oan !

Bệnh chi ác nghiệt tai ương,
Phải chăng oan trái của phường loạn tâm?

Gây nên một mối nguy nan,
Trữ tàng nọc độc ngấm ngầm truyền lây.

Ngày nay y học may thay,
Đã tìm trắc nghiệm giãi bày bệnh nguyên. 

Trong khi chờ đợi thuốc tiên.
Mọi người nên biết tự nhiên bảo toàn.

Ba nguồn lây bệnh rõ ràng,
Dịch tính, nước dãi, máu hồng truyền tiêm,

Đều là môi giới trung kiên,
Phải nên lưu ý tránh phiền cho thân.

Hay gì những thói cuồng dâm,
Hay gì ma túy hủy thân tồi tàn !

Nếu ta cảnh giác đề phòng,
Siêu trùng dẫu mạnh chẳng hòng hại ai.

Đang khi sung sức tơ trai,
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Trăng hoa trụy lạc, một hai chớ màng.
Tránh xa những đóa hoa lang,

Mượn màu son phấn ngụy trang bệnh tình.
Dù cho có lắm bận mình,

Noi gương kiên nhẫn dinh ninh tiềm tàng.
Gia công luyện chí bền gan,

Nâng cao khí tiết vẹn toàn lồng son.
Làm trai nay Bắc mai Đông,

‘Áo mưa’ sẵn có vượt sông băng đồng,
Đến khi kịp tuổi thành hôn,

Cũng nên tính sớm vuông tròn chung vui.
Phải đây là bệnh bụi đời,

Mà trời dành phạt bọn người tà dâm ?
Hồi chuông báo tử xa ngân,

Gọi hồn Vệ Nữ cứu dân phàm trần.

Cát Minh (1986)

����

La maladie du SIDA

Quelle maladie renommée jusqu’aux cieux,
Quelle maladie au nom étrange de « AIDS »

On l’appelle aussi « SIDA » ici et là,
Terriblement contagieuse, pas facile à retenir.

Ne semant que deuil et désolation,
Les jeunes sont les premiers sur la liste noire.

Combien d’artistes célèbres 
S’adonnaient aux échanges homosexuels.

Combien d’accros aux narcotiques,
Perdaient leur jeunesse en partageant des seringues.

Combien de transfusions sanguines fortuites,
Contaminaient des innocents malchanceux,

Combien d’aventuriers fous amoureux,
Dans leurs ébats sexuels ne pensaient pas à se protéger !

La maladie se propage par un virus
Chercheurs américains et français rivalisaient pour l’identifier.

Le processus pathologique véritable
Est une diminution de l’immunité dans le corps.

Progressivement le corps perd du poids,
Pour devenir d’une maigreur squelettique.

Il n’a plus la force de se défendre
Contre tant d’infections diverses.

Les maladies pulmonaires surgissent,
Ainsi que des plaies qui se dispersent sous la peau.

Le temps s’écoule en silence,
Aucun remède n’est vraiment efficace.
La maladie amène tant de souffrances,

Le sidéen épuisé cherche le salut.
Incurable jusqu’au dernier jour,
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Que de pitié pour celui qui meurt injustement !
Quelle maladie plus cruelle,

Est-ce la dette antérieure des malheureuses victimes ?
Créant une situation dangereuse et difficile,

Dont le venin se propage en secret.
Par chance, la médecine contemporaine
A trouvé un test de dépistage du SIDA.

Dans l’attente du remède miracle,
Chacun devra savoir naturellement se protéger.
Il y a clairement trois sources de propagation,

Relation sexuelle, contact de salives, transmission sanguine,
Sont des intermédiaires.

Il faut faire attention pour éviter d’importuner son corps.
Il n’y a rien de bon dans la pratique de la luxure,

Il n’y a rien de bon dans les narcotiques
Qui détruisent lamentablement le corps !

Si nous prenons des précautions adéquates,
Le virus, quoique puissant, ne peut nuire à personne.

Un jeune homme en très bonne forme, 
Est vite dégénéré par une simple amourette.

Éloignons-nous des filles de joie,
Avec du rouge et fard, elles maquillent cette maladie.

S’il s’avère que tu es séropositif,
Montre l’exemple avec patience et discrétion.

Efforce-toi à rester persévérant,
Arme-toi de courage pour maintenir l’abstinence.

Jeune homme qui papillonne
Aujourd’hui au Nord demain à l’Est,

Garde toujours disponible « la pèlerine » 
Pour franchir les fleuves et traverser les plaines.

Pour te préparer afin qu’à l’âge du mariage,
Tu sois parfait pour partager le bonheur.

Est-ce là une maladie de luxure, 
Est-ce là une punition du ciel 
Pour le groupe des libertins ?

De loin retentit le glas,
Rappelant la protection 

Qui sauve tous les terriens.  ■

Traduit par Godoy-Nguyễn Thị Hương Cần
Genève, Septembre 2016
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Cụm từ sáu chữ theo dạng thành ngữ/tục ngữ

Nguyễn ngọc Hà

Trong phần này chúng tôi sẽ xin đề cập dến những vấn đề sau đây:

 1. Thiên nhiên và con người
 2. Luật nhân quả 
 3. Nhân sinh quan của người xưa
 4. Kinh nghiệm sống của ông cha ta
 5. Quan hệ/Tình cảm gia đình
 6. Bài học làm người tốt, người tự trọng
 7. Tính chịu khó, kiên nhẫn của con người
 8. Thói hư tật xấu, tâm lý thường tình của con người
 9. Tình huống đa dạng trong cuộc sống của con người

10. Những tệ nạn trong xã hội/trong gia đình
11. Từ “Trời/Đất” trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ
12. Từ “Người” trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ
13. Từ “Ăn” trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ
14. Từ “Nói” trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ
15.   Những con số trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ

                                             --o0o--            

      Có nhiều thành ngữ/tục ngữ có thể mang nhiều nội dung khác nhau, tùy trường hợp hay ngữ
cảnh cụ thể, vì kinh nghiệm của ông cha ta rút ra từ thực tế của cuộc sống hoặc dựa trên tâm lý
thường tình của con người. 

Ví dụ:

- “Đồng bạc đâm toạc tờ giấy”: người đời đã bao lần chứng kiến mãnh lực của đồng tiền “qua
mặt” luật pháp: Kinh nghiệm sống của cha ông đến từ những tệ nạn của xã hội

- “Mạnh dùng sức, yếu dùng chước”: Dùng sức không đấu lại, con người có khuynh hướng
xoay sở cách khác, nghĩ ra diệu kế để đạt mục đích của mình. Kinh nghiệm sống này căn bản
dựa trên tâm lý thường tình của con người.

- “Cha chài, mẹ lưới, con câu”: Mô tả các sinh hoạt của con người gắn liền với thiên nhiên,
đồng thời là hình ảnh tiêu biểu cho nếp sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc đề huề bên nhau,
với những sinh hoạt giản dị, đồng điệu và nhịp nhàng.

Khi phân tích các thành ngữ/tục ngữ trên, chúng ta cùng lúc có thể nhìn thấy nhiều nội dung
khác nhau như các tia sáng phát ra khi đi xuyên qua lăng kính.
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k- Thiên nhiên và con người

Chồng chài, vợ lưới, con câu; cây muốn lặng, gió chẳng dừng; gió chiều nào theo chiều ấy; cây
ngay chẳng sợ chết đứng; nước chảy, bèo dạt hoa trôi; đầu đội trời, chân đạp đất; tháng chín thì
quít đỏ tròn; sông có khúc người có lúc . . .

     Ví dụ:

-  "Chồng chài vợ lưới, con câu" cho ta thấy một bức tranh tuyệt đẹp của một nếp sống gia
đình chan hòa hạnh phúc, với những sinh hoạt lành mạnh, giữa một thiên nhiên hiền hòa.

-  Người tự trọng, có lập trường vững chắc thì không bao giờ chủ trương "gió chiều nào theo
chiều ấy", không phân biệt sai trái trắng đen.

-  Hơi sức nào để ý đến những lời thiên hạ gièm pha, “cây ngay không sợ chết đứng", mình
có làm điều gì sai trái hay thẹn với lương tâm đâu, nên “đầu đội trời, chân đạp đất”, khí
phách vẫn hiên ngang, mặc miệng đời bêu riếu.

-  “Sông có khúc, người có lúc", đời người là vô thường, nên đừng bao giờ nản chí hay tuyệt
vọng, hãy tin là sau cơn mưa trời lại sáng, khó khăn chỉ là nhất thời.

-  Con người nhiều lúc quá mệt mỏi vì những cơn sóng gió triền miên trong đời, nhưng “cây
muốn lặng, gió chẳng dừng”, muốn được yên bình cho tâm hồn thanh thản, mà cứ bị thiên
hạ kiếm chuyện quấy rầy không buông tha.

l- Luật nhân quả

Ai ăn mặn nấy khát nước; càng trèo cao càng ngã đau; chơi dao có ngày đứt tay, gieo nhân nào
gặt quả ấy; không có lửa sao có khói; không có mây, sao có mưa...

Ví dụ:

- "Gieo nhân nào gặt quả ấy" là điều tất yếu, gieo gió gặt bão, ở hiền gặp lành, chính là thuận
theo lẽ trời, không ai thoát khỏi luật nhân quả, chỉ sớm hay muộn mà thôi.

-   Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng vào những lời đồn đãi xa gần, nhưng nếu thật sự tuyệt
đối không có chuyện như vậy, thì “không có lửa sao có khói? ".

-   Ai làm điều gì sai trái hay mang tội thì phải riêng mình chịu trừng phạt và gánh lấy hậu quả,
đừng để vạ lây cho người khác, vì "ai ăn mặn nấy khát nước".

-  Càng muốn leo cao trên nấc thang danh vọng thi càng đau khổ ê chề khi thất bại, vì "càng
trèo cao càng ngã đau" là quy luật tự nhiên.

-  Giao du với những thành phần bất hảo trong xã hội, sớm muộn sẽ có ngày rước họa vào thân.
Nên nhớ “chơi dao có ngày đứt tay”.

m- Nhân sinh quan của người xưa

Miếng trầu là đầu câu chuyện; gái hơn hai, trai hơn một; dâu là con, rể là khách; cơm cha, áo
mẹ, công thầy; cái nết đánh chết cái đẹp; nữ thập tam, nam thập lục . . .
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    Ví dụ:

-  Các cụ thời xưa luôn đề cao tính nết dịu dàng, đoan trang và chặm chỉ của người con gái, theo
quan niệm "Tam tòng tứ đức" của Nho giáo, chứ không coi trọng sắc diện bên ngoài: “Cái nết
đánh chết cái đẹp”. Thuở đó làm gì có các cuộc thi hoa hậu!

-  Ngày xưa cha mẹ thường nhờ mai mối để gả chồng hay cưới vợ cho con rất sớm: “Nữ thập
tam, nam thập lục” (Gái thì mười ba, trai thì mười sáu), có lẽ vì nghĩ rằng các cô cậu đã đến
tuổi dậy thì, đã đến lúc bước vào ngưỡng cửa của hôn nhân, mặc dù cô cậu chưa hề biết mặt
nhau.

-  Ngày xưa ông bà ta có tục lệ thường mời nhau miếng trầu trước khi mở đầu câu   chuyện, nên
“miếng trầu là đầu câu chuyện”.

-  Cô dâu theo chồng về ở bên chồng, có bổn phận lo cho nhà chồng, còn chàng rể chỉ thỉnh
thoảng đến thăm nhà vợ như khách đến chơi. Vì vậy mới có câu “dâu là con, rể là khách”.

  4.  Kinh nghiệm sống của ông cha ta

Cờ bạc là bác thằng bần; chơi dao có ngày đứt tay; có tiếng mà không có miếng; đã nghèo còn
mắc cái eo; giàu đổi bạn sang đổi vợ; mạnh dùng sức, yếu dùng chước (mưu); ma cũ bắt nạt ma
mới; nắng tốt dưa, mưa tốt lúa (kinh nghiệm của nhà nông); tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa . . .

Ví dụ:

- Những người lăn lộn nhiều trong đời, học hỏi được kinh nghiệm là nếu không thể dùng sức
được để thắng, thì phải xoay sở cách khác, phải dùng đến mưu kế để đạt được mục đích,
phải áp dụng phương châm "mạnh dùng sức, yếu dùng chước".

- Mấy người làm lâu năm trong công ty thấy cô ấy là nhân viên mới, không những không chỉ
dẫn giúp đỡ, mà còn chọc quê chơi xấu đủ điều: Trò đời đúng là "ma cũ bắt nạt ma mới".
Thật là bất nhẫn!

- Đời người lắm lúc  trải qua giai đoạn đen tối, bao nhiêu khó khăn đau khổ dồn dập chồng
chất, tiền thì cạn kiệt, cha mẹ lại bịnh nặng, không tài nào chống đỡ nổi. Phần số "đã
nghèo còn mắc cái eo".

-  Ở đời, nếu không bền lòng, dễ sa ngã trước cảnh giàu sang, thì sẽ vì sĩ diện hão mà không
nhìn nhận bạn thân và từ bỏ vợ hiền của thuở hàn vi,  đáng để miệng đời cười chê là "giàu
đổi bạn sang đổi vợ".

-  Cuộc sống con người nhiều lúc thật trớ trêu, cứ gặp hết chuyện không may này đến chuyện
xui xẻo khác, đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, thành thử “tránh vỏ dưa, gặp vỏ
dừa”. 

   5.  Quan hệ/Tình cảm gia đình
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Anh em như thể tay chân; cháu bà nội, tội bà ngoại; cháu nó lú, chú nó khôn; chim có tổ, người
có tông; cơm không lành, canh không ngọt; một câu nhịn, chín câu lành; thuyền dời nhưng bến
chẳng dời; thuyền theo lái, gái theo chồng; vinh nhục cùng chịu cùng chia; vợ chồng đầu gối tay
ấp; vợ chồng như đũa có đôi . . .

Ví dụ:

-    Tình nghĩa vợ chồng thắm thiết, gắn bó keo sơn, không thể mỗi lúc mỗi đòi bỏ nhau, vì "vợ
chồng đầu gối tay ấp"

-  Vợ chồng luôn sánh bước bên nhau suốt cuộc đời này, như hình ảnh của đôi đũa, đôi dép, mất
một chiếc, chiếc kia sẽ lạc lõng, buồn tủi lẻ loi, vì “vợ chồng như đũa có đôi  ”.  

-   Ông bà ta thường nói “Anh em như thể tay chân”: Dù năm ngón tay, ngón chân có khác nhau,
như anh em có  hình dạng và cá tính riêng biệt, nhưng cùng chung một bàn tay, bàn chân, cùng
chung cha mẹ, nên được kết  hợp bằng tình thương gia đình, “vinh nhục cùng chịu cùng
chia”, em ngã anh nâng.

-  “Cháu bà nội, tội bà ngoại”: Cháu bà nội vì cháu mang họ cha, nhưng thực tế bà ngoại thường
là người ra sức vất vả chăm sóc cho cháu ngoại nhiều hơn, thậm chí khi cần, thay người mẹ
chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cháu.

   6. Bài học làm người tốt, người tự trọng

Giấy rách phải giữ lấy lề; nghèo cho sạch, rách cho thơm; nhất sự thiện, vạn sự lành; thương
người như thể thương thân; tiên học lễ, hậu học văn; yêu nhau chín bỏ làm mười . . .

    Ví dụ:

- Ông bà thường khuyên con cháu:"giấy rách phải giữ lấy lề", tiền bạc không phải là tất cả,
đừng làm mất tư cách và phẩm giá của con người để thiên hạ chê cười.

- "Thương người như thế thương thân", phải luôn nghĩ đến những kẻ kém may mắn hơn
mình, và san sẻ một chút niềm vui để an ủi họ.

- Ai ơi xin nhớ nằm lòng câu "Tiên học lễ, hậu học văn". Tài đức song toàn mới giúp được cho
xã hội và tổ quốc. Nếu không, tài là con dao hai lưỡi, người mà thiếu đạo đức thì tài càng cao
càng hại nước hại dân. 

- Nhân vô thập toàn nên không ai hoàn toàn vừa lòng ai hết. Khi có mâu thuẫn giữa hai bên thì
phải biết châm chước cho nhau, nhường nhịn lẫn nhau:  “Yêu nhau chín bỏ làm mười”,  hầu
giữ được mối quan hệ tốt và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

 7.  Tính chịu khó, kiên nhẫn của con người
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  Kiến tha lâu cũng đầy tổ; lâu ngày lá dâu thành lụa; lùi một bước, tiến ngàn dặm; ngựa mạnh
chẳng quản đường dài; thua keo này bày keo khác; trời còn rộng, đất còn dài . . . 

      Ví dụ:

-  Dù thất bại lần này cũng chớ nên nản lòng, mà phải tiếp tục cố gắng để dành phần thắng về sau,
“thua keo này bày keo khác”.

-  Nếu chúng ta cứ tiếp tục kiên trì thì lâu ngày cũng sẽ đạt được kết quả mong   muốn, vì “kiến
tha lâu cũng đầy tổ”.

-  ”Trời còn rộng, đất còn dài”: Dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng con người cần bền lòng
phấn đấu, tin tưởng vào tương lai sáng lạng, vì còn nhiều dịp để thi thố tài năng.

-  “Lâu ngày lá dâu thành lụa”:  Nhờ kiên trì mà cuối cùng thấy được kết quả cụ thể.
- Ở đời, nhiều lúc phải chịu khó nhịn nhục, chịu thiệt thòi trước mắt để mọi chuyện được êm xuôi,

và tạo điều kiện để sau đó thành công gấp bội: “lùi một bước tiến ngàn dậm”.

 8.  Thói hư tật xấu, tâm lý thường tình của con người

Bỏ thì thương, vương thì tội; con nhà lính tính nhà quan; đói ăn vụng, túng làm liều; đứng núi này
trông núi nọ; được đằng chân lân đằng đầu; ruộng ai thì nấy đắp bờ; suy bụng ta ra bụng người;
trông mặt mà bắt hình dong; xa mỏí chân, gần mỏi miệng; yêu nhau lắm, cắn nhau đau . . . 

Ví dụ:

- "Suy bụng ta ra bụng người" là thói quen khá phổ biến của con người. Con người ít nhiều chủ
quan, nghĩ ai cũng như mình, nên chưa tìm hiểu cặn kẻ thì đã vội đánh giá hay phê phán, nhiều
lúc lên án sai lầm oan uổng.

-  Nhiều người không biết hoặc không chịu dừng lại đúng mức, quen thói “được đằng chân lân
đằng đầu", cứ được thể làm tới, cuối cùng hủy hoại tất cả các mối quan hệ tốt.

-  Vợ chống thường khi xa nhau thì nhớ, muốn đến với nhau, mà gần nhau, gặp nhau hàng ngày
thì thể nào cũng có chuyện cãi nhau hoặc “ông nói gà bà nói vịt”, hay do khắc khẩu ... Tóm lại
rơi vào tình trạng "xa mỏí chân, gần mỏi miệng".

-  Tâm lý con người nhiều khi rất phức tạp, khó chấp nhận “được này mất kia”, nên "bỏ thì
thương, vương thì tội", cứ lừng khừng giữa hai quyết định, không thấy giải pháp nào là ổn
thỏa.

- Có nhiều người không bao giờ an phận, không bằng lòng với những gì mình đang có, cứ “đứng
núi này trông núi nọ”, nhiều khi chạy theo ảo tưởng, cuối cùng bị thất vọng ê chề.

  9.  Tình huống đa dạng trong cuộc sống của con người

   Cá gặp nước, rồng gặp mây; cách sông mới phải lụy đò; mất bò mới lo làm 
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chuồng; mèo mù vớ được cá rán; miếu thiêng chẳng có ai thờ;  một mình vừa chống vừa chèo;
thằng dại làm hại thằng khôn; trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (nước chảy xuôi, bè kéo ngược).

Ví dụ:

 -  Trách những người tính không biết lo xa, để sự việc tồi tệ xảy ra rồi mới
     chịu sửa chữa:"mất bò mới lo làm chuồng" thì có ích gì, muộn mất rồi!

-  Ở đời có  người bất tài nhưng nhờ gặp vận may lớn nên vui mừng hết cỡ, như  "mèo mù vớ
được cá rán".

-   Tội cho người một thân một mình phải vất vả lo toan mọi việc mà không có ai giúp đỡ, nên
"một mình vừa chống vừa chèo".

-   Người thì đề nghị ông giám đốc lên kế hoạch để sớm xúc tiến dự án, kẻ thì cho rằng phải  xem
xét lại ba yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nên bàn ra. Đúng là  "Trống dành xuôi, kèn
thổi ngược", nên ông giám đốc chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

-  Trò đời lắm cảnh trớ trêu, người có tài, có khả năng nhưng không được trọng dụng, khác gì
"Miếu thiêng chẳng có ai thờ” khiến đương sự cảm thấy thối chí và bất mãn.

10.  Những tệ nạn trong xã hội hay trong gia đình

Cha làm thầy con bán sách; chồng ăn chả, vợ ăn nem; đồng bạc đâm toạc tờ giấy; giàu là họ, khó
người dưng; lửa cháy lại tưới dầu thêm; một là vợ, hai là nợ; ngắn tay với chẳng đến trời, trời làm
đất, dất làm trời (ăn miếng trả miếng); ra tuồng mèo mả gà đồng; thượng bất chính, hạ tắc loạn;
vừa ăn cướp, vừa la làng . . .

Ví dụ:

 - Xã hội nào,vào bất kỳ thời buổi nào, cũng có những người cô thế, thấp cổ bé miệng rất đáng
thương, không thể có tiếng nói để kêu oan lên cấp trên: Quả thật là bất công: "ngắn tay với
chẳng đến trời".

- Còn tình cảnh nào bất hạnh và đau lòng hơn cho người cha, khi mình là nhà giáo mà chính
con mình lại coi rẻ ngành nghề cao quý này, thậm chí còn bôi nhọ thanh danh của đấng sanh
thành, khác nào “cha làm thầy, con bán sách”.

- Cấp trên mà không đứng đắn đàng hoàng, nghiêm chỉnh để làm gương tốt, thì cấp dưới sẽ
bắt chước và lợi dụng "thừa nước đục thả câu",  hoặc quậy phá tơi bời: Đời là thế, “thượng
bất chính, hạ tắc loạn”.

- Chỗ làm việc thường là một nơi rất phức tạp: Vì ganh ghét đố kỵ mà người ta tìm đủ mọi
cách hại nhau. Có trường hợp táng tận lương tâm đến mức dàn cảnh tự mình trộm cắp tiền
mình, rồi la hoảng lên đổ thừa cho người mình muốn hại. Đáng sợ nhất là chiêu trò "vừa ăn
cướp, vừa la làng", vừa điêu ngoa vừa độc ác.
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11.  Từ “Trời/Đất” trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ

Trời còn rộng, đất còn dài; trời đánh còn tránh bữa ăn; trời không dung, đất không tha; trời
làm đất, đất làm trời; trời nào có dung kẻ gian; trời sinh voi trời sinh cỏ; bán trời không mời
thiên lôi; đầu đội trời, chân đạp đất; khi lên, trời cũng chiều lòng; ngắn tay chẳng với đến
trời . . .

Ví dụ:

- Anh ấy thất nghiệp đã hơn hai năm, nhưng vẫn thản nhiên và vô tư như không có chuyện
gì phải lo lắng, vì nghĩ rằng "trời sinh voi trời sinh cỏ", mọi chuyện rồi sẽ ổn.

- Mẹ tôi thường khuyên cha tôi: "Chuyện đâu còn đó, để con ăn cơm xong đã, rồi muốn
dạy dỗ la mắng gì thì tha hồ. T  rời đánh còn tránh bữa ăn  , ông không biết sao?".

- "Trời không dung đất không tha" những đứa con bất hiếu, vì ham lấy 
    vợ giàu sang mà ruồng bỏ cha mẹ già nghèo khó, thân phận thấp  
    hèn.

   - "Trời còn rộng, đất còn dài", còn thiếu gì cơ hội để anh ấy thi thố tài 
      năng, thua keo này bày keo khác, không có gì phải nản chí!

   - Cậu ấy có khả năng và làm việc rất chăm chỉ, nhưng bị đồng nghiệp  ganh ghét và chèn
ép nên không được thăng chức, lại không dám kêu ca vì “ngắn tay với chẳng đến trời”.

12. Từ “Người” trong thành ngữ/ tục ngữ sáu chữ

 Giàu là họ, khó người dưng; người gánh tránh người đi không; người xinh cái bóng cũng
xinh; sông có khúc, người có lúc; nói với người khôn không lại; suy bụng ta, ra bụng người;
thương người như thể thương thân . . .

 Ví dụ:

 - Thói đời nhiều lúc ngẫm nghĩ thật ngao ngán cho lòng người, thấy sang bắt quàng làm họ,
"giàu là họ, khó người dưng". Còn tình nghĩa để đâu?

-  “Người xinh cái bóng cũng xinh": Khéo khen anh chàng dẻo mồm dẻo miệng cho rằng
người đẹp thì bất cứ cái gì thuộc về cô ấy cũng đều đẹp cả. Căn cứ vào đâu để biết cái
bóng nào xinh? Xạo vừa thôi!

-  Đừng hòng cãi lý hay đấu trí với những người khôn hơn mình, vì đầu óc và lập luận của
họ rất sắc bén và vững vàng: Nói với người khôn không lại!

-  Thật bất công cho những người làm việc khó nhọc, vất vả mà phải nể mặt những kẻ ăn
không ngồi rồi, chỉ tay năm ngón: “Người gánh tránh người đi không”, thật là vô lý!
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- Chuyện gì mà phải chán nản và bi quan, “sông có khúc người có lúc”, đời người có lúc
gặp vận may, cũng có lúc gặp khó khăn trắc trở là chuyện thường. Nên nghĩ là “qua cơn
bĩ cực đến hồi thái lai”.

13. Từ “Ăn” trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây;  ăn bữa hôm lo bữa mai; ăn cây nào, rào cây nấy; ăn chưa no, lo
chưa tới; ăn cơm mới nói chuyện cũ; ăn chọn nơi,  chơi chọn bạn; ăn coi nồi ngồi coi
hướng; ăn cơm nhà vác ngà voi; ăn không ngon, ngủ không yên; ăn một miếng, tiếng để
đời; ăn năn thì sự đã rồi; ăn ở như bát nước đầy; ăn theo thuở, ở theo thời; ăn vụng không
biết chùi mép; miếng ăn quả là miệng nhục . . .

       Ví dụ:

 - Làm người  "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", chớ nên vong ân bội nghĩa người đời cười chê,
phải luôn "ăn cây nào rào cây nấy".

- "Lần đầu tiên con gái đi xa, mẹ thật sự "ăn không ngon, ngủ không yên" chút nào,
đêm năm canh, ngày sáu khắc cứ lo lắng bồn chồn".

- Khuyên người chớ nên tham lam, nhất thời ham lợi lộc trước mắt mà mang tiếng suốt
đời,  vì “ăn một miếng, tiếng để đời”.

-  Lâu nay bác ấy rất nhân từ, "ăn ở như bát nước đầy", đối xử rất tốt với đứa con nuôi.
Vậy mà nó nghe lời xúi dục của bạn bè, rắp tâm hãm hại người đã có công nuôi dưỡng
mình.

- Nó ở tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, nên đầu óc còn non nớt chưa hiểu chuyện, còn rất
vô tư.

14. Từ “Nói” trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ

Nói một đàng, làm một nẻo; nói như đóng đinh vào cột; nói như nước đổ đầu vịt (nói như
nước đổ lá môn); nói như tát nước vào mặt; nói thì có, làm thì không; nói thì dễ, làm thì
khó; nói với người khôn không lai; nói với người dại khôn cùng . . .

Ví dụ:

  - Lần này anh ấy "nói như đinh đóng vào cột", quyết tâm và dứt khoát bắt cô ta phải trả
giá rất đắt, vì đã lừa dối anh suốt ba năm trời.

 - Dù vô tình hay ác ý, có những "lời nói đau hơn roi vọt",  làm tổn thương người khác,
làm mất tình mất nghĩa, không như vết thương ngoài da có thể dễ chữa lành được.

 -  Bị bà chủ "nói như tát nước vào mặt", cô giúp việc nổi nóng xô bà ấy ngã xuống cầu
thang.



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 238  

 - Đã bao nhiêu lần ông ta "nói một đàng, làm một nẻo", làm sao tin  ông ấy được đây?

-  Con bé này rất ngoan cố, tật nào chứng nấy, khuyên nó cũng vô ích, vì “nói như nước đổ
lá môn”.

     15.   Những con số trong thành ngữ/tục ngữ sáu chữ

  Gái hơn hai, trai  hơn một; nhất sự thiện, vạn sự lành; một điều nhịn, chín điều lành; một
là vợ, hai là nợ; nữ thập tam, nam thập lục; tháng chín trái quít đỏ tròn; trăm nghe không
bằng một thấy; yêu nhau chín bỏ làm mười . . .

  Ví dụ:

-  Đối với bạn tôi,  "trăm nghe không bằng một thấy",  cần phải chính mắt mình nhìn
thấy thì mới hoàn toàn tin được, không thể chỉ căn cứ vào lời đồn đãi của thiên hạ.

-  Nếu mọi người đều chủ trương và áp dụng câu châm ngôn "Một điều nhịn, chín điều
lành" thì gia đình nào cũng trong ấm ngoài êm, hạnh phúc tràn trề.

- Vì nghe theo lời đường mật của bạn trai, cô ta đem hết vốn liếng đầu tư vào chuyến
buôn bán phiêu lưu đó, nên vừa bị sạt nghiệp vừa bị tù tội. Mới biết "khôn ba năm,
dại một giờ", khốn khổ cả đời.

- Tội nghiệp cho ông ấy, bị vợ ôm cầm sang thuyền khác, mà vẫn "đêm năm canh ngày
sáu khắc" mòn mỏi chờ mong, hy vọng người bạn đời thân thương của mình sớm hồi
tâm chuyển ý quay về bến xưa.

- Tình yêu cần biết thông cảm, tha thứ, cần có lòng độ lượng, thì mới gắn bó keo sơn,
nên “yêu nhau chín bỏ làm mười”  để sóng gió qua di, tình yêu được bền vững.

           Cuối cùng xin phép được dùng một số thành ngữ/tục ngữ sáu chữ trong những đoạn văn ngắn
sau đây:

           1. Bàn về tâm lý thường tình của con người

Con người vốn ít nhiều chủ quan nên có khi "suy bụng ta ra bụng người" mà quên rằng
không phải ai cũng giống ai. Trường hợp "nhìn mặt mà bắt hình dong" cũng có thể lầm lẫn
vì “thấy vậy mà không phải vậy”, chỉ tại mình suy luận theo lẽ thường tình mà thôi. Lại
nữa, trời sanh con người vốn có tính ích kỷ, "ruộng ai thì nấy đắp bờ", chỉ lo phần mình,
không muốn giúp đỡ người khác. Đến khi không may bị dồn vào đường cùng, thì "đói ăn
vụng, túng làm liều", vì không ai muốn cưu mang mình. 

Trong chuyện tình cảm cũng đòi hỏi tuyệt đối cho bản thân mình, không chấp nhận chịu
thiệt thòi hay mất mát chút nào, thành thử "bỏ thì thương, vương thì tội". Hơn nữa "xa mỏi
chân, gần mỏi miệng" chọn giải pháp nào cũng có mặt trái của nó: Xa thì nhớ, phải bỏ công
lặn lội tìm đến thăm viếng, gần thì đụng chạm, khó tránh khỏi xảy ra chuyện không vui, nên
sinh cãi vã, lời qua tiếng lại. Nhất là khi tình cảm sâu đậm tha thiết thì càng dễ dàng bị tổn
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thương, dẫn đến tình trạng "yêu nhau lắm, cắn nhau đau", vì cả cô lẫn cậu đều gần như
không bao giờ cảm thấy được vừa lòng với tình cảm nhận được từ bên kia.

XIII- Đề cao hạnh phúc gia đình

Đẹp thay bức tranh tả cảnh "chồng chài, vợ luới, con câu" phác họa hình ảnh một gia đình
hạnh phúc đề huề, với vợ chồng và đứa con sinh hoạt đồng điệu, nhịp nhàng giữa thiên nhiên
hiền hòa.

Ngoài ra, "v  ợ chồng đầu gối tay ấp  ", tình nghĩa đậm sâu, không dễ gì chia cách vì "vợ chồng
như đũa có đôi", như dép hai chiếc, thiếu đi một chiếc, hỡi ơi sao đành, còn lại chiếc kia lẻ
loi, bơ vơ, lạc loài. Người vợ biết trân quý cuộc sống hiện tại tốt đẹp, phải hết sức cố gắng
duy trì hạnh phúc gia đình, chớ nên "đứng núi này trông núi nọ", sinh lòng mơ mộng hão
huyền. Xưa nay "thuyền theo lái, gái theo chồng", theo quan niệm “tam tòng” của Nho giáo,
là điều bất di bất dịch. Dĩ nhiên cũng có lúc "cơm không lành, canh không ngọt",  thì nên
nhớ "một câu nhịn, chín câu lành" để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Dù trong hoàn cảnh nào ,
cũng phải biết "Thuyền dời nhưng bến chẳng dời", đừng để thiên hạ gièm pha.

XIV- Lên án tệ nạn xã hội/gia đình

Thời đại nào cũng chứng kiến một số tệ nạn trong xã hội và trong gia đình, nhưng chưa có
cách giải quyết tận gốc. 

Những người chịu oan ức thấu trời lại không thể kêu ca vì "ngắn tay không với đến trời", và
vì "đồng bạc đâm toạc tờ giấy". Người nghèo thì làm gì có tiền để đút lót chạy chọt, muốn
vay mượn người thân thì, "giàu là họ, khó người dưng”. Dù mình  vô tội, trong như nước
suối, mà gặp trường hợp "thượng bất chính, hạ tắc loạn" thì cũng đành bó tay.
 
Mới xin được việc làm, lại bị đồng nghiệp ganh ghét, chèn ép chơi trò "vừa ăn cướp vừa la
làng", hoặc lợi dụng lúc "lửa cháy lại tưới thêm dầu" để hất chân mình ra khỏi vị trí mà họ
dòm ngó.

Bên cạnh các tệ nạn xã hội, còn phải kể đến những gia đình gặp cảnh dở khóc dở cười: "Cha
làm thầy, con bán sách". Đứa con không biết quý trọng nghề nghiệp thanh cao của cha, thậm
chí còn "ra tuồng mèo mả, gà đồng", sống lang thang ngoài vòng pháp luật. Thử hỏi còn gì
bất hạnh cho bằng! Ngoài ra còn có thảm cảnh "chồng ăn chả, vợ ăn nem" theo lối ăn miếng
trả miếng, "trời làm đất, đất làm trời", để đàn con nhỏ nheo nhóc, ngơ ngác nhìn cha mẹ mà
nước mắt lưng tròng.

Vài nét khác biệt giữa thành ngữ/tục ngữ sáu chữ và thành ngữ/tục ngữ bốn chữ 

 - Nhìn chung, loại thành ngữ/tục ngữ sáu chữ, so với loại thành ngữ/tục ngữ bốn chữ, có
khuynh hướng nói rõ hơn về nội dung, dùng lời lẻ mộc mạc, bình dị, thậm chí bình dân,
phản ánh cách nói thật thà thẳng thắn của dân gian. 

    Ví dụ:
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   - Khôn từ trong trứng khôn ra; cháu nó lú, chú nó khôn; cháu bà nội, tội bà ngoại; muốn 
     ăn thì lăn vào bếp; ông nói gà, bà nói vịt . . .

- Trong khi đó, thành ngữ/tục ngữ bốn chữ, vì hình thức cô đọng hơn, và thường dùng phép ẩn
dụ (metaphor) để so sánh, nên đòi hỏi phải động não nhiều hơn để phân tích và suy luận. 

   Ví dụ:

              - Lên voi xuống chó; đầu voi đuôi chuột; thấp cổ bé miệng; ăn cháo đá bát . . .

Ngoài ra chúng tôi nhận thấy một số thành ngữ/tục ngữ sáu chữ có nội dung mang ý nghĩa
tương ứng với thành ngữ/tục ngữ bốn chữ:

Ví dụ:

               - Kiến tha lâu cũng đầy tổ = Nước chảy đá mòn.
             - Ho ra bạc, khạc ra tiền = Tiền rừng bạc bể; Ruộng cả ao liền (cảnh giàu sang ở nông thôn).

   - Ăn quá nhớ kẻ trồng cây = Uống nước nhớ nguồn-.
               - Trời làm đất, đất làm trời = Ăn miếng trả miếng.
               - Gieo nhân nào, gặt quả ấy = Gieo gió gặt bão.
               - Ai ăn mặn nấy khát nước = bụng làm dạ chịu.
               -Ăn no rồi lại nằm quèo = Ăn no ngủ kỹ.
               -Được đằng chân, lân đằng đầu = Được voi đòi tiên.
               -Cá gặp nước, rồng gặp mây = Rồng mây gặp hội.
               -Khi nắng còn có khi mưa = Lên voi xuống chó.
               -Ngắn tay với chẳng đến trời = thấp cổ bé miệng.

 
Vài nhận xét chung về thành ngữ/tục ngữ

Thành ngữ/tục ngữ như một bức tranh ngoạn mục tổng hợp những sinh hoạt, cũng như những khía
cạnh đa dạng của con người trong xã hội và trong thiên nhiên.

Đa số thành ngữ/tục ngữ dùng phép ẩn dụ (metaphor) để so sánh, giúp tăng thêm sức thuyết phục
cho câu văn. Hình thức cô đọng với hai vế ngắn gọn tương ứng hay đối xứng với nhau của thành
ngữ/tục ngữ (nhất là trường hợp bốn chữ) càng có tác dụng giúp cho dễ nhớ và gây ấn tượng sâu
sắc, vì mang đầy nhạc tính và màu sắc ngoạn mục.

Đây chính là một thí dụ điển hình cho nét đặc thù cuả tiếng Việt, vừa phong phú đa dạng, vừa độc
đáo linh hoạt. Thành ngữ/tục ngữ như một vườn hoa muôn màu muôn sắc, với thiên hình vạn
trạng, đưa chúng ta dạo quanh, miệt mài thưởng thức đến quên cả lối về.

Hiện nay có nhiều người sử dụng thành ngữ/tục ngữ rất tự nhiên và thường xuyên khi giao tiếp,
khiến câu chuyện trở nên khá thú vị và đậm đà, đồng thời cũng nhằm mục đích nhấn mạnh điều
mình muốn nói và lôi cuốn sự chú ý của người nghe.

Thành ngữ/tục ngữ là một kho báu quý hiếm được ông cha chúng ta truyền lại cho con cháu, có giá
trị  vượt  không  gian  và  thời  gian,  vì  phản  ánh  những  chân  lý  vĩnh  cửu  của  đời  người.  Tục
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ngữ/thành ngữ mãi mãi tồn tại nhờ con người biết tôn trọng quá khứ, biết "gìn vàng giữ ngọc", và
"ôn cố tri tân". Không phải trường hợp nào cũng "tống cựu nghinh tân" là thượng sách, nhất là
trong lãnh vực văn học.

Đặc biệt thành ngữ/tục ngữ là sự kết tinh của vô số kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ trước tích
lũy trong quá trình mấy trăm năm sống, va chạm và tranh đấu với thực tế của thiên nhiên và xã hội
loài người. Đó là tất cả tinh túy của tri thức mà tiền nhân đã từng bước góp nhặt với thời gian.

Kết luận

Những cụm từ có ý nghĩa đặc biệt (tùy cách sử dụng các dấu, hoán chuyển vị trí của hai chữ trong
một số từ kép . . . ), nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa và nội dung của câu văn, tránh xảy ra
trường hợp hiểu lầm hay ngộ nhận không cần thiết. Mặt khác những cụm từ phối hợp với điệp âm
đầu cũng mang lại nhiều màu sắc và hình ảnh linh hoạt, cùng với âm điệu nhịp nhàng và sinh động,
để tạo sức sống cho câu văn.

Ngoài ra, thành ngữ/tục ngữ giúp chúng ta diễn tả ý tưởng trọn vẹn, sâu sắc, và tường tận hơn. 

Hiện nay trong câu chuyện trao đổi hằng ngày, thường loáng thoáng nghe nhiều người dùng thành
ngữ/tục ngữ một cách rất tự nhiên (nhất là thành ngữ/tục ngữ bốn chữ)  để nhấn mạnh ý mình muốn
nói, và lôi cuốn sự chú ý của đối phương. Tùy tình huống cụ thể, chúng ta thường xuyên "bắt gặp"
những thành ngữ/tục ngữ như "sự thật mất lòng, được voi đòi tiên, đầu voi đuôi chuột, ăn cháo đá
bát, ở hiền gặp lành …".

Nói chung những cụm từ với ý nghĩa đặc biệt này là một phương tiện thích hợp và hiệu nghiệm
nhằm hỗ trợ cho cách hành văn thêm phần trau chuốt, ngoạn mục, và thi vị.

Nhờ những cách thức đa dạng và linh động kể trên, con người có thể lột tả được những khía cạnh
tinh tế của ý nghĩ và tư tưởng để việc giao tế thêm phần phong phú và sắc sảo.

Hy vọng nội dung của cuốn sách này góp một phần nhỏ khơi dậy sự quan tâm và lòng yêu mến của
độc giả đối với tiếng Việt, khi khám phá và nhận thức được những đặc tính ưu tú của ngôn ngữ này.

GGGGssss....    NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    NNNNgggg††††cccc    HHHHàààà

Tham khảo

1. Bluefone.com.VN - Cụm từ là gì? Cụm từ có những loại nào? Cụm từ cố   định.
https://bluefone.com.vn/cum-tu-la-gi/

2. Thienmaonline - Nghĩa Của Cụm Từ.
     https://thienmaonline.vn/cum-tu-la-gi.
3.  Nguyễn Lân – Từ Điển Thành Ngữ & Tục Ngữ Việt Nam. 
     https://thuvienso.org/tai-pdf-tu-dien-thanh-ngu-tuc-ngu-viet-nam-pdf/.
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Thuở Học Trò

Nguyễn  Tuấn
NT 55-59

Hình như từ nhỏ đến lớn tôi chẳng tự quyết định được việc gì quan trọng. Chuyện thi vào đệ thất cũng thế. Sau
khi đỗ tiểu học qua kỳ thi với đầy đủ cả phần viết và vấn đáp tại Trường Tiểu Học Chí Hoà Quận 3 Sài Gòn, bố
tôi quyết định cho tôi thi vào Trường Trung Học Nguyễn Trãi. Đi thi về là phải trình lại tất cả giấy nháp cho bố
xem. Xem xong bố tôi phán: “Rất hy vọng là đỗ được!”

Kết quả là tôi đưọc xếp vào lớp đệ thất B1 niên khoá 1955-1956.

Đường Đến Trường

Bây giờ nghĩ lại thấy ông cụ quyết định cho tôi học trường Nguyễn Trãi là đúng vì nhà ở Chí Hòa chỉ phải đi xe
buýt một chuyến thẳng từ chợ Chí Hoà đến chợ Bến Thành rồi đi bộ một khúc từ bùng binh Sài Gòn đến rạp cinê
Đại Nam là tới trường ngay. Trường Nguyễn Trãi hồi đó học nhờ trường tiểu học Trương Minh Ký, một mặt giáp
với rạp Đại Nam, ba mặt kia nhìn ra ba đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học và Hồ Văn Ngà.

Lớp tôi nằm ở góc của trường có cửa sổ nhìn ra đường Hồ Văn Ngà cây cao bóng mát.

Đoạn đường đi bộ từ bến xe buýt đến trường có nhiều điều thú vị. Hôm nào xe đến sớm thì có thể ghé vào một
hiệu sách bên kia đừơng, đối diện bến xe buýt để ngắm các bìa sách thật đẹp. Đi một quãng là đến tiệm bán máy
may Sinco. Qua khỏi hiệu Sinco là một loạt các cửa hàng, trong đó có tiệm kem Phi Điệp mà dân học sinh, sinh
viên Sài Gòn không ai là không biết. Ngoài ra lại có tiệm hớt tóc Hoa Sinh mà mỗi người khách đến đều được
tặng một bản nhạc của các nhà xuất bản như Tinh Hoa, An Phú…  

Đến đầu đường Ký Con có một xe nước mía. Rất hiếm khi tôi ăn uống ngoài đường, nhưng có một hôm trời
nóng quá, trong túi lại rủng rỉnh ít tiền lẻ nên tôi ghé vào uống một ly. Tuy khát nhưng vừa hớp được một ngụm
thì bị khựng lại vì nước mía nhạt nhẽo và có vị lạ. Về sau hỏi ra mới biết rằng xe nước mía ấy của một người Ấn
Độ và ông ta luôn luôn pha càri vào nước mía!  Đó là lần duy nhất trong đời tôi được thưởng thức nước mía
hương vị càri.

Đi một chút nữa là đến vũ trường Văn Cảnh. Chắc là tôi chỉ đi qua đó vào buổi trưa nên chẳng khi nào nghe thấy
tiếng nhạc vọng ra. Qua khỏi Văn Cảnh là rạp chiếu bóng Đại Nam. Đi bộ đến đây thì thường là đã hơi mỏi chân
rồi nên tôi hay tạt vào rạp Đại Nam để vừa nghỉ chân, vừa tà tà xem các hình ảnh của phim chiếu trong ngày và
các kỳ tới.  Vì ghé rạp thường xuyên nên tôi thuộc vanh vách tên các tài tử nổi tiếng và sưu tập được cả một tập
dày cộm các tờ chương trình chiếu phim của rạp Đại Nam.

Hôm nào xe buýt đến sớm thì thay vì đi thẳng đường Trần Hưng Đạo đến trưòng, tôi rẽ trái ở vũ trường Văn
Cảnh rồi rẽ phải vào đường Hồ Văn Ngà rợp bóng mát. Đặc biệt tại đây có mấy hiệu bán đàn và dụng cụ âm
nhạc. Cứ nhìn các cây đàn tuyệt đẹp và nhìn các bản nhạc qua tủ kính là đủ thấy “đã” rồi. 

Trước cổng trường Nguyễn Trãi mở ra đường Nguyễn Thái Học là một bãi đất trống. Học sinh Nguyễn Trãi
thường tụ tập ở đây, chờ các lớp học sinh tiểu học ra hết mới đến lượt mình vào học. Tại đây có nhiều hàng quà.
Từ kem đến bò khô, bò bía, ổi giầm, bánh cuốn, bánh ngọt… Thôi thì đủ thứ, trông ngon lắm! Tuy vậy tôi chưa
thưởng thức món nào tại đây vì nhớ lời mẹ dặn rằng mình đã là học sinh trung học rồi, phải đứng đắn, không nên
ăn uống linh tinh ngoài đường như các học sinh tiểu học nữa!
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Ngu Ngơ Đệ Thất

Trường Nguyễn Trãi trong thời gian còn học nhờ trường khác vẫn có những sinh hoạt văn nghệ đầy hứng thú.
Hồi học tiểu học ở trường làng, tôi nào có bao giờ được xem văn nghệ trong trường. Đến khi vào Nguyễn Trãi
thì thỉnh thoảng được xem trình diễn ngay trong trường nên thích thú lắm. Những điệu vũ như Trấn Thủ Lưu
Đồn gây ấn tượng tốt đẹp trong tôi mãi đến bây giờ.  

Có lần trường tổ chức văn nghệ tại rạp Thanh Bình. Lớp tôi cũng họp hành phân chia công việc. Tôi chỉ ngồi im.
Cuối giờ anh trưởng lớp chỉ tôi nói: “Tuấn chưa xung phong làm gì hả? Thôi vào ban khánh tiết đi.  Ngày mai
họp riêng ban khánh tiết.”  Tôi gật đầu dù lúc ấy chẳng biết khánh tiết nghĩa là gì. Hôm họp ban khánh tiết tôi
đến thật sớm và ngồi ở cuối lớp. Một lúc sau thì có nhiều người vào. Tôi chẳng thấy ai quen.  Các anh  bàn đủ
thứ việc. Một lúc sau anh trưởng ban hướng về phía tôi nói: “Em, nếu em không có việc ở đây thì có thể về.” Tôi
ngượng quá.  Mình cũng đi họp mà, sao lại vậy! Tuy nhiên thấy ngồi đã chán lại thấy họp hành chẳng có gì hứng
thú nên tôi ngượng ngùng, tẽn tò ra cửa đi về. Từ đấy về sau tôi rất ghét chuyện họp hành và luôn tránh né trừ
những trường hợp bắt buộc.

Hồi bắt đầu học đệ thất tôi mới 10 tuổi nên còn ngố lắm. Tôi biết có bốn lớp đệ thất nhưng không hề biết rằng
trong đó có một lớp nữ. Khi qua đến xứ Mỹ này, khi bị một anh bạn hỏi đùa rằng hồi đó có quen cô nào học
cùng thời ở Nguyễn Trãi không. Tôi gân cổ cãi rằng Nguyễn Trãi làm gì có nữ sinh! Mãi đến khi sinh hoạt trong
forum của Nguyễn Trãi và trực tiếp email với một chị học cùng thời, tôi mới tin rằng hồi đó Nguyễn Trãi có lớp
nữ sinh thật. Tôi gọi điện thoại đến xin lỗi anh bạn. Anh ấy cười hì hì nói rằng: “Đúng là thằng… ngô sắc!”

Tôi thích xem ciné từ lúc còn rất nhỏ nhưng chỉ được xem ở những rạp rẻ tiền, vào rạp là nóng toát mồ hôi vì
không có máy lạnh. Ấy là chưa kể nhiều khi còn bị rệp đốt. Chẳng khi nào tôi được xem ở những rạp lớn như
Đại Nam mà khi mới vào đến cửa rạp nơi treo các hình tài tử là đã thấy mát mẻ, thoải mái rồi. Một hôm ông anh
lớn rất chịu chơi của một bạn tôi hỏi: “Thích xem ciné Đại Nam không? Muốn thì đi với tao!” Tôi đồng ý liền.
Khi đến rạp anh ấy dúi vào tay tôi ít tiền lẻ và dặn: “Cứ làm theo tao” .Tôi đứng sớ rớ ở chỗ treo mấy ảnh tài tử
và theo dõi anh ấy để bắt chước. Tôi thấy anh ấy thản nhiên đi vào cửa và đưa tay như chìa vé cho người soát vé
nhưng thực ra là dúi tiền vào tay người ấy. Một lúc sau tôi làm theo như vậy nhưng khi vừa chui khỏi tấm màn
dày ở cuối rạp thì ai đó nắm chặt vai tôi hỏi: “Tiền đâu?” Tôi sợ quá, phản xạ sinh tồn tự nhiên là lẩn ngay vào
đám đông. Cũng may là hôm ấy rạp đông quá, số người đứng rất nhiều nên tôi ... an toàn. Tuy nhiên tim tôi đập
dữ dội như muốn vỡ tung lồng ngực. Sau lần đi coi cọp hay gần như coi cọp này, tôi rút ra được một bài học quí
giá: Không nên làm điều gì ám muội vì nội cái sợ là đủ đứng tim mà chết rồi. Vì thế tôi rất phục những người
làm nghề tình báo. Chắc là họ phải có gene đặc biệt, nên mới có can đảm làm những chuyện táo bạo, dễ bị hồi
hộp, đứng tim.

“Cúp Cua”

Học xong năm đệ thất thì trường Nguyễn Trãi chuyển sang học nhờ trường tiểu học Lê Văn Duyệt ở đường Phan
Đình Phùng khúc giữa Mạc Đĩnh Chi và Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao. Vì vị trí mới của trường không thuận tiện
cho việc đi học bằng xe buýt nên tôi được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp cũ. Từ nhà đến trường chỉ việc đạp thẳng
từ chợ Chí Hoà trên đường Lê Văn Duyệt đến đường Phan Đình Phùng thì rẽ trái, rồi cứ thế đi tiếp là đến
trường. Trên đường Lê Văn Duyệt trời nắng chói chang nhưng khi vào đường Phan Đình Phùng rồi thì không khí
như dịu lại vì vòm cây cao hai bên đường. Sau khi đi, về nhiều lần và quen đường, tôi bắt đầu rẽ vào các đường
khác như Tú Xương, Lê Quí Đôn, Phan Thanh Giản v.v… cuối cùng mới ra Phan Đình Phùng để đến trường.

Có lần tôi đang đi thì xe bị tuột xích. Bình thường chỉ cần xuống xe rồi quay nhẹ bàn đạp đồng thời gắn xích vào
líp là lại đi tiếp được ngay. Không hiểu sao hôm ấy xích bị tuột mà không cách nào lắp vào lại đựơc. Tay tôi dính
đầy nhớt bẩn và người thì đẫm mồ hôi  vì trời nắng nóng và cũng vì lo sợ trễ giờ học. Đang chưa biết làm sao thì
chợt nghe tiếng nói ngay bên cạnh: “Chú Tuấn! Để cháu sửa cho.”  Thì ra là anh X. hơn tôi đến mấy tuổi nhưng
vì vai vế trong họ hàng, tôi là vai chú. Tôi mừng quá và để anh ấy sửa giùm. Cũng không được! Thế là đành phải
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dắt xe một quãng mới thấy người sửa xe bên vệ đường. Xe được sửa xong thì đã trễ giờ học quá rồi.  X. biết ý
nên nói với tôi: “Bây giờ trễ rồi, chú không vào trường được đâu. Thôi vào học trường cháu đi.  Ở ngay đây
thôi.” Tôi chẳng biết tính sao nên đành nghe theo.

Đây là một trường tư thục khá lớn.  Học ở Nguyễn Trãi quen rồi nên khi đột ngột vào lớp học ở trường tư này,
tôi rất ngỡ ngàng vì lớp ồn ào và mất trật tự quá. Thầy đang giảng bài mà trong lớp nói chuyện ào ào như cái
chợ. Học được một lúc thì anh cháu quay qua nói: “Chán quá! Thôi, chú cháu mình đi chơi đi.”  Tôi chỉ biết
nghe theo và thế là hai xe đạp rong ruổi ra bến Bạch Đằng. Ngồi ngắm sông nước một lúc thì anh ấy đề nghị:
“Mình qua Thủ Thiêm đi chú.”  Thế là ra bến phà.  Phà đông nghẹt người.  Tôi là người lên chót, đứng phía sau
cùng, nửa bánh xe đạp còn lòi ra ngoài, lòng hồi hộp vì sợ rớt xuống sông.  Sau khi lên bờ, anh ấy đưa đi lòng
vòng một hồi bên Thủ Thiêm rồi lại lên phà về.

Trước đây nhóm chịu chơi trong lớp thường nói rằng cúp cua đi chơi sướng lắm. Tôi thì ngược lại: Vui đâu
chẳng thấy, chỉ thấy lo sợ ngập tràn, không biết lỡ tối về bố hỏi bài trong ngày thì biết trả lời làm sao. May thay,
hôm đó về nhà, tôi không bị bố khảo bài, nhưng khi nem nép lên lầu, tôi có cảm giác như mọi người đang nhìn
tôi với cặp mắt khinh khi kẻ đã cả gan trốn học. Đó là lần cúp cua đầu tiên và duy nhất trong đời học sinh của
tôi.  Bây giờ nghĩ lại nếu lúc ấy đã lớn và có bồ rồi thì chắc là cúp cua đi bát phố hoặc đi ciné với người đẹp chắc
cũng thú vị lắm!

Lần Bị Phạt Đầu Đời.

Hôm ấy trời đang nắng ráo, chợt mây xám kéo về nhiều và gió hiu hiu mát dịu. Tôi ngồi trong lớp nhìn qua cửa
sổ thấy mây trên trời có hình dáng thật lạ trông như một hàng không mẫu hạm đang di chuyển trên biển. Đang
mải mê theo dõi chuyển động của hàng không mẫu hạm thì chợt điếng người khi nghe thầy lớn tiếng nói: “Anh
kia! Giờ học mà ngắm mây bay làm thơ hả?”  Cả lớp đổ dồn về phía tôi khiến tôi ngượng quá. Thầy hỏi tên và
ghi ngay đi “công xi” ngày Chủ Nhật. Thật là một hình phạt bất ngờ. Tôi như bị sét đánh ngang tai. Biết làm sao
bây giờ!

Mấy đứa bạn thân gần nhà bàn bạc cách cứu bồ. Một bạn sẽ đến nhà tôi ngày Chủ Nhật và xin phép cho tôi đến
nhà bạn ấy học chung để chuẩn bị cho kỳ thi lục cá nguyệt. Kế hoạch được thực hiện y như dự định và tôi đưọc
nhà cho phép đi học thi. Thế nhưng thay vì đến nhà bạn thì tôi đến trường Nguyễn Trãi. Đang đứng lớ ngớ ở sân
trường và chưa biết phải trình diện ở đâu thì chợt nghe tiếng ai nói: “Vào đây đi ông ơi!” Thì ra một tên bạn
thuộc lớp khác cũng bị phạt nhưng chắc là bị phạt nhiều lần nên quen rồi.

Khi tôi vào lớp đã thấy hơn chục mạng ở trong đó . Trên bàn giáo sư là một vị giám thị già trông thật hiền lành.
Tôi tưởng đi “công xi” là bị phạt ghê gớm lắm. Thì ra cũng chỉ là đến lớp học nhưng thay vì ngồi nghe thầy
giảng bài thì phải làm các việc khác. Có bạn phải chép hàng trăm lần một câu gì đó của thầy dạy sinh ngữ. Có
bạn cộng điểm giùm cho thầy giám thị.v.v… Có lẽ biết tôi là “lính mới” nên thầy giám thị hỏi tôi tại sao bị phạt.
Tôi trả lời đại khái rằng vì trong lớp không nghe lời thầy giảng mà lại ngắm mây bay. Thầy cười hiền từ rồi bảo:
“Thôi, con ngồi đó lấy sách ra học đi.”
Đấy là lần đầu và cũng là lần cuối tôi bị phạt ngày Chủ Nhật.

Thầy

Về sau tôi biết rằng một trong những lý do khiến bố tôi cho tôi thi vào trường Nguyễn Trãi, là do bố tôi có một
người học trò cũ từ ngoài Bắc, dang dạy ở trường Nguyễn Trãi.  Đó là giáo sư Nguyễn Huy Quán. Chắc bố tôi
muốn thầy Quán  ‘giám sát’ tôi trong thời gian tôi học ở Nguyễn Trãi để được an tâm. Thầy Quán trông rất hiền
lành, người gầy yếu và chẳng nói lớn tiếng bao giờ. Học trò ai cũng quí mến thầy. Hàng năm cứ Tết đến thầy đều
đến nhà tôi chúc Tết. Còn tôi, sau khi đã lớn và có xe Solex rồi, thì thỉnh thoảng có đèo bố tôi đến nhà thầy ở
khu trường đua Phú Thọ để đáp lễ. Thật là một cái duyên:  khi tôi lên dạy ở đại học thì con của thầy lại là sinh
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viên của tôi. Nếu không qua xứ Cờ Hoa này thì có khi con tôi lại là học trò của con thầy không chừng, vì anh ấy
là giáo sư trung học.

Hồi xưa tình thầy trò thật là đắm thắm và đẹp quá. Khi học ở đại học, tôi có một bạn cùng lớp có bố là học trò
của thầy Vũ Đức Thận, nguyên hiệu trưởng trường Nguyễn Trãi. Tết năm nào anh ấy cũng phải chở bố đi chúc
Tết thầy Thận. Anh ấy kể rằng bố anh ấy có chức vụ khá lớn và nghiêm khắc lắm, ở nhà ai cũng sợ. Vậy mà khi
đến gặp thầy Thận thì khác hẳn, cung kính, khép nép và quí trọng thầy thấy rõ. Khi trò về, thầy tiễn trò ra tận
cổng dù thầy đã già lắm.Thầy trò bịn rịn mãi ở cổng rồi mới chia tay.

Một trong những thầy mà tôi quí mến là thầy Tô Đình Hiền. Thầy thật là hiền như tên của thầy. Thầy khá đẹp
trai nhưng có cái lườm rất …phụ nữ! Thầy lái xe Vespa khá nhanh và lượn đẹp lắm. Hình như thầy hay tổ chức
văn nghệ và thường phát biểu trong các buổi sinh hoạt toàn trường. Sát năm 75 tôi có dự một đám cưới bên Gia
Định. Thông thường các đám cưới được tổ chức ở nhà hàng, nhưng tiệc cưới này được tổ chức tại tư gia. Khi
đến tôi thoáng thấy thầy và định ra chào, nhưng sau thấy thầy bận quá, tất bật cắt đặt người này người kia làm
việc, nên lại thôi. Thì ra thầy phụ trách đám tiệc này và kiêm đầu bếp luôn!  Sau khi rời Nguyễn Trãi, đây là lần
đầu tiên và cũng là lần cuối tôi gặp lại thầy.  Sau này tôi lại ngạc nhiên hơn khi biết thầy là anh em ruột với nhạc
sĩ Tô Hải.

Trong bốn năm học ở Nguyễn Trãi, tôi chỉ biết nhà thầy Quán, vì phải chở bố đến thăm. Ngoài thầy Quán, vị
thầy duy nhất tôi đến thăm là thầy Lưu Trung Khảo. Trong lớp tôi có một anh bạn hay đến thăm các thầy lắm.
Năm ấy anh bạn rủ tôi đến chúc Tết thầy Khảo. Tôi ngần ngại vì sợ mình lớ ngớ đến mà thầy không tiếp thì xấu
hổ chết. Nhưng rồi tôi cũng đi. Nhà thầy ở gần vườn Tao Đàn, trên một con đường rợp bóng mát. Tôi không ngờ
được thầy tiếp đãi rất lịch sự. Tôi chẳng nói được câu nào, trong khi anh bạn tôi thì tiá lia. Sau khi rời Nguyễn
Trãi tôi không gặp lại thầy lần nào, nhưng gần đây thì được thấy thầy thường xuyên trên các show của các đài
truyền hình và rất khâm phục lập trường kiên định của thầy.

Giờ đây sau một thời gian dài làm trò rồi làm thầy, tôi nhận ra rằng khi đi học mà không liên lạc và gần gũi với
các thầy là một thiệt thòi lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nghiệm thấy phần lớn các bạn ra đời thành công đều
có liên lạc thường xuyên với các thầy. Bản thân tôi khi dạy học cũng dành nhiều ưu tiên cho những học trò hay
liên lạc với mình, chẳng hạn như khi chọn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp hoặc giới thiệu việc làm sau khi ra
trường.

Hồi học năm đệ tứ thầy dạy Pháp văn là thầy Tạ Văn Ru.  Thầy người cao lớn nhưng nói năng dịu dàng và có nụ
cười rất bao dung. Thầy là tác gỉa một cuốn sách nghị luận văn chương bằng tiếng Pháp dùng để luyện thi trung
học. Tôi hãnh diện vì chuyện này lắm và thường khoe với các bạn trường khác rằng: “Thầy tao oai thế đấy, viết
sách cho tụi mày học đây này.”  Khi nghe tin thầy mất tôi thấy xót xa, lòng nao nao khó tả và một quá khứ  xa
xôi lại hiện về.

...và Bạn

Dạo học Nguyễn Trãi, tôi thuộc loại nhỏ tuổi nhất vì khi thi tiểu học đã phải xin miễn tuổi rồi mà! Trong lớp tôi
có nhiều bạn học rất giỏi như Vũ Thiện Hân, Lê Duy Cấn, Nguyễn Bá Duy, Lê Mạnh Hùng v.v…  Tôi thì thuộc
loại xoàng nếu không muốn nói là dốt.  Chỉ được cái ai cũng khen là …hiền lành!

Cũng vì cái hiền lành ấy mà hay bị các bạn cùng lớp trêu chọc. Khi đứng xếp hàng chào cờ tôi thường bị các bạn
phía sau búng tai, nhiều khi đau điếng. Tôi tức lắm và tìm dịp trả thù. Có lần sau khi bị búng tai, tôi liếc nhìn và
biết đích xác là ai, tôi bèn lấy hết sức bình sinh dùng khủyu tay thúc mạnh về phía sau. Nhưng trời bất dung
gian! Ngay khi  húych, tay tôi như bị điện giật, tê dại hết cả cánh tay. Thì ra tôi huých trúng ngay vào cạnh của
cái cặp bằng da trâu cứng như đá của thằng đứng phía sau. Tôi cố chịu đau và chợt như nghe có tiếng ai nói
trong đầu:  “Không được làm tổn hại người khác!”  Thế là từ sau kinh nghiệm đau thương ấy, tôi không có tư
tưởng làm hại ai bao giờ. Kể cũng may, vì tránh được bao nhiêu nghiệp quả, hệ luỵ.
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Khi học năm đệ tứ thì xe đạp được dựng ngay bên hông lớp. Mỗi khi lấy xe tôi hay bị một tay học lớp bên cạnh,
cứ lấy cái chổi khua trước mặt chọc tôi chơi. Hắn cười hềnh hệch để lộ mấy cái răng bàn cuốc trắng lắm. Tôi tức
nhưng chẳng biết phản ứng ra sao.  Được cái là nó chỉ khua mấy cái rồi thôi chứ không đánh. Khi qua Mỹ và
liên lạc lại với nó tức nhà văn Hoàng Khởi Phong Nguyễn Vinh Hiển, và được gửi tặng nhiều tác phẩm, tôi nhận
ngay ra hắn khi nhìn ảnh ở bìa sách, dù sau mấy chục năm không gặp,  nhờ cái cười và hàm răng trắng đẹp của
hắn. Có lần tôi nhắc lại qua điện thoại chuyện khua chổi ngày xưa, nó cười, vẫn gịong cười xuề xoà hồi xưa, bảo
rằng có nhớ gì đâu...  Thì ra kẻ bị nạn bao giờ cũng nhớ dai còn người ở thế thượng phong thì …chẳng nhớ gì, vì
chỉ là đùa vui thôi mà…

Lớp học bên cạnh lớp tôi có một tay rất có tài. Đó là Phạm Ngọc Cung mà bạn bè hay gọi là Cung Lùn. Cung có
khiếu về nhạc lắm. Dạo ấy khi học về nhạc lý, đa số đều ù ù cạc cạc nhưng Cung thì thông hiểu mọi thứ. Lúc đó
tôi ít chơi với Cung nhưng sau khi qua Chu Văn An thì thân hơn, vì hai đứa học chung lớp cùng với Nguyễn
Vinh Hiển, tay trống Lưu Trường Tộ, tay đàn Mạnh Xuân Phụng … Sau này khi tập tành viết nhạc thì tôi lại
càng thân với Cung hơn nữa, vì viết được bài nào tôi cũng nhờ Cung góp ý, sữa chữa cho. Hồi còn học ở trung
học, Cung là trưởng ban nhạc, sau này ra đời Cung cũng làm trưởng ban nhạc và có biệt tài về piano. Ngoài
dương cầm, Cung chơi đưọc nhiều thứ đàn khác như vĩ cầm, contre bass, trống, kèn, sáo … và viết được nhiều
ca khúc rất hay trong đó có bài Nguyễn Trãi Hành Khúc được viết từ khi Cung còn ngồi trên ghế trường Nguyễn
Trãi.

Sau biến cố 30/4 cuộc đời mỗi người chuyển sang một khúc rẽ mới, tôi ít gặp lại bạn bè cũ. Khi qua Mỹ tôi tìm
cách liên lạc lại, nhờ thế mới biết có bạn đến năm 75 đã mang cấp bậc trung tá, thiếu tá, còn cấp úy thì nhiều
lắm. Các bạn khác được xuất ngoại du học thì khỏi phải nói, ai cũng công thành danh toại. Tại vùng đông bắc
Mỹ này thì cả hai vị chủ bút và tổng thư ký của tờ SóngThần, là các anh Phạm Bá Vinh và Tạ Quang Trung đều
là cựu học sinh Nguyễn Trãi, cùng đệ với tôi nhưng khác lớp. ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    TTTTuuuuÃÃÃÃ    nnnn
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THƯ GỬI BẠN
                  

CẢM XÚC KHI NGHE VÀI BẢN
NHẠC và THƠ TIỀN CHIẾN

                                                                     
NGUYỄN GIỤ HÙNG

 Ngoài trời gió nhè nhẹ thổi, những chiếc lá mùa thu đang lãng đãng rơi rơi. Cái lành lạnh của gió heo
may bên ngoài như đang hòa nhịp thở với những điệu nhạc “tiền chiến” mà tôi đang thưởng thức trong
phòng đọc sách, một căn phòng đầy ấm cúng thương yêu. Cành trà hoa nữ ngoài cửa sổ, với bông hoa
trắng ngần, theo gió cọ vào cửa kính như chú mèo con đang dụi đầu tìm sự yêu thương của chủ. 

Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc như đang dìu đưa tôi vào thế giới của riêng mình, mà ở nơi đó,
những âm thanh được pha trộn hài hòa của những tha thiết, lãng mạn, trữ tình cùng với những chia lìa,
xa cách. Và cũng từ thế giới ấy, âm thanh đang đưa tôi đi xa mãi, đi mãi để trở về với những kỷ niệm
của một thời ấu thơ, hay những hình ảnh của những cuộc tình ngây ngô tuổi học trò, hay của những biệt
ly lẫn đoàn tụ ... của hạnh phúc lẫn đau thương. 

Đĩa nhạc “tiền chiến” vẫn cứ quay, âm thanh và hình ảnh có lúc bay bổng, chợt   vút lên cao rồi hạ
thấp, chập chờn trong không trung, ẩn hiện trong làn mưa bụi của bầu trời ngả mầu trắng đục. Các bạn
có thường thưởng thức những bản nhạc tiền chiến như tôi đang thưởng thức không? Trong lứa tuổi
chúng ta, hẳn không ai đã không một lần hoặc nhiều lần thưởng thức nó. Tôi đoan chắc như thế.

Vậy nhạc tiền chiến là nhạc gì nhỉ? Cứ hiểu theo nghĩa thông thường thì nhạc tiền chiến hẳn là loại
nhạc được viết từ trước chiến tranh. Nhưng trước cuộc chiến tranh nào? Thế chiến 1939-1945 hay cuộc
chiến 1945-1954 hay 1954-1975? Tôi cứ tạm chia như thế. 

Tôi có câu hỏi như thế vì có nhiều bản nhạc viết sau này, người ta vẫn xếp nó vào loại nhạc tiền chiến,
vì nó có cái "air" tiền chiến như nhạc sĩ Tô Vũ nói về bản nhạc "Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa"
của ông. Ông nói, bản nhạc này có cái "air" của nhạc tiền chiến thôi, vì thực sự, khi ông viết nó, chiến
tranh đã xẩy ra rồi. Đấy là ông Tô Vũ nói về cái mốc thời gian của cuộc chiến 1945-1954. Nếu ta lấy
mốc ở cuộc chiến 1954-1975 thì bản nhạc đó quả thực là nhạc tiền chiến ở cái mốc thời gian này. Thôi
thì ta cứ lấy mốc thời gian nào đó cho hợp với bản nhạc thì lấy, cho rộng đường nói chuyện và cho vui
vẻ cả làng. 

Như vậy, khi nói đến nhạc tiền chiến là ta muốn nói đến cái âm hưởng của loại nhạc này hơn là chỉ
chuẩn định trên cái mốc thời gian của nó thì phải? Cái "air" của nó có lẽ dựa trên tính chất nhẹ nhàng,
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lãng mạn, trữ tình, hay bi ai, và đặc biệt là nó thiên về loại nhạc thính phòng và mang nhiều chất thơ.
Tôi nói như thế vì có nhiều bản nhạc được viết trước chiến tranh (1939-1945 hay 1945-1954) mà
không được liệt kê vào loại nhạc tiền chiến như những bản “Trên sông Bạch Đằng” của Hoàng Quý,
“Việt Nam bất diệt” của Hoàng Gia Linh, “Hè về”, “Khỏe vì nước” của Hùng Lân, hay những bản nhạc
thuộc loại quân ca chẳng hạn. 

Tôi cũng chẳng biết danh từ nhạc tiền chiến có tự bao giờ? Tôi chỉ xin mở dấu ngoặc ở đây bằng một
trích đoạn: “Ảnh hưởng văn hóa Pháp đã trở nên rõ rệt vào thập niên 1930 và theo nhạc sĩ Phạm Duy
coi năm 1938 là năm quan trọng cho nền nhạc mới vì là năm khai sinh ra nhạc cải cách. Và cũng
chính năm 1938, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên, tác giả bản “Kiếp hoa” đã từng đi du thuyết cổ võ cho
nền nhạc mới được các báo chí như tờ Ngày Nay đăng tải, ông gọi loại nhạc mới này là nhạc cải cách”
(dựa theo lời ông Bùi Bảo Trúc trong một chương trình nhạc thính phòng tổ chức ở San Jose). 

Những bản nhạc tiền chiến đã đi sâu vào lòng người Việt Nam qua nhiều thế hệ, vẫn còn tồn tại đến
bây giờ và cả mai sau. Do đó nhạc tiền chiến tự nó có chỗ đứng rất quan trọng trong nền âm nhạc Việt
Nam. Nói như thế, những nhà nghiên cứu âm nhạc tìm hiểu về nhạc tiền chiến cũng là tìm hiểu một
phần khá lớn của "âm nhạc mới" nước ta. 

Âm nhạc cũng là một bộ môn, ta có thể dựa vào đó để biết tiến trình sinh hoạt của một xã hội vào
những thời điểm khác nhau. Từ những năm đầu của thế kỷ 20 đến nay, đất nước ta có nhiều thay đổi,
nhất là chịu ảnh hưởng nền văn hoá Tây phương, ắt hẳn những đổi thay ấy phải ảnh hưởng đến nền âm
nhạc của ta. Và ngược lại, sự tìm hiểu về âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ "tiền chiến" cũng là một
phần trong sự tìm hiểu tiến trình thay đổi của xã hội ta trong thời kỳ ấy. 

Trong khuôn khổ như những lời tâm sự cùng các bạn bè trong phạm vi bằng hữu, tôi chỉ muốn xin
được chia sẻ với các bạn về những cảm xúc mà tôi có được khi nghe vài bản nhạc tiền chiến chứ không
nói về sự phân loại, phẩm chất, cấu trúc, lịch sử hình thành của những bản nhạc ấy cũng như không nói
về âm nhạc Việt Nam vì đấy không phải là lãnh vực mà tôi am hiểu. Chúng ta hãy cùng nghe một vài
bản nhạc tượng trưng có tính cách phổ thông, dễ nghe, dễ hiểu, và cũng dễ nhận ra những nét đặc thù
của nó biến thiên theo cảm xúc của mình. 

Trước hết, ta hãy nghe bản “Đêm đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương để chúng ta cùng rung cảm
với nỗi lòng cô đơn của ông. Trong một băng nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã tâm sự là ông viết
bản nhạc này khi ông đi dọc theo phố Khâm Thiên, Hà nội, vào chiều tối 30 Tết. Phố Khâm Thiên là
con phố có nhiều cô đầu còn gọi là ả đào hay ca nhi. Các cụ ta xưa thường đến đây để nghe hát ả đào
hay ca trù. Ông chợt bắt gặp, qua bóng dáng cô đơn của người ca nhi đứng đợi khách ngoài ngưỡng cửa
rồi quay vào soi bóng mình trong gương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương liền liên tưởng tới hòan cảnh
của ông lúc đó, nhà ở Huế, ra Hà nội học, một mình đi lang thang giữa lòng thành phố. Ông nhớ nhà
ghê lắm. Ông mượn hình bóng lẻ loi của người ca nhi đó để nói lên tâm sự cô đơn của mình, ông viết: 

Đêm đông, ca nhi đối gương, riêng sầu ôm bóng. 

Hình bóng ca nhi ấy, thoáng hiện ra, nhưng biến đi rất nhanh để nhường chỗ cho hình bóng của một
chinh phụ chờ chồng như chính ông đang hướng trông về người thân ở chốn xa xôi. 

 Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu, 
 Đêm đông, bên sông ngẩn ngơ, kìa ai mong chồng. 
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Ông đi, đi lững thững dưới đêm đông mưa phùn gió bấc với tiếng chuông buông từ xa vọng lại. Âm
thanh buồn bã xa thẳm ấy như quyện lấy hình ảnh của những con chim đang bay về một phương trời vô
định cùng với những đám mây xám hạ ngang lưng trời. Những tiếng gió rít ào ạt cuốn hút trong cơn lốc
xoáy là chất liệu tạo nên những âm thanh dồn dập của dòng nhạc như đang vang vọng lên những lời
nấc nghẹn: 

Gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, 
Gió reo sầu tư, gió đau niềm riêng, gió than triền miên.
 
Cái buồn da diết của kẻ xa nhà như ông, trong mỗi câu, ông đều réo gọi quê hương, réo gọi mái ấm gia
đình ở phương trời xa: 

 Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm 
 Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương 
 Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương, 
 Có ai, thấu tình cố lữ, đêm đông không nhà.
 

 Ta thấy ông cứ nhắc đi nhắc lại mãi tiếng “đêm đông”, ắt hẳn trong ông, đêm đông chính là hình ảnh
làm ông xúc động và thổn thức. Âm thanh đêm đông được ông diễn tả như có lúc nó lên thật cao, có
lúc nó trầm xuống, có lúc lại kéo dài ra lê thê, mệt mỏi, như nghẹn ngào, nức nở làm chùng lòng những
người xa gia đình, xa quê hương như ông. 

Trong bản nhạc Đêm đông, cái mà mọi người yêu thích, chính là bên cạnh cái hay của âm điệu, của lời
ca, nó còn mang tâm trạng của chính chúng ta, ít nhất một lần trong đời, đã rơi vào hoàn cảnh như ông.
Và trong hoàn cảnh ấy, bản nhạc không còn là của Nguyễn Văn Thương nữa, mà chính là tiếng kêu não
lòng của chính chúng ta để thương mình và cũng để thương người. Bản Đêm đông là bản nhạc tiêu biểu
mượn những hình ảnh thiên nhiên, như cảnh mưa gió trong đêm đông, để gửi gấm tâm sự cô đơn của
mình. 

Hãy nghe thêm tâm sự của một nhạc sĩ khác nữa đã mượn cảnh mưa rơi để gửi gấm tâm sự lẻ loi của
mình qua bản "Tiếng thời gian" của nhạc sĩ Lâm Tuyền. Âm điệu của bản nhạc này rất nhẹ nhàng,
thánh thót, lõng thõng, nhỏ giọt như tiếng mưa rơi rả rích, như tiếng chuông buồn điểm trong đêm đông
vắng lạnh, như tiếng lá cây rơi rụng trong sương mờ, như tiếng gõ đủng đỉnh của chiếc đồng hồ quả lắc
mà đó chính là những tiếng của thời gian êm ả trôi đi buồn bã. 

 Mưa rơi hiu hắt ai sầu mùa đông 
 Không gian u ám, sương mờ mờ buông 
 Xa trong đêm vắng, chuông buồn nhẹ ngân 
 Kìa đường xưa rét mướt, bên sông ngừng chân 
 Chờ ai trong tê tái lắng nghe chuông than 
 Thời gian trôi tan tác, mang theo ngày xuân 
 Mưa đêm nay khóc thầm, cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian.
 
 Không phải chỉ có hình ảnh của mưa gió mới gợi lên được cái cô đơn mà thôi, người nhạc sĩ còn dùng
những hình ảnh khác nữa như nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã mượn giọt mưa mùa thu với hình ảnh con
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chim non trong bản nhạc "Giọt mưa thu", hình ảnh con thuyền trong "Con thuyền không bến", hay như
nhạc sĩ Văn Cao dùng nhân vật dân gian trong bản nhạc “Trương Chi” để bầy tỏ nỗi lòng cô đơn của
mình. 

Trong nhạc tiền chiến, tính chất bi ai thương cảm của chia lìa cũng được khai thác mà bản “Biệt ly” của
nhạc sĩ Doãn Mẫn là một tiêu biểu. Nhạc sĩ Doãn Mẫn viết bản nhạc này khi ông nhìn thấy một cảnh
biệt ly của đôi trai gái bên bến sông. Ông viết bản nhạc  “Biệt ly” khi ông 20 tuổi, vào năm 1938
hay1939 thì phải. Thật là day dứt khi nghe ông diễn tả: 

Ôi còi tầu như xé đôi lòng. 
Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi, cùng lướt trôi. 

Biệt ly sao mà buồn vậy! Cái gì cũng trôi đi mất cả, mất cả mây, mất cả gió, mất cả thời gian lẫn không
gian. Tất cả như trôi đi và trôi đi thật xa. Cũng như Trịnh Công Sơn sau này cũng viết một đoạn trong
bản nhạc "Có một dòng sông đã qua đời". Khi mất người yêu, TCS cũng thấy mất hết, mất ngay cả
dòng sông đang chảy trước mặt mình và dòng sông như đã qua đời. 

Ta hãy nghe nhạc sĩ Doãn Mẫn làm chúng ta buồn da diết khi ông viết: 

 Mấy phút bên nhau rồi thôi. Đến nay bóng em mờ khuất, 
 Người về u buồn khắp trời. Người ra đi với ngàn nhớ thương. 

Người về mà thấy u buồn khắp trời thì thật buồn đến khủng khiếp. Người nghe có cứng rắn đến đâu
cũng phải xúc động. Biệt ly, bản chất của nó đã buồn, nghe bản nhạc Biệt ly của Doãn Mẫn thì cái buồn
ấy lại tăng lên gấp bội. Nghe bản nhạc này, tôi xúc động đến tưởng như không thể tiếp tục viết được
nữa. 

Bên cạnh cái biệt ly xa cách chia lìa của lứa đôi, ta cũng kể đến biệt ly xa cách mang tính chất lịch sử
hay truyện cổ tích như “Hòn vọng phu” của Lê Thương, “Trầu cau” của Phan Huỳnh Điểu hay “Thiên
thai”, “Trương Chi” của Văn Cao được viết dưới dạng trường ca. 

Và cũng để thay đổi không khí, tôi xin tạm mở một dấu ngoặc ở đây để ta bước vào thế giới của thơ. 
Bên cạnh sự nở rộ của nhạc, thơ "tiền chiến" cũng vùng lên không kém. Thơ thời đó, nó hòa nhịp với
nhạc và cũng có cái "air" tiền chiến, nghĩa là cũng khóc thương thân phận, cũng lãng mạn, cũng chia lìa
xa cách … Có những lúc ta có cảm tưởng như thơ và nhạc do một người viết vì chúng quyện vào nhau
như đôi trai gái yêu nhau chia nhau cùng hơi thở vậy. Với cảnh biệt ly trong thơ, tôi xin được nhắc đến
nhà thơ Tế Hanh. Thi sĩ Tế Hanh viết bài thơ này khi ông đứng ở sân ga: 

Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề; 
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê; 
Lâu lâu còi rúc nghe rền rỉ, 
Lòng của người đi réo kẻ về. 
Kẻ về không nói bước vương vương; 
Thương nhớ lăn xa mấy dặm trường; 
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ, 
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương. 
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Sao hai tác giả Doãn Mẫn và Tế Hanh, một nhạc sĩ và một thi sĩ, lại có cảm xúc trước sự biệt ly giống
nhau đến thế nhỉ? Chỉ khác là cái thương nhớ của Tế Hanh chỉ lan ra có mấy dặm trường, còn của
Doãn Mẫn thì lan đi khắp trời. Âu có lẽ Tế Hanh chỉ buồn "vu vơ" như tên bài thơ của ông. 

Để tiếp nối những hình ảnh biệt ly, tôi không thể không giới thiệu những hình ảnh mà nhà thơ Nguyễn
Bính đã ghi nhận được ở đây qua bài thơ “Những bóng người trên sân ga” (1937). 

Những cuộc chia lìa khởi tự đây 
Cây đàn sum họp đứt từng dây 
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc 
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày. 
          
Có lần tôi thấy hai cô bé 
Sát má vào nhau khóc sụt sùi 
Hai bóng chung lưng thành một bóng 
“Đường về nhà chị chắc xa xôi?” 
          
Có lần tôi thấy một người yêu 
Tiễn một người yêu một buổi chiều 
Ở một ga nào xa vắng lắm 
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu. 
          
Hai người bạn cũ tiễn chân nhau 
Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu 
Họ dục nhau về ba bốn bận 
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu. 
          
Có lần tôi thấy vợ chồng ai 
 Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài 
Chị mở khăn giầu, anh thắt lại: 
“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!” 
          
Có lần tôi thấy một bà già 
Đưa tiễn con đi trấn ải xa 
Tầu chạy lâu rồi bà vẫn đứng 
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga. 
          
Có lần tôi thấy một người đi 
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì 
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ 
Một mình làm cả cuộc phân ly. 
          
Những chiếc khăn màu thổn thức bay 
Những bàn tay vẫy những bàn tay 
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt 
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
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Cảnh biệt ly ở sân ga thì được diễn tả như thế. Nhưng biệt ly không phải chỉ xẩy ra ở sân ga mà còn ở
những bến đò nữa chứ. 

Hãy nghe bài thơ "Cô lái đò" của nhà thơ Nguyễn Bính, được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phổ nhạc,
cũng diễn tả một cuộc chia tay của hai người đã hẹn thề nguyện ước cùng nhau trên bến đò xưa. Vì
chẳng chờ được nhau, ba xuân qua đi, nàng phải đi lấy chồng, khách tình nhân khi trở lại thì người yêu
không còn đó nữa. Ta hãy nghe một đoạn: 

Xuân đã đem mong nhớ trở về, 
Lòng cô gái ở bến sông kia. 
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước, 
Trên bến cùng ai đã hẹn thề. 
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy, 
Đi biệt không về với bến sông. 
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi, 
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông. 
Xuân này đến nữa đã ba xuân, 
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần. 
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi, 
Cô đành lỗi ước với tình quân. 
Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, 
Cô lái đò kia đi lấy chồng. 
Vắng bóng cô em từ dạo ấy, 
Để buồn cho những khách sang sông. 

Bài thơ "Cô lái đò" được Nguyễn Đình Phúc phổ nhạc cũng mang thêm tính chất lỡ làng trong tình yêu
mà tiêu biểu rõ nét là bài "Cô láng giềng" của nhạc sĩ Hoàng Quý. Cũng có cái lạ là thanh niên thời đó
“lang bang” ghê quá, gặp đâu yêu đấy, nào là yêu Cô lái đò, Cô hàng nước, Cô hàng cà phê, Cô hàng
chè xanh, Cô hái mơ, rồi Cô sơn nữ, Cô hái hoa, Cô hàng hoa … Thật đủ loại cô! 

Đấy là nỗi lòng của nhà thơ Nguyễn Bính, thế còn nhà thơ Thế Lữ thì sao? Hãy nghe Thế Lữ trải lòng
mình trong "Bên sông đưa khách": 

Trời nặng mây mù, mấy khóm cây, 
Đứng kia không biết tỉnh hay say. 
Đỗ bờ sông trắng, con thuyền bé, 
Cạnh lớp lau già, gió vẫn lay. 
Tôi tiễn đưa anh tới tận thuyền, 
Để dài thêm hạn cuộc tình duyên; 
Thuyền đi, tôi sẽ rời chân lại. 
 Tôi nhớ tình ta, anh vội quên 
Thuyền khách đi rồi, tôi vẫn cho, 
Lòng tôi theo lái tới phương mô? 
Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn. 
Không khóc vì chưng mắt đã khô. 
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Rồi hãy nghe nhà thơ Huy Cận qua bài "Trường giang" trong tập “Lửa thiêng”. Ông không viết rõ về
một cuộc chia ly nào, nhưng khi đọc, ta vẫn thấy một nỗi buồn man mác, như một cuộc chia ly nào đó
vừa xẩy ra, với hình ảnh của một cành củi khô lạc mấy dòng, bèo giạt về đâu hàng nối hàng, với thuyền
về nước lại sầu trăm ngả … vân vân. Ta hãy lắng lòng để hưởng cái giây phút êm đềm, man mác buồn
trong thơ Huy Cận:
 
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, 
Con thuyền xuôi mái nước song song. 
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả, 
Củi một cành khô lạc mấy dòng. 
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, 
Đâu tiếng làng xa vắng chợ chiều. 
Nắng xuống trời lên sầu chót vót, 
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu. 
Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng, 
Mênh mông không một chuyến đò ngang. 
Không cầu gợi chút niềm thân mật, 
Lăng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. 

Thôi ta trở lại với nhạc tiền chiến, lần này cũng cảnh chia tay đấy nhưng với âm điệu thanh thoát vui
tươi hơn, không quá sầu thảm nữa. Và bên cạnh đó ta phải tìm cho mình một chút mộng mơ nơi tiên
cảnh chứ. Các nhạc sĩ, thi sĩ của chúng ta cũng vậy, mộng ước trần gian không thành đành mơ về Tiên
cảnh. Tôi muốn nói về bản nhạc “Thiên thai” của nhạc sĩ Văn Cao. 

Như tôi đã nói ở trên, nhạc và thơ trong cái "văn hóa tiền chiến" ấy, nó cứ như quyện vào nhau. Trước
khi nghe bản nhạc “Thiên thai”, hãy đọc thơ của cụ Tản Đà qua bài “Tống biệt” (nhạc sĩ Võ Đức Thu
đã phổ nhạc bài thơ này): 

Lá đào rơi rắc lối Thiên thai, 
Suối tiễn, oanh đưa, luống ngậm ngùi. 
Nửa năm tiên cảnh, 
Một bước trần ai. 
Ước cũ, duyên thề có thế thôi. 
Đá mòn, rêu nhạt, 
Nước chảy, huê trôi, 
Cái hạc bay lên vút tận trời! 
Trời đất từ nay xa cách mãi. 
Cửa động, 
Đầu non, 
Đường lối cũ, 
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. 

Thấy không, tiếng thơ của cụ Tản Đà nhẹ nhàng thoát tục, như bay bổng vào cõi tiên. Sự chia tay có lá
đào rơi rắc, có suối tiễn, có oanh đưa. Ôi sao cuộc tiễn đưa lại ngọt ngào, thi vị đến thế. 
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So bài thơ “Tống biệt” của cụ Tản Đà thì bản nhạc “Thiên thai” của nhạc sĩ Văn Cao, nó "thực" hơn, có
nhiều chất "người phàm trần" hơn. Cõi Thiên thai của nhạc sĩ Văn Cao như được mở rộng ra để đưa ta
đi sâu và xa hơn cụ Tản Đà. Cụ Tản Đà chỉ đưa ta đến cửa động rồi ngừng ở đấy, cụ không đả động tới
những gì xẩy ra ở bên trong cái động Thiên thai ấy cả, còn Văn Cao đưa ta nhập Thiên thai thật sự. Qua
sự phối hợp với ngũ cung trong âm nhạc dân tộc Việt Nam cùng với những âm điệu trang trọng, trong
sáng, tha thiết, sinh động, Văn Cao giới thiệu cho chúng ta cái thế giới trinh nguyên và rực rỡ: 

Thiên thai chốn đây hoa xuân chưa gặp bước trần ai. 
Có một mùa đào, năm ngày tháng chưa tàn phai một lần.
 
Văn Cao còn giới thiệu thế giới thần tiên ấy, ngoài hoa thơm cỏ lạ, cây trái ngọt ngào, còn có ca, có
nhạc đầy quyến rũ với những nàng tiên đa tình đang ca múa những vũ khúc nghê thường làm ngơ ngẩn
loài người. 

Thiên thai, chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm, khúc nghê thường nay đều cùng múa vui bầy
tiên theo đàn. Đàn soi, trăng êm, nhạc lắng tiếng quyên, đây đó nỗi lòng mong nhớ. Này khúc bồng lai
là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi. 

Văn Cao không chịu ngừng ở đây đâu, cụ còn đưa ta tiến sâu vào thêm, để cả chủ và khách cùng đắm
chìm trong hoan lạc, để chủ lạc lối, khách quên đường về. 

 Đàn non tiên, đàn khao khát cuộc tình duyên. Thiên thai ánh trăng xanh mơ   tan tành khói trần gian.
Ái ân thiên tiên, em ngờ phút mê cuồng có một lần.

Chẳng biết cụ Văn Cao nhà ta thấy cái "ái ân thiên tiên" nó ra làm sao, nó khác cái "ái ân trần gian"
như thế nào mà đến độ ánh trăng xanh mơ cũng phải tan thành khói trần gian và chỉ dám có mê cuồng
say một lần và chỉ một lần mà thôi. Lưu Nguyễn thì lại còn tệ hại hơn nữa, đến nỗi phải than lên câu ai
oán: 

Nhớ quê, chiều nào ra khơi, chắc không đường về tiên nữ ơi. 

Chữ “ơi” phải xuống giọng xề thành "ời" thì đủ biết nó mệt mỏi cỡ nào bởi cái "ái ân thiên tiên" kia.
Đấy cụ Văn Cao thấy không, họ quên đường về là tại cụ đấy, tại cái "ái ân thiên tiên" của cụ đấy. Đùa
cụ tí thôi, tán nhảm với cụ một tí cho vui.

Ta hãy tạm ngừng nghe nhạc ở đây để theo chân những chàng thi sĩ thả hồn về Tiên cảnh. Chẳng tìm
được gì ở trần gian, họ kéo nhau về Tiên cảnh để được thỏa lòng mơ cùng mộng như đã nói ở trên. 
Mấy ai trong chúng ta lại có cái may mắn như cụ Văn Cao nhà ta. Ấy thế mà trong đám văn nhân thi sĩ
có những người cũng chẳng thua nhạc sĩ Văn Cao là mấy. Ta hãy nghe nhà thơ Thế Lữ tả về những
buổi gặp gỡ tiên nữ ở Vườn tiên:
 
Hôm qua đi hái mấy vần thơ, 
Ở mãi vườn tiên gần Lạc Hồ: 
Cảnh tĩnh, trong hoa chim mách lẻo; 
- Gió đào mơn trớn liễu buông tơ. 
Nước mát hơi thu thắm sắc trời, 
Trời xanh xanh ngắt đượm hồng phai. 
Ái ân, bờ cỏ chen chân trúc, 
Sau trúc, ô kìa xiêm áo ai? 
Rẽ lá, thi nhân bước lại bên, 
Mấy vòng sóng gợn mặt hồ yên, 
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Nhởn nhơ vùng vẫy ba cô tắm, 
Dưới khóm hoa quỳnh lá biếc xen. 
Hồ trong như ngọc tẩm thân ngà, 
Lồ lộ da tiên phô sắc hoa, 
Mỉm miệng, anh đào tan tác rụng, 
Tóc buông vờn mặt nước say sưa. 
Say sưa, người khách lạ Bồng lai, 
Giận lũ chim kia khúc khích hoài, 
Van khẽ gió đừng vi vút nữa. 
- Nhưng mà chim, gió có nghe ai? 
Lời oanh trên liễu, yến bên hồng, 
Hạc ở trong không, phụng dưới tùng, 
Bỗng chốc cùng nhau cao tiếng họa, 
Đờn tiên rộn rã khắp tiên cung. 
Hoa lá cùng bay, bướm lượn qua, 
Người tiên biến mất - khách trông ra: 
Mặt hồ nước phẳng nghiêm như giận, 
- Một áng hương tan, khói tỏa mờ. 

Chúng ta không cần vất vả lắm cũng tưởng tượng ra được cái cảnh lén lén lút lút của chàng thi sĩ Thế
Lữ nhìn trộm tiên nữ tắm. Tim chàng hồi hộp vì sợ bị bắt gặp, tiên nữ sẽ bay đi. Chàng van gió đừng
thổi mạnh, chim đừng khúc khích cười. Chàng càng mong im lặng bao nhiêu thì chàng lại thấy không
gian càng xôn xao bấy nhiêu với những tiếng yến tiếng oanh, đờn tiên rộn rã khắp tiên cung, hòa cùng
với tiếng hạc trên không, tiếng phụng ở dưới tùng. Chẳng biết chàng đã làm gì mà để tiên phải biến mất
và làm ngay cả đến mặt nước hồ cũng nghiêm mặt giận chàng. Thôi ta hãy mỉm nụ cười thông cảm với
chàng Thế Lữ mà thôi. 

Ấy ấy, đừng tưởng chỉ có Thế Lữ được nhìn tiên nữ tắm đâu nhé (tắm thật sự đấy vì xiêm y đã treo ở
rặng trúc hết rồi), nhà thơ Xuân Tâm của chúng ta còn may mắn hơn Thế Lữ nữa vì chàng chẳng nhìn
có ba cô tiên nữ tắm như Thế Lữ mà chàng Xuân Tâm còn được nhìn cả một đoàn tiên nữ tắm. Ta hãy
nghe Xuân Tâm kể: 

Đây dòng suối reo cười, đùa lội tắm, 
Đoàn tiên nga để lộ tấm thân ngà; 
Nước hôn chân, sương thoa phấn mầu da, 
Hoa cỏ mởn tranh nhau cài mái tóc. 
Cặp ngỗng trắng xinh như bạch ngọc, 
Ngẩng cổ nhìn, say đắm đẹp thần tiên. 

Chẳng biết ngỗng ngẩng cổ cao hay chàng thi sĩ Xuân Tâm đang ngẩng cổ cao hơn nhỉ? 

Trong những người có may mắn gặp tiên nữ này như chàng Thế Lữ, Xuân Tâm, đến ngay cả cụ Tản
Đà, cũng chỉ lởn vởn phía "bên ngoài". Riêng cụ Văn Cao được hưởng cả phía "bên trong" với cái "ái
ân thiên tiên" đến quên cả đường về, cũng như có cô em gái đến thăm chàng nhạc sĩ Tô Vũ vào một
chiều thêu nắng để “Em đến chơi quên niềm cay đắng. Và quên đường về”, thật tuyệt. 
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Nói đi thì phải nói lại, không phải ai gặp tiên cũng được "thoả thuê" đâu nhé. Ta hãy nghe nhà thơ Đỗ
Huy Nhiệm than vãn: 

Người ở tiên cung vốn lạnh lùng, 
Có bao giờ bận với yêu mong. 
Mà tôi yêu lắm, tôi mong lắm, 
 Nàng có bao giờ biết thế không? 
          
Chiều nay nàng đến trong ly rượu, 
Tôi uống vơi vơi hết cả nàng. 
Tôi uống dè dè từng hớp một, 
Sợ mai nàng bận chẳng buồn sang.
 
Chàng thi sĩ của chúng ta phạm hai lỗi lầm nên chàng đau khổ. Thứ nhất chàng mong được Tiên yêu dù
chàng biết Tiên chẳng bận với yêu mong mà các nàng chỉ bận đi "tắm" cho các nhà thi sĩ làm thơ. Thứ
hai là chàng say, chàng nhâm nhi hết cả nàng thì nàng làm sao tới được. Đến khi chàng say thì: 

Trăng đã lên cao, rượu cạn rồi, 
Cả nàng đã đẫm cả hồn tôi. 
Ngày mai rượu hết nghiêng hồ rỗng 
Vét chút hương còn ép sát môi. 

Nghe câu cuối sao nó nhờn nhợn, nhồn nhột thế nào ấy. Tới đây ta hãy dành cho Xuân Diệu một
"khoảng trời thơ" để chàng tâm sự. 

Và nàng Lộng Ngọc lấy Tiêu lang, 
Cưỡi hạc một đêm bay lên trời 
          … 
Linh hồn lưu giữa bể du dương. 
Tôi thấy xiêm nghê nổi gió lùa; 
Những nàng cung nữ ước mơ vua, 
Không biết bao giờ nguôi nhớ thương. 

Với Hàn Mạc Tử, nàng Hằng nga tiên nữ của chàng còn quyến rũ hơn: 

Trong khóm vi lau rào rạt mãi. 
Tiếng lòng ai nói sao im đi? 
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm, 
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
 
Không hiểu vì lý do gì, các chàng thi sĩ của chúng ta mỗi khi nói đến Tiên nữ và ngay cả đến Hằng nga,
các chàng đều bắt các nàng phải đi tắm, và chỉ đi tắm mà thôi. Cũng như khi các chàng nhạc sĩ nói về
người con gái đi lấy chồng thì phải là “con sáo sang sông” hay là “con sáo sổ lồng bay xa”, nhất định
phải là con chim sáo chứ không thể là con chim khác được dù là chim oanh, chim yến hay chim
phượng hoàng.
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Nhân dịp nghe bản "Thiên thai" ta lại lạm bàn đến cảnh giới Thiên cung của những nàng Tiên nữ hơi
nhiều. Hình như từ nẫy đến giờ ta lên Tiên giới với lòng trần tục đến nỗi Trịnh Công Sơn đã phải lên
tiếng: 

Tôi là ai? Tôi là ai? mà còn trần gian thế? (bản nhạc Tôi là ai?) 

Thôi để mặc TCS than thở trần tục với trần gian, ta hãy tìm về hình ảnh của một Tiên cảnh thánh thoát
hơn, trong sáng hơn với “Tiếng sáo Thiên thai” đã đuợc nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. 

Nay ta hãy tạm để hồn mình dừng chân, ngồi trên phiến đá, mắt nhìn trời xanh, hưởng một chút gió mát
để thưởng thức vài tiếng sáo ở chốn Thiên cung cùng nhà thơ Thế Lữ. 

Ánh Xuân lướt cỏ xanh tươi, 
Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. 
Tiếng đưa hiu hắt bên lòng, 
Buồn ơi! Xa vắng mêmh mông là buồn. 
Tiên nga tóc xõa bên nguồn, 
Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu; 
Mây hồng ngừng lại sau đèo, 
Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi. 
Trời cao xanh ngắt - ô kìa! 
Hai con hạc trắng bay về Bồng lai. 
Theo chim, tiếng sáo lên khơi, 
Lại theo dòng suối bên ngoài Tiên nga; 
Khi cao vút tận mây mờ, 
Khi gần vắt vẻo bên bờ cây xanh, 
Êm như lọt tiếng tơ tình, 
Đẹp như Ngọc nữ uốn mình trong không. 
Thiên thai thoảng gió mơ mòng, 
Ngọc châu buồn tưởng tiếng lòng bay xa. 

Thế Lữ mê man thả hồn trong "Tiếng sáo Thiên thai" nơi Tiên cảnh và cũng có lần chàng cũng mê say
tiếng sáo trúc nơi trần gian với "Tiếng trúc tuyệt vời" của chàng: 

Tiếng địch thổi đâu đây, 
Cớ sao mà réo rắt? 
Lơ lửng cao đưa tận lưng trời cao ngất, 
Mây bay, gió quyến mây bay. 
Tiếng vi vu như khuyên van, như dìu dặt, 
Như hắt hiu cùng hơi gió heo may. 
Ánh chiều thu, 
Lướt mặt hồ thu, 
Sương hồng lam nhẹ lan trên sóng biếc, 
Rặng lau già xao xác tiếng reo khô, 
Như khua động nỗi nhớ nhung thương tiếc, 
Trong lòng người đứng bên hồ. 
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Âm điệu của bài thơ này nghe như khi bổng khi trầm, uốn lượn theo tiếng sáo trúc. Tiếng sáo thiên thai
hay tiếng trúc tre trần tục đều hay như nhau cả, có khác chăng là khác ở nỗi lòng người nghe. Ta cũng
nên biết thêm, bài thơ "Tiếng trúc tuyệt vời" đã được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát phổ nhạc. Ông sử
dụng âm thanh của ca trù (ả đào) vào bản nhạc này rất thành công. 

Thôi nếu ta chẳng lên Thiên thai được với nhạc sĩ Văn Cao thì ta hãy theo chân nhạc sĩ Phạm Duy vậy,
để cùng nhạc sĩ Phạm Duy xây cái mộng thật bình thường trong bản "Ngậm ngùi" phổ từ thơ Huy Cận: 

Tay anh em hãy tựa đầu, 
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. 

Tay anh đây, em hãy tựa đầu mà ngủ, anh khe khẽ ru lời ca êm ái "ngủ đi em, ngủ đi em", và để "anh
hầu quạt đây", và để cho anh thấy những đau khổ chín mùi của em rụng rơi (trái sầu rụng rơi). Lắng
đọng với thời gian, với không gian, để nghe thấy sự thương đau của người yêu rụng rơi và để cùng đón
nhận lấy niềm hoan lạc, êm ả đi vào giấc ngủ êm đềm thì quả thực cái "mộng bình thường" rất trần gian
này cũng khó đạt thành, nhưng dẫu sao nó cũng còn ở trong tầm tay của mình.

 
Ngủ đi em, mộng bình thường! 
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ. 
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ, 
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau? 
Tay anh em hay tựa đầu, 
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. 

Hay quá nhỉ, mỗi chữ, mỗi vần sao nó tha thiết và súc tích làm sao. 

Chúng ta đâu cần phải là nhạc sĩ hay thi sĩ. Ta cứ nghe và cứ đọc, chúng ta sẽ rung động với cái rung
động của người, vui với cái vui của người, thổn thức với cái thổn thức của người, để rồi hơn thế nữa, ta
mượn hình ảnh, âm thanh của người đưa ta tới thế giới riêng biệt đươc xây dựng bởi chính ta. Thế giới
của riêng ta ấy có thể còn linh động hơn, xa hơn, cao hơn vì nó được xây dựng bằng nhiều nguồn cảm
hứng khác nhau, của nhiều người góp lại. 

Cũng có khi ta ngồi nghe bản nhạc đang chơi, tâm hồn ta đã bay xa lắm rồi. Ta bay đi theo cảm xúc
riêng của mình, với biết bao nhiêu cái mới xen lẫn với cái cũ của những kỷ niệm xa xưa. Không phải
chỉ có âm nhạc và thơ thôi đâu, những cảm xúc đôi khi cũng chợt đến chỉ vì ta bắt gặp một màu sắc,
một âm thanh nhỏ hay chát chúa, một tiếng cười hay tiếng khóc … quen thuộc nào đó. Tất cả những gì
chung quanh ta đều có thể mang ta đến một thế giới đầy sáng tạo của riêng mình, trong đó kể cả âm
thanh của những bản nhạc “tiền chiến”. Chúng đều là phép lạ, là phép mầu thường khi  có khả năng
đem ta về nguồn hạnh phúc. 

Tôi xin được tạm ngưng lời tâm sự ở đây về sự chia sẻ cùng các bạn những cảm xúc mà tôi có được khi
nghe vài bản nhạc và thơ “tiền chiến”. Tôi biết đây là một đề tài vô tận vì cảm xúc của chúng ta thì vô
biên và những cảm xúc bắt gặp được thường có thể mỗi người một khác. Xin được trở lại dịp sau với
những bản nhạc tiêu biểu khác có tính chất lãng mạn trữ tình trong tình yêu lứa đôi và tình yêu nước
trong nhạc “tiền chiến”. 
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NguyÍ n Giø H ùng

Tham Khảo:

- “Âm Nhạc Mới Việt Nam - Tiến Trình Và Thành Tựu” của những tác giả gồm: PGS.TS Tú Ngọc,
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, TS Vũ Tự Lân, Nguyễn Ngọc Oánh, Thái Phiên – (NXB Viện Âm Nhạc-
2000).

Mời nghe vài bản nhạc mang âm hưởng 
nhạc “tiền chiến”

Đêm Đông 
https://www.youtube.com/watch?v=b7Q0lcEjua8

Biệt   Ly  
https://www.youtube.com/watch?v=vypDBOFHJCs

Cô   Lái Đò  
https://www.youtube.com/watch?v=VKnDk2y2OZs

Thiên Thai
https://www.youtube.com/watch?v=ovbBFnOKSLM

Tống Biệt
https://www.youtube.com/watch?v=eKNnrFsEEik

Tiếng Sáo Thiên Thai
https://www.youtube.com/watch?v=kg9Tod0YSYo

Tiếng Thời Gian
https://www.youtube.com/watch?v=hmOZXpOTnuo

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

https://www.youtube.com/watch?v=D6qrgiDiUFE

Ngậm   Ngùi  

https://www.youtube.com/watch?v=NK5p-Gp9GUk
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Cũng Chỉ Là chiếc Lá Cuối Thu

Linh Vang

Tuyền chờ bạn ở quán cà phê Starbucks trong một khu trung tâm thương mại của
thành phố. Qua lối đi quanh co dẫn vào quán, ngồi cạnh cửa sổ, nàng có thể nhìn
thấy bạn đi vào cửa chính. Nhưng nàng lại không nôn nao đợi bạn mà lơ đểnh nhìn
bâng quơ. Nắng tháng năm chưa gắt. Lá non màu xanh mạ trổ ra đầy trên những
hàng cây bãi cỏ, làm cảnh vật tươi mát. Có vài con chim sẻ đậu ở một bụi hoa
rhododendron đã nở nhiều hoa màu hồng; thỉnh thoảng có một con sà xuống đất,
nhảy lúp xúp kiếm mồi. Nàng nhìn đồng hồ nhận ra Ngân đã trễ 15 phút, nhưng
nghĩ bụng, không sao, mình đã nói với sếp là mình đi ăn trưa và xin nghỉ hẳn buổi

chiều. Nàng đã không nói thêm lý do là để chuẩn bị đi may áo cưới cho mình. Cứ như không có gì
quan trọng. Ít ra là với nàng. 

 Ngân là bạn thân của nàng từ thời trung học. Lên đại học hai người học khác ngành, ai cũng có thêm
bạn chuyên ngành; tuy vậy, họ vẫn là đôi bạn gắn bó với nhau nhiều nhất. Ngân lập gia đình cũng được
10 năm rồi, và có hai con. Vì Ngân lấy chồng trước nên Tuyền nhờ Ngân cho ý kiến về việc mua sắm
đồ cưới, đặt nhà hàng, chọn thức ăn,...là vì vậy.  

Sau khi đồng ý lấy Hiển, Tuyền vẫn chưa có khái niệm nàng sẽ có một cái đám cưới như thế nào, cuộc
sống của hai người sau này sẽ ra sao. Không chỉ thế, nàng còn dửng dưng như thể đám cưới đó là của
ai, chứ không phải của nàng. Chỉ có chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay là vật duy nhất hiện diện nhắc
cho nàng nhớ là nàng sắp lấy chồng. Chồng tương lai là bác sĩ trẻ vừa đổi về đây, làm ngay bệnh viện
mà nàng là dược sĩ ở đó. Chưa đặt tiền cọc nhà hàng, chưa chọn món ăn; chưa chọn mua áo cưới; ngoài
gia đình, bà con, bạn bè, sẽ mời những ai; đi hưởng tuần trăng mật ở đâu,…Bởi vì, khi cần lấy chồng
(hay muốn chạy trốn một tình huống bế tắc nàng đang gặp) mà có người đi hỏi thì nàng ừ vậy thôi. Ừ
nhanh chóng như vậy, dĩ nhiên, là nàng không yêu Hiển rồi. Còn Hiển, chắc chắn là phải có. Hiển
thường đùa kêu Tuyền, người con gái có đôi mắt u buồn. Biết hay cố tình không cho điều đó là quan
trọng, do đâu đôi mắt đã u buồn, từ lúc Hiển bất chợt bắt gặp. Hiển chỉ biết là mình yêu đôi mắt ấy và
muốn sống trọn đời với Tuyền, dù chỉ trong một thời gian ngắn gặp Tuyền.   

Dòng suy nghĩ của Tuyền bất chợt được đánh thức bằng một bàn tay vỗ nhẹ trên vai nàng. Ngân vào
quán lúc nào, đứng cạnh lúc nào, Tuyền cũng không hay. Ngân có lẽ đoán được là Tuyền đang nghĩ
ngợi gì khi nhìn nét mặt xa xăm của bạn vào lúc này. Ngân cũng nhìn thấy vẻ thờ ơ của Tuyền nên trêu:

     "Chưa thấy ai sắp lấy chồng mà lè phè như mi?" 

     Không bào chữa cho cái vẻ thờ ơ thản nhiên mà bạn nhìn ra được, Tuyền chỉ hỏi lại: 

     "Hồi đó, ai lo đám cưới của Ngân?"

     Ngân cười:

     "Đám cưới của mình thì mình lo, chứ ai lo!"
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Ngân biết rõ tâm sự của Tuyền nên ái ngại nhìn bạn, biết có khuyên lơn đến thế nào thì cũng không
giúp gì được cho bạn, bởi vì mỗi người có một trái tim, mà mình không thể nào hiểu được trái tim của
người khác, và lại càng không nên đem lý lẽ ra mà cắt nghĩa. Rõ ràng không thể nói với con tim: hai
với hai là bốn; nên yêu người này, không nên yêu người kia. Hay bảo bạn hãy quên hắn đi. 

Ngân biết Tuyền đang mơ hồ chờ đợi một điều chẳng thể nào xảy ra. Và dù không không phải chuyện
của mình, cũng không giúp được gì cho bạn, Ngân giận người đàn ông đó lắm. Trở ngại gì hay chê
Tuyền ở chỗ nào mà không chịu cưới Tuyền? Bao năm qua, có thật sự yêu Tuyền không? 

Từ một cô gái tự tin, lanh lợi, có bản lãnh, không biết sợ ai, Tuyền đâm ra nhỏ bé trước Phong, răm rắp,
sợ sệt nhất cử nghe theo lời Phong. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Cái ông Phong đó có gì mà tán được
Tuyền chứ - thuở con gái Việt còn hiếm; con trai Việt lại quá nhiều, một số may mắn đi với gia đình,
một số chạy một mình, vì một thân một mình dễ chạy hơn. Tuyền có nhiều chọn lựa trong đám con trai
đó. Nhiều người còn đồng ý cho Phong là tên Việt Nam cù lần nhất trường, tuy không đến nỗi xấu trai.
Ấy vậy, không những ổng có được Tuyền, mà Tuyền còn chết mê chết mệt vì ổng nữa chứ!  

***
Phong đã nói thẳng với Tuyền nhiều lần, cả ngàn lần, em đi lấy chồng đi, anh sẽ chẳng bao giờ cưới
em. Nàng hiểu chứ, vì chưa bao giờ Phong nói yêu nàng. Huống chi tính đến chuyện hỏi cưới nàng.
Rồi nàng đi lấy chồng, với tâm trạng bần thần. Khi đó Phong vẫn chưa lấy vợ. Nhiều năm vẫn chưa có
vợ. Lấy chồng rồi mà nàng vẫn gọi phôn nói chuyện với Phong, thỉnh thoảng hai người vẫn gặp nhau.
Có lần Tuyền nói, nếu anh đồng ý lấy em thì em sẽ ly dị chồng em. Dĩ nhiên, Phong nói, không, anh sẽ
không lấy em, đừng ly dị vô ích. Trước đây, khi em chưa lấy chồng, anh còn chưa chịu cưới em, sao
bây giờ em lại nghĩ là anh chịu chứ. 

Nàng nghĩ bụng, không biết là tôi đã đau đớn đến chừng nào khi nghe anh nói như vậy. Anh thiệt thòi
gì? Anh vẫn là người đến trước mà. 

Rồi Phong theo đuổi vài người con gái khác, rồi sau cùng cũng đi lấy vợ. 

Nàng có chồng. Anh có vợ: giờ (thì) lại thêm một trói buộc khác. Nàng tự nhủ nhiều lần, cả ngàn lần,
phải quên chàng, phải quên chàng. Nàng lẩm bẩm trong những lúc ngồi một mình ở chỗ vắng. Nàng
chỉ sợ trong giấc ngủ, nàng cũng lẩm bẩm như thế thì khó xử quá nếu chồng nàng nghe được. Bất cứ
người đàn ông nào cho dù yêu vợ đến thế nào thì cũng không chấp nhận việc vợ mình còn thương nhớ
tới người khác. 

Vợ Phong không đẹp gì hơn nàng. Trình độ học vấn cũng ngang nhau với nàng. Chỉ có khác là trẻ hơn.
Cô trẻ hơn anh cả chục tuổi. Anh với nàng xấp xỉ tuổi nhau. Nàng vẫn không hiểu tại sao lại không phải
là nàng ở vị trí của cô bé đó bên cuộc đời của chàng. Qua anh, nàng biết cô nhỏng nha nhỏng nhảnh,
không lo chuyện nhà, hiếm khi vào bếp, xài tiền xả láng, …như thể là chuyện hiển nhiên. 

Chắc chắn người đó không yêu anh bằng nàng. Không săn sóc anh bằng nàng. Không biết từng sở thích
của anh bằng nàng.

Họ vẫn gặp nhau. Tuyền không phủ nhận là phần nhiều nàng gọi cho anh trước. Nhưng sao anh vẫn bắt
phôn? Sao hai người vẫn lén lút gặp nhau?  
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Cái mớ chỉ đã rối nùi giờ càng rối thêm. 

Có một lần Tuyền nghĩ, giá gì mình có với Phong một đứa con, mình sẽ ra khỏi cuộc đời của anh ấy.
Mình cũng không phải lấy chồng, không phải làm khổ Hiển.  
 

***
Cuộc sống của nàng bên cạnh chồng vẫn ngày tháng lạnh lẽo trôi qua. Nàng chọn không có con. Hiển
tuy muốn có con nhưng chiều theo ý nàng nên cũng đồng ý, không ép. Rồi một ngày cuối thu, nàng biết
nàng mắc bệnh ung thư vú. Ở giai đoạn cuối, không chữa trị được. Nàng giấu không cho Phong biết, vì
anh có biết thì cũng chẳng an ủi, giúp đỡ gì được cho nàng. Người chồng vẫn tận tụy, săn sóc, yêu
thương nàng, dù lúc này chưa biết bệnh tình của nàng. Ai bảo cứ là bác sĩ thì nhìn người là đã biết ai có
bệnh? Cũng có ông bác sĩ nọ hay khuyên bệnh nhân không được hút thuốc, nhưng ông lại hút! Nàng
vẫn dửng dưng, không nói tới một lời cảm ơn, dù nàng biết nàng không đáng nhận tình cảm yêu thương
rộng lượng của chồng. Chỉ còn lời cảm ơn là còn kịp để nàng nói với chồng, chứ mọi hành động khác
thì đã muộn màng rồi, vậy mà nàng cũng đã không mở miệng được. Nàng tự hứa sẽ trả ở kiếp sau. 

Tuyền đã giấu Hiển căn bệnh của mình cho tới ngày bộ dạng gầy nhom, sắc mặt xanh xao của nàng
không thể nào giấu được chồng nữa. Lúc nghe tin xấu đó, Hiển đau khổ lắm. 

Khi gần mất, Tuyền nói với Hiển, anh xứng đáng có một người phụ nữ khác trong đời anh, mang lại
hạnh phúc cho anh…hơn là em, sẽ là một người xứng đáng hơn em; em biết bao năm qua em đã phụ
tình anh, em hối hận quá. Em mắc nợ anh! 

Tuyền không khóc, nhưng Hiển lại rưng rưng muốn khóc, nghẹn ngào, em đáng thương quá, anh đã
thương em với tất cả những cố gắng của anh, mà anh vẫn không mang lại cho em hạnh phúc, như anh
đã hứa với em trong ngày cầu hôn cũng như trong ngày cưới.

Tuyền nói, anh Hiển, em biết, em biết; và anh phải sớm có vợ khác, phải có con. Phải yêu thương
người đó như đã từng yêu thương em, như vậy em mới yên tâm. Khi em đi rồi, anh đừng khóc, đừng
rơi nước mắt trên người em, sẽ làm em khó ra đi trong thanh thản.  
   
Ấm cúng thay, Tuyền đã ra đi trong vòng tay ấm áp của người chồng đã một thời yêu thương nàng mà
không tính toán thiệt hơn. 

Cuộc đời nàng cũng như một trong hàng ngàn ngàn những chiếc lá thu, rụng, tan vào lòng đất chẳng để
lại gì?

***
Sau khi Tuyền mất không lâu, một ngày Ngân nhận xấp thư từ và những kỷ vật mà trước đây Phong đã
tặng cho Tuyền từ người chồng của nàng trao, nhờ Ngân đưa lại cho Phong. Ngân và Phong gặp nhau
cũng trong quán cà phê Starbucks quen thuộc. Phong kể cho Ngân nghe vài câu chuyện lòng vòng, mà
không biện luận hay giải thích, chỉ nói, chị biết rõ mà, đó là một người yêu tôi tha thiết mà tôi đã không
đáp lại được tình yêu của cô ấy. 

Thấy thái độ bất nhân của Phong, Ngân chỉ muốn mắng cho Phong một câu: 
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     "Chính ông đã làm khổ Tuyền cả đời nó. Nếu không yêu thương, sao không có một lời dứt khoát từ
lúc đầu? Nó có tội tình gì!"  

 Nhưng rồi Ngân cũng chỉ nghĩ có thế, không mở miệng được. Bản tính Ngân hiền, không rành bốp
chát chửi bưới ai. 

Phong nhìn những kỷ vật, ngạc nhiên nói: 

     “Tuyền đã giữ từng ấy năm? Tôi chẳng nhớ! (Phong tỉnh bơ) Hay… chị giữ giùm cho Tuyền?
Hay… chị vất giùm cho tôi? (Phong gãi tai) Thiệt tình, nhiều năm quá rồi, những thứ này không còn có
ý nghĩa gì hết...với tôi. Vả lại, cũng không muốn mất công giải thích cho vợ tôi hiểu sao tôi lại mang
những thứ tào lao này về nhà.”   
  
Vào xe, ngồi vào tay lái, Ngân đã khóc ngon lành, một hồi lâu. Khi nghe Phong gọi những kỷ vật là thứ
“tào lao” là Ngân biết mình không còn chuyện gì để nói với Phong hết, nên chấm dứt là hơn. 

Khóc cho mình, cho bạn. Bao năm qua, biết nỗi đau buồn của bạn mà mình là bạn thân mà bất lực
không giúp được gì. Không kéo bạn ra được cái bể lụy tình ái đó.    ■

LLLLiiiinnnnhhhh    VVVVaaaannnngggg
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Hồi Ký của một Nhà Giáo

Trương Thiệu Hùng

Tình thầy trò ở nước ta đặc biệt quan trọng.  Thời ông cha chúng ta nghề dạy học rất được trọng vọng:
“Quân Sư Phụ” mà. Các bậc cha mẹ thường dạy con cái lễ nghi, và dạy chúng  phải  tôn kính thầy vì
các cụ cho rằng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nghĩa là dù chỉ  học  một chữ  hay nửa chữ từ người nào
thì phải coi người đó như là thầy, vì “Không thầy đố mày làm nên”.  Vai trò của thầy giáo rất được các
phụ huynh kính trọng qua các câu thơ cổ sau đây:

Mùng một đi lễ Ông Bà
Mùng hai Cha Mẹ
Mùng ba lễ Thầy 
. . . . . . . . . . .

Lễ Tết Thầy là một tập tục cổ truyền, một nét đẹp trong văn hóa của nước ta.

Tới thời chúng tôi thì sự quý trọng thầy có giảm đi, nhưng cảm tình của phụ huynh đối với thầy cô
phần nào vẫn còn, phụ huynh vẫn còn kính nể thầy cô đã dạy dỗ và giáo dục con em của họ. Địa vị của
ông thầy được phụ huynh coi trọng và đánh giá cao.  Tôi còn nhớ  bài học thuộc lòng khi còn nhỏ,
được trích trong bài thơ “Lên tám” của thi sĩ Tản Đà, trong cuốn sách “Luân Lý Giáo Khoa Thư“- Lớp
Đồng Ấu, nói về thầy và bạn:

Học thầy phải kính thầy
Có thầy ta mới hay
Chữ nghĩa không bờ bến
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Thầy chỉ con đường ngay
Học thầy vui có bạn
Có bạn học không chán
Bạn hiền ta mến yêu
Bạn dở đừng thân thiết . . .

Năm 1963, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, tôi được bổ nhiệm dạy Lý Hóa tại trường trung học Nguyễn
đình Chiểu, Mỹ Tho-Định Tường. Trường Nguyễn đình Chiểu có lẽ là một trong ba trường lâu đời
nhất và lớn nhất của miền Nam. Trường được thành lập năm 1879. Tên cũ của trường này trước đây là
Collège Le Myre de Vilers.  Năm 1953, trường được đổi tên thành trung học Nguyễn đình Chiểu cho
tới nay. Hai trường lớn  kia là trường trung học Pétrus-Trương vĩnh Ký ở Sài gòn và trường trung học
Phan thanh Giản ở Cần Thơ.

Khi về trường này tôi được chỉ định dạy ngay các lớp 11, lớp sửa soạn thi tú tài I. Sự khác biệt tuổi tác
giữa trò và thầy không bao nhiêu, thầy 22 tuổi còn trò thì phần lớn trong lứa tuổi 17, 18 hay hơn một
chút. Vì vậy, khi đi dạy tôi luôn luôn thắt cà-vạt để có được vẻ trang nghiêm hơn. Học trò và thầy gần
tuổi tác nên chúng tôi rất gần gũi và dễ thông cảm nhau. Được học trò yêu mến và quý trọng, nên việc
giảng dạy của tôi tương đối thong thả và tốt đẹp. Cuối năm số học sinh của các lớp tôi dạy thi đậu tú
tài I khá đông: Đó là phần thưởng đầy khích lệ cho một giáo sư trẻ mới ra trường. 

Tuy dạy học được suông sẻ, thành công, nhưng thinh thoảng tôi vẫn gặp “ác mộng “ trong giấc ngủ :
Tôi nằm mơ thấy mình ngủ quên, đi dạy học trễ. Tôi mơ hồ hình dung cảnh tượng cả lớp học đang ngồi
chờ tôi đến, và bên ngoài lớp giám thị hay hiệu trưởng cũng nóng ruột chờ đợi tôi. Khi tỉnh dậy, người
toát mồ hôi vì sợ. Nhìn lại đồng hồ tôi mới biết là mình chưa bị trễ! Cơn ác mộng “ngủ quên, đi dạy
học trễ giờ” này vẫn thường xảy ra và ám ảnh tôi trong năm đầu dạy học.

Tôi cũng còn nhớ một câu chuyện do một người bạn kể, vào thời hiệu trưởng cũ trước khi tôi về trường
này: Một ông giáo sư độc thân, ở trong một một phòng dành cho giáo sư thuộc khuôn viên của nhà
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trường, ông ta đã ngủ quên không đi dạy học. Hiệu trưởng thấy vậy nên xuống dãy nhà này để xem sao.
Hiệu trưởng vào phòng , lay người giáo sư để đánh thức ông ta dậy thì chuyện bất ngờ xảy ra: Ông giáo
sư trong lúc còn ngái ngủ này tưởng các bạn cùng phòng phá ông, đã nổi nóng văng tục chửi thề: “Đ M
** đứa nào phá tao vậy? Để yên cho tao ngủ.”. Câu chuyện hạ hồi phân giải ra sao, giữa vị hiệu trưởng
và ông “giáo sư ngủ quên” này, xin để mọi người tự suy đoán.

Dạy học trường này được bốn năm, tôi cũng như một số các giáo sư khác, xin thuyên chuyển về Sài
gòn để được gần nhà, và riêng trường hợp tôi, có thể tiếp tục học thêm ở Đại Học Khoa Học.

Tôi được đổi về trường trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức, trường này trực thuộc Đại Học Sư Phạm Sài
gòn. Trường còn có tên mới là “Kiểu Mẫu Thủ Đức Demonstration School”. Nhiều phương pháp mới,
nhiều môn học mới như Kinh Tế Gia Đình, Công Kỹ Nghệ, Doanh Thương, Kiến Thức Xã Hội, Quản
Lý Thư Viện, Canh Nông . . . được thử nghiệm  giảng dạy song song với nhưng môn học phổ thông
khác như Toán, Lý, Hóa, Vạn Vật, Âm Nhạc, Hội Họa . . . . Muốn vào học trường này, học sinh phải
trải qua một kỳ thi tuyển, nếu đậu mới được nhận vào học.

Mỗi sáng chúng tôi phải dậy sớm đón xe bus của nhà trường cùng với học sinh. Trường nằm trong khu
đại học ở xã Linh Xuân Thôn - Thủ Đức, cách Sài gòn chừng hơn 20 cây số. Thời gian chờ xe bus
khoảng 10, 15 phút và thời gian xe chạy khoảng nửa tiếng. Các lớp học bắt đầu từ 8:30 đến 12 giờ
trưa, sau đó là giờ ăn trưa từ 12:00 - 12:30. Ăn xong, học trò phải tụ họp trong một giảng đường rộng
lớn để nghỉ trưa. Một số giáo sư được chỉ định luân phiên trực trong giờ nghỉ này để trông chừng các
em học sinh, xem chúng có thực sự nằm xuống để nghỉ hay ngủ, và không cho chúng đùa giỡn hay nói
chuyện um sùm. Nhờ buổi trưa mọi người đều ở lại trường nên thầy trò có nhiều dịp sinh hoạt với
nhau, và do đó tình cảm giữa học trò và thầy cô cũng được củng cố, gắn bó thêm nên các em học sinh
rất quý mến thầy cô.
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Sau giờ ngủ trưa các em tiếp tục học lại từ 1:00 tới 2:30 chiều, sau đó sửa soạn lên xe bus nhà trường
để ra về. Những chuyến xe bus vàng chuyên chở các học sinh này giống hệt những chiếc “Yellow
Bus” của các trường trung, tiểu học mà chúng ta thấy ở bên Mỹ. Trên đường về, ngồi trên xe bus, các
em thường hát những bài đoàn ca, hay những bài hát du ca vui tươi. Chúng tôi còn nhớ những kỷ niệm
như sau: Xe chở chúng tôi đôi lần bị hỏng máy, mọi người phải xuống đẩy xe, đi bộ, hay chờ đợi các
xe khác quay lại đón (sau khi các xe này đã đưa hết học sinh về các trạm đợi trong thành phố).  
    
Trong suốt 4 năm dạy học ở trường này tôi chưa từng phạt một em nào mặc dù tôi là giáo sư được học
trò đánh giá là khá nghiêm khắc. Có một lần tôi định biên phạt một em nữ sinh tên là Trần thị Hxxx vì
em này hay cười và nói chuyện trong lớp. Tôi nghiêm mặt gọi em lên bàn giáo sư hỏi tại sao em hay
cười và nói chuyện ồn ào như vậy. Em này không trả lời mà  chỉ nhe răng “cười cầu tài” làm tôi và cả
lớp không nhịn được và cũng phải cười theo. Như vậy là “huề cả làng”: Thầy, trò, cả lớp cùng cười thì
phạt ai bây giờ! Em nữ sinh này cũng là học sinh Pháp Văn ưu tú của nhà tôi. Sau này chúng tôi có đi
đám cưới của em. Đặc biệt hơn nữa, chú rể cũng là cựu học sinh Lý Hóa của tôi ở trường Kiểu Mẫu
Thủ Đức.

Các em ở trường Trung Học Kiểu Mẫu được khuyến khích phát biểu ý kiến mỗi khi hội họp, để phát
triển khả năng, và tập luyện để ứng phó, giải quyết những vấn đề khó khăn. Do đó, sau này các em ra
đời đều thành công trong việc làm và sự nghiệp. Chúng tôi có ba em đậu PhD. về Toán Học: Em Ngô
tứ Kxxxx làm việc về Kinh Tế, em Trần nam Bxxxx dạy ở đại học New South Wales bên Úc, và em
Cao bắc Txxx làm việc ở Cơ Quan Hàng Không NASA - Houston.  Sau này, các em học sinh Trung
Học Kiểu Mẫu mặc dù đã có chỗ đứng hay giữ địa vị quan trọng trong xã hội, dù các em bây giờ đã
lớn tuổi (từ 60 tới hơn 70), đã lên chức ông bà nội ngoại, nhưng khi gặp lại các thầy cô cũ thì cảm tình
vẫn như xưa, vẫn khăng khít với thầy cô như khi còn ngồi ở ghế nhà trường. 

Học sinh trường trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức từ trước tới giờ vẫn còn giữ được truyền thống tốt đẹp:
Có tinh thần tương trợ và quý mến thầy cô.  Trong quá khứ các em học sinh Kiểu Mẫu đã quyên tiền
giúp đỡ một số thầy cũ gặp khó khăn như Gs. Lê tấn Pxxxx,  Gs. Bùi văn Nxx, Gs. Hoàng mạnh Nxxx,
v.v... Các em đóng góp cho Quỹ Tương Trợ để phân ưu, phúng  điếu  các phụ huynh hay các bạn đồng
môn đã mất. Ngoài ra các em  còn quyên góp giúp đỡ các bạn cũ gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn
như trường hợp các em Bửu Hxx, Bửu Hxxx . . .

Có lần ngay lúc đang học trong lớp, một em học sinh hỏi tôi: Sau này  chết đi sẽ được đầu thai sang
kiếp khác, nếu có thể lựa chọn, thì thầy sẽ làm nghề gì? Tôi trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ: “Tôi
sẽ lại  làm nghề thày giáo”. Học trò thắc mắc hỏi tại sao, thì tôi trả lời: “Để được gặp lại những học
sinh thương mến của tôi, những người mà tôi mến thương. Đó thật sự đó là những lời nói bộc phát tự
đáy lòng của một nhà giáo yêu nghề!
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Làm việc ở trường này được bốn năm, tôi xin đổi về trường Đại Học Khoa Học, làm việc trong ban
Vật Lý, mà giáo sư Trưởng Khoa là Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn chung Tú. Chúng tôi chỉ phải làm 6 giờ
mỗi tuần, thời giờ còn lại được dùng cho việc học hỏi, soạn thảo các bài thí nghiệm hay khảo cứu.
Trong môi trường làm việc nghiêm túc như vậy, sau 4 năm làm việc ráo riết, tôi đã hoàn tất được luận
án Tiến Sĩ Vật Lý về hiện tượng Nhiệt Phát Quang (Thermoluminescence). Sau khi trình luận án thành
công, tôi được dạy vài giờ về Nhiệt Phát Quang cho các sinh viên cao học của giáo sư Nguyễn chung
Tú. Thật là may mắn, tôi nhận được văn bằng được trước một tuần lễ  thì xảy ra biến cố tháng 4-1975.

Tôi tiếp tục ở lại trường này làm việc cho tới cuối năm 1983 mới được qua Mỹ theo diện bảo lãnh,
người bảo trợ là chị ruột của tôi. Như vậy tôi đã làm việc ở trường Đại Học Khoa Học được hơn 12
năm. Rời khỏi nơi làm việc này tôi đã để lại biết bao kỷ niệm thân yêu và luyến tiếc!

Khi  sang  Mỹ  chúng  tôi  đã  được  mọi
người cảnh giác là không nên tiếp tục dạy
học vì các lý do: Mặc dù đã có bằng cấp
và  kinh  nghiệm nhưng  muốn  được  dạy
học trở lại ai cũng phải học thêm một số
lớp khác về Anh văn, Lich sử nước Mỹ,
Phương pháp Giáo dục và Quản trị Học
đường .  .  .  (khoảng  gần  30 tín  chỉ),  để
được  chứng  nhận  là  giáo  sư  thực  thụ
(trong  ngạch).  Ngoài  trở  ngại  về  Anh
Văn,  một  số  các  học  trò  bên  Mỹ  này
“gấu” lắm, hỗn láo và vô kỷ luật, không
sợ và không tôn trọng thầy như  ở bên
nhà. Phụ huynh thường bênh vực con họ, đôi khi còn khiếu nại, thưa gởi hay kiện tụng giáo sư nếu
phạt kỷ luật con em họ.

Vợ chồng chúng tôi may mắn được Đại Học University of  Houston (Main Campus) nhận cho làm
việc: Tôi được trợ cấp, tiếp tục khảo cứu ở Phòng Vật Lý (Physics Department) và nhà tôi được dạy
Pháp Văn ở Khoa Pháp Văn (French Department). Sau một năm chúng tôi đã học thêm, hoàn tất đủ
các lớp đòi hỏi của Phân khoa Giáo dục, tôi còn học thêm được nhiều lớp về điện toán (Computer
Science).
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Sau đó, cả hai chúng tôi kiếm được việc dạy học full-time ở hai trường trung học khác nhau: Nhà tôi
dạy ESL và Pháp Văn, tôi dạy Toán và Computer Science. 

Một năm sau, tôi lại kiếm được việc làm computer programmer ở một công ty lớn chuyên về bảo
hiểm, nên tôi bỏ dạy học để chuyển sang ngành điện toán mới này. 

Có lẽ trời “sinh nghề tử nghiệp”, nên sau một năm làm việc trong ngành điện toán, tôi đã quay trở về
dạy học: Sở Giáo Dục Tiểu Bang đã công nhận bằng cấp của chúng tôi, chấp nhận cho hưởng thâm
niên về những năm chúng tôi đã dạy ở Việt Nam, và cho truy lãnh phần sai biệt về lương bổng của
năm dạy học trước. Lương dạy học mới này trội hơn lương làm Computer Programmer nhiều. Nhớ
tiếc nghề cũ, nên chúng tôi dứt khoát bỏ điện toán và trở về dạy học. 

Dạy học bên Mỹ không khó lắm vì có đủ các tài liệu cần thiết cho việc giảng dạy, nhưng giữ được kỷ
luật trong lớp là cả một vấn đề. Ngay những giáo sư người Mỹ cũng gặp khó khăn trong việc giữ kỷ
luật lớp. Dạy học chiếm chừng 40 % trong khi giữ kỷ luật lớp chiếm 50 % và 10 % còn lại dành cho
giấy tờ hành chính và liên lạc với phụ huynh. Phần lớn các giáo sư mới và các giáo sư ngoại quốc bị
yếu kém về việc giữ kỷ luật lớp nên khó giảng dạy tốt.

Trong hai năm đầu tôi phải cực khổ vì phải hàng ngày đối đầu với những học sinh “đầu gấu” trong lớp
học. Viết referral (giấy phạt) chỉ làm cho học trò ngoan nể sợ, nhưng không có mấy tác dụng với
những phần tử nghịch ngợm phá phách này. Các giáo sư phải gọi phone về nhà phụ huynh để báo cáo
về việc học hành và thái độ học tập của con em họ. Tan học, trên đường về nhà, vợ chồng chúng tôi
thường trao đổi với nhau  về những chuyện vui buồn, bất thường xảy ra ở trong ngày. Chuyện vui vẻ
thì ít mà chuyện bực mình với học trò thì rất nhiều! Về sau tụi tôi giao hẹn khi lên xe không nói
chuyện về học sinh hay nhà trường nữa để không mang sự bực dọc về nhà.  
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Dần dần với thời gian tôi đã làm quen được với cách giữ kỷ luật trong lớp. Đối với những em vô kỷ
luật. tôi gặp riêng các em sau giờ học để thảo luận và vạch ra cho các em thấy những điều vi phạm
trong lớp. Chúng tôi tránh không trách mắng các em trước mặt các bạn vì như vậy sẽ làm cho các em
bị ngượng ngùng và “bị quê”, sẽ có thái độ chống đối để tỏ vẻ “iêng hùng” với các bạn. Vợ chồng
chúng tôi đã phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy cho
đến khi về hưu. 

Chúng tôi bồi hồi luyến tiếc, nhớ lại thời gian dạy học tại trường Trung Học Nguyễn đình Chiểu ở Mỹ
Tho, và Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, các em học sinh ở hai trường này rất ngoan và chăm
chỉ học hành. Ở trên đại học, các sinh viên ai cũng lo tập trung học hành, không có thái độ vô lễ với
các giáo sư. Sự quý trọng các thầy cô vẫn được duy trì ở mọi cấp học. 

Chuyển đổi môi trường dạy học từ Việt Nam qua Mỹ là một sự thay đổi lớn: Số giờ làm việc tăng gấp
đôi, tinh thần và trách nhiệm cũng tăng gấp bội. Ở bên Việt Nam, nếu phụ trách các lớp đi thi Tú Tài I
hay II thì chỉ phải dạy 15 giờ (thay vì 16 giờ/tuần) và ở đại học chỉ phải làm việc 6 giờ/tuần mà thôi.
Trong khi đó, ỏ Mỹ phải dạy 30 giờ mỗi tuần (cho năm ngày làm việc từ thứ hai tới thứ sáu). 

So sánh công việc giảng dạy ở Việt Nam và ở Mỹ thấy có sự khác biệt hoàn toàn: Ở Việt Nam, các
giáo sư trung học chỉ cần chú trọng nhiều đến chuyên môn hơn là kỷ luật. Trong khi đó ở Mỹ nếu giáo
sư không nắm vững được kỷ luật trong lớp thì giáo sư đó coi như đã thất bại trong việc giảng dạy.       
             
Mỗi năm cứ gần đến mùa Giáng Sinh chúng tôi lại có một cuộc họp mặt với một bà giáo sư người Mỹ,
bà là bạn thân của nhà tôi. Khi chúng tôi mới qua Mỹ thì một người học trò của tôi (cũng là học trò
Pháp Văn của bà ấy) đã giới thiệu nhà tôi với bà Mỹ này. Bà là giáo sư Pháp Văn ở Đại Học Cộng
Đồng Houston (Houston Community College).  Bà giáo sư Mỹ này muốn được làm quen với một
người nói thông thạo tiếng Pháp để thực tập sử dụng tiếng Pháp nhuần nhuyễn. Bà giáo sư này có bằng
PhD. về Văn chương Pháp tại đại học Rice ở Houston (Rice là một đại học khá nổi tiếng ở miền Nam
nước Mỹ). Buổi gặp mặt đầu tiên rất đặc biệt: Để nhà tôi dễ nhận được bà, bà giáo sư này đã đề nghị
bà sẽ cầm một cây cờ Tam Tài của nuớc Pháp có ba màu xanh, trắng, đỏ. Bà Mỹ này bước đầu đã giúp
đỡ nhà tôi rất nhiều về cách viết resumé để xin dạy học. Cảm kích vì lòng tốt của bà, chúng tôi vẫn giữ
liên lạc sau này. Hàng năm bà và nhà tôi gặp nhau một hai lần, để hàn huyên và trao đổi kỷ niệm giảng
dạy.

Có lần, sau ngày New Year chúng tôi lại gặp nhau tại tiệm ăn Kim Sơn trên đường Bellaire. Bà đi cùng
với ông bạn đến gặp chúng tôi. Trong khi vợ chồng chúng tôi đi lấy thức ăn thì có một người đàn ông
trạc tuổi 45, 46 lại bàn nói chuyện với ông bà Mỹ này. Ông ta tự giới thiệu là học trò cũ của nhà tôi và
nói với ông bà Mỹ là ông ta xin phép được trả tiền ăn cho cả bàn của chúng tôi, rồi yêu cầu họ đừng
cho vợ chồng tôi biết. Khi chúng tôi quay về bàn ăn, ông bà Mỹ chỉ cho chúng tôi một người đàn ông
ngồi cách xa đó chừng năm, sáu bàn và nói ông đó là học trò cũ của nhà tôi. 

Chúng tôi lại gặp ông ta thì được biết: Ông ta trước đây có học Pháp Văn với nhà tôi tại University of
Houston-Main Campus vào khoảng năm 1986, nghĩa là cách lúc đó chừng hơn 30 năm. Ông ta xưng
tên là Nhi, và xin lỗi đã mạn phép trả tiền bàn cho chúng tôi rồi. Chúng tôi phản đối nói rằng bữa nay
chúng tôi mời hai người bạn Mỹ đó nên không thể nhận cử chỉ đẹp của ông, để ông trả tiền dùm được.
Nhi xin lỗi và nói rằng "Thầy cô đừng ngại, đây là hân hạnh cho em, và thầy cô đừng lo, hiện giờ em
làm việc về dầu hỏa, có nhiều tiền lắm, thầy cô đừng ngại". Chúng tôi ra gặp người quản lý để trả tiền
bàn nhưng ông này nói là Nhi đã trả trước rồi nên không thể nhận tiền của chúng tôi nữa. Chúng tôi
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đành phải cảm ơn Nhi và xin số phone của Nhi để liên lạc sau này. Vì không có giấy sẵn nên chúng tôi
phải dùng tờ giấy chùi miệng (napkin) để viết số phone của Nhi. Ông bà bạn Mỹ của nhà tôi rất ngạc
nhiên và tỏ vẻ cảm kích tình nghĩa thầy trò của cậu học sinh Việt Nam này, vì họ thấy sự việc trên
hiếm xảy ra trong học đường hay ngoài đời ở xứ sở văn minh và dư thừa vật chất này.

Chúng tôi một phần cảm động vì có người  học  trò  đã xa cách từ lâu mà vẫn còn nhớ đến cô giáo, và
phần khác cũng hãnh diện với hai người bạn Mỹ về tình nghĩa thầy trò của người Việt Nam mình. 

Khi về nhà chúng tôi kiếm lại số phone của Nhi để gọi thì tờ giấy ghi số phone để trong bóp của nhà
tôi không thấy đâu nữa. Có lẽ trong khi trả tiền ở siêu thị, nhà tôi đã vô tình đánh rớt mất. Chúng tôi
rất áy náy vì đã hứa gọi cho Nhi, nhưng không có số phone nên đành bó tay. Chúng tôi thấy khó chịu,
ray rứt buồn vì có cảm tưởng như mình đã hứa xạo! Chúng tôi chỉ nhớ được một số chi tiết nhỏ như
sau: Nhi làm cho hãng Plains, và hiện đang ở Spring Branch. Nhưng với các chi tiết không đầy đủ này
thì làm sao gọi được Nhi hay truy tìm tên trong sổ Niên Giám Điện Thoại của thành phố được! Nhiều
khi tên người sử dụng điện thoại không được phổ biến (unlisted) vì khách hàng đã yêu cầu không nêu
tên họ trong sổ Niên Giám Điện Thoại. Chúng tôi nói chuyện với người quản lý nhà hàng thì ông ta
nói là ông ta sẽ để ý, khi nào Nhi đến ăn ở nhà hàng này thì ông ta sẽ hỏi số phone dùm cho.

Một tuần sau chúng tôi gọi đến nhà hàng thì được ông quản lý nói là chưa thấy Nhi trở lại và hứa tiếp
tục để ý dùm. Chúng tôi không tin tưởng lắm vì nhà hàng đó hàng ngày rất đông khách nên rất bận
rộn, và có biết bao người khách đến ăn, thì làm sao ông quản lý nhớ mà hỏi dùm được.  

Một tuần sau nữa, chúng tôi cùng 5 người bạn cũ (trong đó có hai nữ giáo sư) họp mặt Tân Niên cũng
ở nhà hàng Kim Sơn. Chúng tôi gặp ông quản lý thì ông ta nói là chưa có tin tức gì về Nhi cả. Khi ăn
gần xong chúng tôi ra quầy trả tiền và trở lại bàn ăn. Ông quản lý đến bàn chúng tôi nói vừa mới gặp
Nhi ở ngoài và Nhi sắp vào phòng ăn. Nghe vậy tôi ra ngoài hành lang thì gặp Nhi. Anh ta chào tôi, rồi
theo đến bàn chúng tôi ngồi để chào nhà tôi và mọi người. Nhi nói rằng anh ta xin phép trả tiền cho cả
bàn. Chúng tôi cảm ơn nói là chúng tôi đã trả rồi. Nhi không tin, vẫn cứ xin phép trả tiền. Nhà  tôi  nói
đùa  là  cho  chúng  tôi  biết “schedule ăn hàng” của anh vào những ngày giờ nào, để chúng tôi kéo đến
ăn cho anh ta trả tiền “mỏi tay” luôn. Nhi còn nói là trong dịp Tết sắp đến này, ở nhà bà má anh ta có
làm nhiều bánh chưng, bánh tét, nhưng anh để trong xe hơi. Nhi yêu cầu chúng tôi đợi một chút để anh
xuống lấy bánh lên biếu vợ chồng chúng tôi. Chừng năm phút sau Nhi trở lại mang một cặp bánh
chưng cho chúng tôi. 

Khi xuống dưới lầu thì thấy Nhi đang nói chuyện với người bán bánh mứt Tết. Chúng tôi chợt hiểu, thì
ra lần này Nhi đã mua bánh ở quầy hàng này để làm vui lòng chúng tôi chứ không phải bánh chưng đã
được làm trước ở nhà. Các bạn của nhà tôi, trong đó cũng có hai nguời cũng là giáo sư, nói rằng nguời
học trò này thật có tình có nghĩa, và trường hợp này thật hiếm có. Nhà tôi có lẽ ngoại hình không thay
đổi lắm nên sau hơn 30 năm mà anh học trò này còn nhận ra được. Các bạn nhà tôi được chứng kiến
tận mắt,  nếu  không khi nghe kể lại thì có lẽ họ cũng chẳng tin và sẽ nghĩ là chúng tôi đã nói quá để tự
đề cao mình.

Nghề dạy học ở Mỹ hình như bị “coi  nhẹ” so với các ngành nghề khác, và chỉ được coi như là một
“ngành thương mại” mà thôi. Mọi sự trao đổi phải được sòng phẳng. Cha mẹ đóng thuế, các con được
đi học. Giáo viên dạy học, được lãnh lương từ những tiền thuế mà phụ huynh đã đóng hằng năm. Lúc
cần chuyện gì thì học sinh “say Hi" rất ngọt ngào và bám lấy thầy cô.  Lúc không cần thì học sinh
quay mặt đi và “say Bye" rất lẹ! Tình nghĩa thầy trò chỉ có vậy, không nên đòi hỏi những gì quá lý
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tưởng giữa thầy và trò. Khi ra ngoài đường, nếu chạm trán với thầy cô ở chỗ đông người, học sinh
thường “phớt lờ” (ignore) coi như không quen biết thầy cô. Chúng cảm thấy phải chào thầy cô lúc đó
trước mặt những người quen của chúng sẽ làm chúng bị coi thường, yếu thế đi, nên “lờ” thầy cô luôn.
Đa số là như vậy nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, cho nên cũng đừng quá bi quan
về nền giáo dục học đường và quan hệ giữa thày trò. 

Chúng tôi và các em cựu học sinh Kiểu Mẫu vẫn còn giữ được liên lạc tốt. Chúng tôi thường được mời
tham dự các buổi họp mặt của các em hay các buổi đón tiếp giáo sư trường Kiểu Mẫu Thủ Đức từ xa
đến. Những em học sinh trường Kiểu Mẫu từ các nước khác như Pháp, Ý, Đức, Bỉ, Úc , hay từ tiểu
bang khác đến thăm Houston cũng thường gọi phone hay lại thăm viếng chúng tôi.

Cảm tình đặc biệt của các em học sinh trung học Nguyễn đình Chiểu, Mỹ tho, các em học sinh trung
học Kiểu Mẫu Thủ Đức và của em Nhi nói trên đã làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng mỗi khi hồi
tưởng lại những ngày tháng còn đến trường dạy học,  và mãi mãi là những nét son tô điểm cho nghề
dạy học của chúng tôi.  ■

 Gs. TrÜÖng ThiŒu Hùng

       *  Các hình ảnh được lấy từ Internet là public domain.
                   **  Xin lỗi quý vị, chỉ vì muốn nhắc lại nguyên văn lời của vị giáo sư đó.  
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Câu chuyện của ông Thời-đại

Tiếng Việt Mến Yêu

Nguyễn-Lê-Hiếu

Nhờ thân-hữu trên Thế-hữu-văn-đàn mà tôi mới học được tiếng lặp-lại
(répéter); từ trước hay dùng sai là lập-lại; mang điều mới học ra chia-sẻ
với ông bạn vong-niên; ông nhíp một ngớp la-de lạnh, quạt-quạt lò than
hồng khiến con khô mực dướn mình cong-queo trên lớp lửa rồi tản-mạn.

Có nhiều tiếng ông bà ta ghép với nhau từ lâu, bây-giờ gọi là cụm-từ hay chùm-tiếng, ngắn gọn mà
biểu-tượng cao; tuy không thành câu hoàn-chỉnh theo ngữ-pháp nhưng người ta hay nói kèm trong câu
chuyện để tăng ý, nhấn mạnh nghĩa; ta gọi là thành-ngữ. Nói riết rối quen đi, tưởng như đã thành cố-
định,  không di-dịch như  cá-mè-một-lứa,  ăn-xổi-ở-thì,  thẳng như ruột  ngựa,  ăn mày đòi  xôi  gấc...
Nhưng phải cái câu nói theo gió bay đi, nhắc-đi-nhắc-lại kiểu tam-sao-thất-bản nên tưởng là cố-định
mà rồi thành-ngữ cũng dần-dà bị cải-tiến về hình-thức và biến-hóa về ý biểu-tượng!  Đôi khi quá trớn
đến thành mất nghĩa hay vô-nghĩa. Một thì-dụ là câu vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm một thời dùng mà
không giảng được ý-nghĩa; phải sau một thời-gian lâu tìm hiểu thì mới tìm lại được hình-thể nguyên-
thủy là vắng chủ nhà gà vọc (thọc) niêu tôm.

oOo

Có người nói đầu-cua-tai-nheo mà không giảng được có ý-nghĩa gì, để dùng trong ngữ-mạch (context)
như thế nào. PGS.TS.Lê-Trung-Hoa mất công tìm-hiểu thành-ngữ này. Ông PGS.TS. giải-thích trên
mạng Saigon on line rằng Nghĩa bóng của câu này được Lê Văn Đức trong Việt Nam tự điển giải thích
là: “Đủ cả chi tiết từ đầu đến cuối câu chuyện”. Còn Nguyễn Lân  trong Từ điển thành ngữ và tục ngữ
Việt Nam giảng giải: “Nói những chuyện vụn vặt, không đáng kể ra”. Riêng Nguyễn Lực và Lương Văn
Đang (Thành ngữ Việt Nam) cho rằng, thành ngữ Đầu cua tai nheo có nghĩa là: “Mọi thứ, mọi chi tiết
ngóc ngách (của sự việc, câu chuyện)”. Rồi không giảng tại sao mà PGS.TS. nhà ta kết-luận theo ý của
nhà giáo già Nguyễn-Lân mà bỏ qua các tác-giả khác kia,  Tóm lại, Đầu cua tai nheo là thành ngữ chỉ
những chi tiết vụn vặt, không cần thiết kể ra.  Tra-cứu thêm trên mạng chunom.net/Tu-dien... thấy có
trích-dẫn rõ-ràng mấy định-nghĩa khác nhau—cũng phần nào trái-nghịch nhau—trong các tự-điển như
kể ở trên. Các nhà chức-sắc khoa-bảng dẫn từ-điển ra thì ta khó mà cãi lại; nhưng nghĩ cho cùng, dẫn-
giải cũng không được hợp-nhĩ cho lắm, và lại còn có điều mâu-thuẫn nữa. Vậy hãy trở về với ngôn-ngữ
dân-gian xem có soi sáng được phần nào chăng.

Trong dân-gian, có thành-ngữ đầu cua tai heo, về cấu-trúc là một tiểu-đối hai vế; heo và cua là hai con
vật gần-gũi trong đời sống nơi nông-thôn, thực-phẩm đến từ hai nguồn chăn-nuôi và chài-lưới, đúng là
đồi với nhau được; đầu và tai là hai bộ-phận gần nhau trên cơ-thể, cũng coi như là đối được. Xem thí-
dụ sau:  Đêm qua, sân đình, cu Tý kể chuyện lang-bang trên trời dưới biển,  đầu cua tai heo, hết cả
buổi. Vậy ý là chuyện nọ dẫn sang chuyện kia.
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Lại cũng có thành-ngữ  đầu-cua-đuôi-nheo.  Thời Pháp-thuộc, xe giới-chức lớn của Pháp có cắm cờ
tam-tài trước mũi xe; cờ nhỏ, hình chũ-nhật xanh, trắng, đỏ. Vào các năm 1943-45, quân Nhật sang,
các cờ đầu mũi xe không có hình chữ nhật mà là hình tam-giác, đầu đính vào cột cờ gắn trên xe, còn
phía sau bay phất-phới, dân hồi đó gọi là cờ đuôi nheo. Nheo là một loại cá không có vẩy và phía đuôi
nhọn. Cá thường có đuôi dẹp nhưng xòe ra, phe-phẩy để làm máy-lái. Đuôi cá vàng lại còn vành to ra,
ve-vẩy trong rất ngoạn-mục. Cá nheo đuôi nhọn chẳng giống các loại cá khác, đuôi nhọn, có cũng như
không! Cua thực ra không có đầu mà nheo như chẳng có đuôi. Vậy đầu-cua-đuôi-nheo cũng có nghĩa là
nói lang-bang nhưng không hẳn là từ chuyện này lân sang chuyện khác mà những chuyện dấm-dớ,
không ra đầu, không ra đuôi, vô-nghĩa.

Vậy là từ hai thành-ngữ, hình-dạng tuy gần giống nhau, nhưng nghĩa có hơi khác chút-đỉnh; một là
đầu-cua-tai-heo, hai là  đầu-cua-đuôi-nheo; người này nghe người kia nói, lặp-đi-lặp-lại,có thể nhầm
mà gom thành  đầu-cua-tai-nheo,  một  chùm vô-nghĩa khiến các nhà soạn từ-điển phải  cố-gắng và
cương mình giải-thích; và khiến cho Phó-giáo-sư tiến-sỹ ngẩn-ngơ phải cương-mình theo một trong
mấy cách giải-thích từ-điển mâu-thuẫn.

Lại có một thành-ngữ khác cũng tả cách nói chuyện lang-bang mà ý cũng lại hơi khác một chút nữa, đó
là cà-kê. Cụ Lãng-Nhân có viết một cuốn sách nhan-đề Chuyện cà-kê, hai nhân-vật trà-dư-tửu-hậu; một
người nói Rõ khéo, chuyện con cà con kê mà phải hỏi ! Người bạn vặn lại: Kê là gà đành rồi. Thế con
cà là con gì? Hay là gà-kê nói chạnh ra cà-kê cho xuôi tai?Rồi tiếp-tục Thì ta cứ cho chuyện cà-kê là
chuyện dây-cà-ra-dây-muống.  Nói như vậy hóa ra là cà-kê cũng như là nói lang-bang đầu-cua-tai-heo
chăng? Không hẳn là như thế. Cũng là lang-bang nhưng dây-cà-ra-dây-muống hay đầu-cua-tai-heo là
lang-bang lân-la chuyện này sang chuyện khác. Còn cà-kê cũng là lang-bang nhưng vẫn là một chuyện
mà nói-đi-nói-lại—bên Thế-hữu văn-đàn có thân hữu gọi là lặp-lại (répéter)—vì con gà và con kê vẫn
chỉ là cùng một loại gia-súc, cũng là một con vật mà thôi; cũng cùng một câu chuyện mà thôi rồi cứ
lặp-đi-lặp-lại!

Nẩy ra vấn-đề mới: tại sao gà lại thành cà? Đó là trường-hợp tam-sao-thất-bản chăng? Hay là cách phát
âm đặc-biệt của một địa-phương nào chăng? hay đó là một phép biến-âm thanh-mỹ, âm “g” chuyển
sang âm “k” cho hợp với tiếng kê đi sau? điều Lãng-Nhân nói là cho xuôi  tai.

oOo

Nói chung lại là thành-ngữ do nhiều người tạo ra, nhiều đời chuyển-tiếp, nhiều nơi khác nhau có cách
phát-âm na-ná; theo dòng thời-gian và tùy địa-phương phát-âm mà biến-đổi; rồi nghĩa cũng khác đi
trong chi-tiết. Các nhà học-giả, những vị khoa-bảng, các tác-giả viết từ-điển có khi chỉ thấy một mặt.
Phải yêu tiếng Việt, phải trân-quý tính đa-dạng của ngôn-ngữ thì mới biết đi vào lòng người dân để tìm
hiểu tiếng Việt dân-gian. Tìm-tòi như vậy mới biết trân-quý công-lao của người lượm-lặt chuyện xưa
như là ghi chép lại trong cuốn Lĩnh-nam chinh-quái.
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Trở lại chuyện cà-kê, tác-giả Lãng-nhân có hỏi: cà thay cho gà là kê, thế trong cà-kê-dê-ngỗng thì dê
cũng là ngỗng hay sao? Lão muốn hỏi thầy Hiếu có tìm được câu giải-đáp nào thỏa-đáng chăng?

Câu chuyện tạm ngưng vì ly bia đã cạn, con mực khô đã biến mất mà lò
than cũng đã lụi. Sang thời mới ngày nay, trẻ em nói ngoại ngữ làu-làu,
tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Úc, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Y-pha-nho…
mà ông lão vẫn còn mơ-tưởng ôm-ấp mấy thành-ngữ cổ. Tên Thời-đại mà
người không theo kịp thời-đại; âu cũng là cái nghiệp? ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    LLLL    êêêê    HHHHiiii‰‰‰‰uuuu    
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 Vietnamese Poetry (continued)

by Thomas D. Le

Huy Cận

Cù Huy Cận was born into a scholar family on 31 May 1919, in the village of An Phú, Hương Sơn District, Hà
Tinh Province. After his graduation from high school at Huế, he undertook studies at the College of Agriculture
in Hanoi, where he was Xuân Diệu's roommate. 

Story has it  that Huy Cận and Xuân Diệu were gay partners. Subsequent anecdotal  evidence from different
sources in the North appeared to corroborate such allegation. At a sensitive juncture in Vietnamese history, no
one would make such a contingency a subject of scandalous investigation.

I am not keen on reading juicy tidbits on the poets' lives, just like, as far as I know, no one made a big fuss about
Paul Verlaine's relationship to Arthur Rimbaud, other than the usual homophobia, and Verlaine's 2 years in prison
for shooting Rimbaud.  In both cases, their poetry stands on its own merits despite opinion. Verlaine was adored
as the "prince of poets," and Xuân Diệu as the "prince of love poetry." Their poetry is loved by the public and the
critics.

From 1945 until the war broke out with the French, Huy Cận held a vice minister's, then a minister's post in
charge of cultural affairs and the arts. 

Huy Cận started to write poetry as far back as 1934, and published his works in 1936. Among his major poems
are Lửa Thiêng (Sacred Fire, 1940), Kinh Cầu Tự (Prayers, 1942), Vũ Trụ Ca (The Song of the Universe, 1942-
43, not published), Trời Mỗi Ngày Lại Sáng (The Sun Rises Each Day, 1958), Ðất Nở Hoa (The Blooming Earth,
1960),  Bài Thơ Cuộc Ðời (The Poem of Life, 1963),  Những Năm Sáu Muơi (The Sixties, 1968),  Cô Gái Mèo
(The Meo Maiden, 1972), Chiến Truờng Gần Chiến Truờng Xa (Battles Near and Far, 1973), Ngày Hàng Sống,
Ngày Hàng Thơ (A Day of Life, a Day of Poetry, 1975), Ngôi Nhà Giữa Nắng (The Sun-Washed House, 1978). 

One of the most distinguished poets of the New Poetry Movement, Huy Cận shows a tendency toward social and
philosophical issues. His poetry is tinged with a Weltschmerz, at once pervasive and gloomy, perhaps reflecting
the angst of his times during one of the most destructive wars mankind has ever known, and the prospect of
another looming on the not too distant horizon. 

Ngậm Ngùi

Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi 
Vườn hoang trinh nữ, xếp đôi lá rầu 

Sợi buồn, con nhện giăng mau 
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây ! 

Lòng anh mở với quạt này 
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Trăm con chim mộng về bay đầu giường 
Ngủ đi em, mộng bình thường ! 

Ru em sẵn tiếng, thùy dương mấy bờ; 

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ 
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ? 

Tay anh, em hãy tựa đầu, 
Cho anh nghe nặng, trái sầu rụng rơi... ■

Huy Cận 

Chagrin

Dans la pénombre du moment crépusculaire 
La mimosa s'est fermée dans le vierge jardin, 
Et l'arraignée tisse son fil hâtif dans l'air. 
Dors, ma belle; j'ai cet éventail dans ma main. 

Mon coeur comme cet éventail est tout ouvert 
Pour inviter les oiseaux du rêve au chevet. 
Dors, m'amour, et fais de beaux rêves qui te sont chers. 
Et cette douce berceuse je te la chanterai. 

Comme les arbres étendent leurs ombres flétries, 
Combien de temps a-t-il souffert, ton amour tendre ? 
Repose ta tête dans mon sein, ma belle chérie, 
Le fruit du chagrin dans mon coeur, puissé-je l'entendre.

Traduit par Thomas D. Le 
29 December 2002 

Áo Trắng

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, 
Hôm xưa em đến, mắt như lòng. 
Nở bừng ánh sáng . Em đi đến, 
Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng. 

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon, 
Em duyên đôi má nắng hoe tròn. 
Em lùa gió biếc vào trong tóc 
Thổi lại phòng anh cả núi non. 

Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời, 
Hồn em anh thở ở trong hơi. 
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, 

Sorrowful

As the late sun declines in its twilight, 
The virgin's garden mimosa shuts down, 
The spider spins a quick twine in last light. 
My dear, this fan will keep you in sleep sound. 

My heart is open like this fan, sweetheart, 
For the dream birds to flock round your bedside. 
Dream your sweet dreams, my dear, in your loved heart,
And hear my tender song of love aside. 

The trees their long shadows in sunset cast, 
How long have your heart ached in painful love? 
My dear, put your head on my shoulder fast, 
Let me hear sorrow's fruit fall in my love. ■

Translated by Thomas D. Le 
28 December 2002 

The White Tunic

The simple white tunic of dreamy purity 
In which you came to me with heart and soul 
Showered with light along your path of old 
Your feet of jade, a red smell's rarity. 

Your lovely long lithe tapering fingers 
Vied with your graceful rounded sun-kissed cheeks.
You crammed the azure wind into your hair 
And blew into my room mountains of air. 

Your voice I heard as sound and word; 
Your soul I breathed with every breath. 
My Muse wove verse of light on your white dress 



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 278  

Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài. 

Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày, 
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay. 
Dịu dàng áo trắng trong như suối 
Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay. ■

Huy Cận 

While little leaves outdoors with joy fluttered. 

We both enjoyed ourselves all through the day 
You gave me bliss in generous armloads. 
Your white spring-clear tunic's soft gentle sway 
Sent our souls to their heavenly abode. ■

Translated by Thomas D. Le 
2 February 2009 

Lưu Trọng Lư

Born on June 6, 1912 at Cao La Hạ, Bố Trạch Distrct, Quảng Bình. Province, Lưu Trọng Lư came from a
scholarly  mandarin family.  He attended  the Quốc  Học High School  in  Huế,  then left  for Hanoi,  where he
continued his education in private schools. Eventually he dropped out for a career in journalism writing poetry
and literary pieces. 

Founder of the Ngân Sơn Tùng Thư (The Silver Mountain Literary Gazette) at Huế in the years 1933-1934, he
became after 1954 Head of the Theater Division of the Ministry of Culture and Secretary General of the Theater
Society of Vietnam. 

His representative works are the poems: Tiếng Thu (The Sound of Autumn, 1939), Người Con Gái Sông Gianh
(The Young Woman from Gianh River, 1966), Từ Ðất Này (From this Land, 1971), Tuổi Hai Mươi (Age Twenty,
a drama, 1973). 

Despite the fact that  he is the most ardent advocate of the New Poetry, his own works generate a different
impression. His poetry is still very much an echo of the old melody, but is very emotionally personal, evocative
and genuine. 

The critics Hoài Thanh and Hoài Chân judged many of his poems to be lacking in poetic quality, in the sense that
they are not artistic enough, but to be mere intimate musings that cause our own hearts to vibrate in harmonic
resonance. 

I subscribe to a different conclusion though I will agree with the last comment, for the verses really resonate in
my heart, to the point where my translation of the last poem (When Fall the Autumn Leaves) earned a "Great
Poem" mention after I submitted it to a well-known online Poetry organization, which anthologized it among
well-received others.  It had passed as original instead of translation. (I did not purchase a plaque of it  nor
attended a formal reception in Las Vegas with other "laureates"  because I was still teaching at that time.)

The poems I chose at random to translate touched me as highly intimate, genuine, replete with poetic imagery
and freshness, pithy, musical, melodious, quietly flirtatious, and charming. A pleasure to read.
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Tiếng Thu

Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu 
Dưới trăng mờ thổn thức ? 

Em không nghe rạo rực 
Hình ảnh kẻ chinh phu 

Trong lòng người cô phụ ? 

Em không nghe rừng thu, 
Lá thu kêu xào xạc, 

Con nai vàng ngơ ngác 
Ðạp trên lá vàng khô ? ■

Lưu Trọng Lư 

Les sons d'automne

Entends-tu donc les sons d'automne 
Qui sanglotent sous la terne lune ? 
Entends-tu les frémissements 
Pour l'image du guerrier 
Du coeur de sa femme isolée ? 

Entends-tu la forêt d'automne 
Dont les feuilles en tombant frissonnent 
Parmi des chevreuils étonnés 
Qui foulent les feuilles délaissées ? ■

Traduit par Thomas D. Le 
11 April 2004 

The Sound of Autumn

Did you hear this season of fall 
Sobbing in the dimming moonlight? 
Did you hear at all the stirrings 
For the image of the war knight 
Of his lonely wife's strained heartstrings? 

The woods of autumn, did you hear 
Shaking off their susurrous sheaves 
Amidst the startled tawny deer 
Treading on the dead yellow leaves? ■

Translated by Thomas D. Le 
11 April 2004 

Trăng Lên

Vừng trăng lên mái tóc mây, 
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng. 
Mắt em là một dòng sông 
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.  ■

Lưu Trọng Lư 

Moonrise

The night orb rises o’er your silky locks 
My soul's drunk with your scent of fall in ecstasy 
Your eyes are such a steady stream 
In which my boat swims quietly. ■

Translated by Thomas D. Le 
1 November 2004 
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Một Chút Tình

Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng, 
Mà sầu trong dạ đã mang mang. 
Tình yêu như bóng giăng hiu quạnh, 
Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương. 

Ta chỉ xin em một chút tình, 
Cho lòng thắm lại với ngày xanh. 
Sao em quên cả khi chào đón, 
Tình ái, chiều xuân, đến trước mành ? 

Rộn rã cười vang một góc lầu, 
Ngày thơ em đã biết gì đâu ! 
Đêm khuya trăng động trong cây lá, 
Vò vố ta xe mấy đoạn sầu. 

Lác đác ngày xuân rụng trước thềm, 
Lạnh lùng ta rối bước chân em, 
Âm thầm ấp mối xa xa... vọng; 
Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm ? 

Đợi đến Luân hồi sẽ gặp nhau, 
Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau. 
Chờ anh dưới gốc sim già nhé ! 
Em hái, đưa anh... đóa mộng đầu. ■

Lưu Trọng Lư 

Khi Thu Rụng Lá

Em có bao giờ nói với anh, 
Những câu tình tứ, thuở ngày xanh, 
Khi thu rụng lá, bên hè vắng, 
Tiếng sáo ngân nga, vẳng trước mành. 

Em có bao giờ nghĩ tới anh, 
Khi tay vịn rủ lá trên cành ? 
Cười chim, cợt gió, nào đâu biết: 
Chua chát lòng anh biết mấy tình ? 

Lòng anh như nước hồ thu lạnh, 
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà... 
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại, 
Hững hờ em mặc tháng ngày qua... 

Mùa đông đến đón ở bên sông, 
Vội vã cô em đi lấy chồng, 

A Little Love

I do not know your age or name. 
Why‘s it my heart is in turmoil? 
This lonely love does so embroil 
Through long cold nights my soul in flame. 

I ask of you a little love 
To warm my heart as in old days. 
Why ignore you the greetings of 
My love offered in spring dusk haze. 

Your loud laughs echoed on the loft 
Throughout your youthful carefree days! 
Peeking through trees the moon glowed soft 
While I wove strands of pained sadness. 

In drips spring days fell on the yard. 
Coldly I followed in your way 
Silent and lone I pined afar. 
How can I grasp you in my sway? 

Let’s wait awhile till our next life 
When we can tell old tales again. 
Just stand under the old myrtle 
And pick the fruit of our first dream. ■

Translated by Thomas D. Le 
1 November 2004

When Fall the Autumn Leaves

Have you ever whispered to me 
Soft tender words of days of yore 
When fall leaves dropped on lost alley, 
And flute echoed beyond the door? 

Have you ever thought about me 
Your hand touching the leafy trees 
Laughing with wind and birds merry 
And my bitter love memories? 

My heart is like cold lake in fall 
Reflecting moon in midst of night. 
I wish the days more slowly flight, 
Yet mindless you care not at all. 

When winter came by the river, 
You hastily walked down the aisle. 
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Em có nhớ chăng ngày hạ thắm: 
Tình anh lưu luyến một bên lòng ? ■

Lưu Trọng Lư 

Do you recall last hot summer 
When my heart lingered all the while? ■

Translated by Thomas D. Le 
1 November 2004 

����

Ðoàn Phú Tứ

Born in Hanoi on September 10, 1910, Ðoàn Phú Tứ, after receiving his French Baccalaureate, took an
active part in founding the Xuân Thu Nhã Tãp Review (Spring Autumn Review) in 1942, of which he
became a key figure. His works were generally in drama: the plays  Chiếc Nhạn Trong Sương (The
Swallow in the Mist), Con Chim Xanh (The Blue Bird), Gái Không Chồng (The Bachelorette), Hận Ly
Tao (Ly Tao's Spite) with a few contributions to poetry, of which the best known is  Màu Thời Gian
(The Color of Time). 

Màu Thời Gian 

Hoài Thanh and Hoài Chân in their Poets of Vietnam characterize this poem as a gem of rare elegance,
subtlety and delicacy. 

In his anthology of  Thi Ca Việt Nam Hiện Ðai (Contemporary Vietnamese Poetry) Trần Tuấn Kiệt
commented that Ðoàn Phú Tứ by this poem transported readers to a misty, mysterious, and frozen past,
where the king in his royal court enjoyed multiple love with his concubines, who were dealt a harsh
fate of seeing their fresh youth on the verge of rapidly fleeing to an end. The poet shines a light on the
despair of one such courtesan in the inexorable grips of a king. A life in its time, which too fades into
oblivion. 

The poem is a delicious, heady  mixed drink of ancient ingredients and modern synesthesia: a harem
full of despairing maidens in constant fear of fading beauty and the color of time with its inexorable
passing that extinguishes all things. Purple in Vietnam is the color of romance, unlike in the West,
where it is the color of royalty.

The references to ancient  times occur principally in the fourth stanza,  and only tangentially in the
second, where the name Tần Phi, an imaginary courtesan, recalls the age of the love relationship. In the
second stanza the old love is tacitly given a new revival at least in memory with the assertion that the
thousand-year-old past is no longer buried in a cold crypt since the poet is offering his mistress the time
color of that love, a symbolism for the erstwhile relationship that is the dominant theme of the poem. 

In the fourth stanza, the reference in the first two lines is to the story of Dương Quí Phi, a courtesan
whom King Đường Minh Hoàng had banished from his palace, and who sent him a lock of her hair
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through a messenger as a discreet reminder of her faithfulness. The last two lines allude to the story of
a courtesan, Lady Ly, who on her deathbed refused to let King Hán Vũ Đế see her emaciated face for
fear of destroying his love of her forever. 

The allusions to ancient times somehow mix seamlessly with bold modern imagery in a most ingenious
and delectable combination never before seen in Vietnamese poetry.

Reprising the theme of the color of time, Trần Tuấn Kiệt quoted a version of the eight verse in the third
stanza as: 

Màu thời gian tím ngắt 
The color of time is a stark purple 

while Hoài Thanh and Hoài Chân's version is: 

Màu thời gian tím ngát 
The color of time is a dark purple 

The latter writers  argued that  given the overall tone and the poet's  language and style,  the second
variant is more likely. They contended that  a dark purple connotes a gentler love than the harsher
nuance implied by a stark color. I agree. 

The time of their love is not the normal blue, but rather the dark purple that was the poet's mistress's
favorite hue. 

To me, the poem is a novel blend of new and old, in which the allusions to old Chinese stories is not
much more than a nostalgic or indirect way of revisiting a long-ago love, which the poet now wants to
resuscitate. 

The poet's theme of time interwoven with the theme of love and the intermingling of the color with the
odor of time form an ensemble of poetic imagery which clings to the psyche with the tenacity of a
barnacle,  deliciously wrought and executed.  This old love the poet  characterizes in two associated
symbols, each of which bears a significance to both his beloved and himself, the color that she loved
and the mellowness or fragrance of the time of their relationship. 

The form of the poem is innovative: free verse interspersed with rhymed verse in a concession to old
form is nothing short of breath-taking, or should I say, jaw-dropping. This form coupled with a startling
diction,  a  rush  of  visual  and olfactory  sensations,  and a  juxtaposition of  bold  elements  that  don't
necessarily mix is decidedly the most expressionistic of Vietnamese poetic creations.

Màu Thời Gian 

Sớm nay tiếng chim thanh 
Trong gió xanh 

Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình. 
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Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần Phi 
Ta lặng dâng nàng 

Trời mây phảng phất nhuốm thời gian. 

Màu thời gian không xanh 
Màu thời gian tím ngát 

Hương thời gian không nồng 
Hương thời gian thanh thanh. 

Tóc mây một món chiếc dao vàng 
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương 

Trăm năm tình cũ lìa không hận 
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng. 

Duyên trăm năm đứt đoạn 
Tình muôn thuở còn hương 
Hương thời gian thanh thanh 

Màu thời gian tím ngát.  ■

Ðoàn Phú Tứ 

La couleur du temps

Ce matin les chants clairs des oiseaux retentissent 
Au vent bleu 
Qui répand l'odorant parfum d'un amour printanier. 

Les époques anciennes ne sont plus froides, Madame 
Tan Phi. 
En silence je t'offre 
Le ciel et les nuages teintés de temps. 

La couleur du temps n'est pas bleue, 
La couleur du temps est un violet foncé. 
L'odeur du temps n'est pas forte, 
L'odeur du temps est veloutée. 

Elle a coupé une mèche avec un couteau d'or 
Comme modeste offrande à Sa Majesté Royale. 
Bien qu'elle quitte sans dépit leur amour de cent ans 
Elle ne pourrait le souffrir de voir sa face cachée. 

L'affection de cent ans est maintenant rompue, 
Pourtant notre éternel amour retient son parfum. 
L'odeur du temps est veloutée, 
Et la couleur du temps un violet foncé. ■

The Color of Time

This morning the clear bird call resounded 
In the blue wind 
Spreading the warm pervasive perfume of spring love. 

The distant past is no longer frigid, Lady Tan Phi. 
I quietly offer you 

The clouds and sky suffused with time's hue. 

The color of time is not blue. 
The color of time is a dark purple. 
The odor of time is not strong. 
The odor of time is ethereal. 

Her silky hair cleft with a golden dagger 
Is offered up with modesty to the Lord Most High. 
She bears forever their old love's extinction without 
spite, 
And rather hides her face than disappoints him at sight. 

Though the age-old bond of devotion is severed, 
The ever-lasting love's odor lingers. 
The odor of time is ethereal, 
The color of time a dark purple.  ■
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Traduit par Thomas D. Le 
5 mai 2004 

Translated by Thomas D. Le 
3 May 2004

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
Revised 5 October 2022
(To be continued)
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CON TRÂU, CHẶNG ÐƯỜNG VÀ THƠ THIỀN
 

Đàm Trung Phán
 

Tôi mới kiếm ra được Bài Thơ " Chăn Trâu" mà những ai đi vào Thiền Ðịnh đã thường thấy hình con trâu
“Thập Mục Ngưu Ðồ” sẽ thích đọc để mà suy ngẫm về ý nghĩa thế nào là trạng thái “Con Trâu” ( Tâm của
mình ).
 
Bài thơ “Con Trâu” gồm có 10 đoạn thơ do Y Sa phóng tác về “ Thập Mục Ngưu Đồ “ (10 tranh chăn trâu   
của Thiền; không thấy tựa đề chung, nên tạm đặt là Chăn Trâu . 10 đoạn thơ này dựa vào bản thư họa do chính
Y Sa thực hiện.
 
Tôi xin trích ra đây bài “Chăn Trâu” này với phần chú thích của một độc giả để quý vị thấy rõ nghĩa hơn. 
 
Chăn Trâu
 
10 bài thơ nói đến 10 công năng tu tập. 10 giai đoạn Hành Thiền để được tĩnh tâm.
 

1. Tìm trâu
 
Đêm dài mỏi giấc chiêm bao
Vài con én nhỏ bay vào hư vô
Cuộc đi cuộc ỏ cuộc chờ
Hành nhân hiu hắt lững lờ nguồn cơn.
 
Người hành giải (tu thiền) bắt đầu muốn thiền là bắt đầu muốn tìm xem tâm mình ỏ đâụ. Lúc này chỉ thấy hư
vô và tâm thì lững lờ chưa định hướng.
 
 

2. Thấy dấu
 
Người về tìm dấu chân xưa
Chiều nghiêng cỏ dại rùng thưa lá vàng
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  Người về cuộc mộng vừa tan
Bờ khe lạnh bóng mây ngang lưng đồi.
 
Sau một thời gian tĩnh tâm thì thấy đươc chút ít, như thấy được dấu chân trâu (thoáng nhận ra tâm mình).
Người này thấy được bờ khe và bóng mây mà khi xưa mình mải lo chuyện khác không thấy.
 
 

3. Thấy trâu
 
Tàn phai mấy độ phai tàn
Ngẩn ngơ cát bụi vỡ tràn chân không
Giật mình ta cuộc trùng phùng
Phút giây hư thực vô cùng thực hư.
 
Nhận ra được bản chất của mình, thấy được tâm mình là tìm được con trâu (Trâu đây là Tâm mình)
 
 

4. Được trâu
 
Đón đưa nhau chẳng bến bờ
Có không hồ dễ đợi chờ buồn vui
Bước chân đi giữa cuộc đời
Dang tay níu mộng môi cười thơ ngây.
 
 
Thiền định rồi sẽ thấy tâm của mình. Mình đã nắm được tâm nên 
 
"Đón đưa nhau chẳng bến bờ"
 
Coi như đã biết nhìn vào nội tâm, biết mình là ai.
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5. Chăn trâu
 
Có chi thường với chẳng thường
Bước chân như vẫn bên đường chân như
Không phù du - có phù du
Trăm năm vệt khói sương mù những đâu.
 
Nắm giữ thân tâm làm một. Không còn phân biệt thường hay không thường, phù du hay không phù du. Coi
như thành công trong việc hiểu mình và hiểu các pháp quanh mình. Nhìn thấy mọi sự đều giống nhau.
 
 

6. Cưỡi trâu về nhà
 
Ta cùng thả bóng cùng ta
Trời bao xa - đất bao xa dặm này
Sau gì đ â y - trước gì đây?
Âm thầm núi biếc non mây rộn ràng.
 
Nắm bắt được thân tâm thì ung dung, tự tại.
Thân và tâm là một không còn phải lo chăn dắt nữa
 
 

7. Quên trâu còn người
 

   Gió ngát rừng hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà
Một mình ngồi lại bên sông vắng
Mặc khách giang hồ lặng lẽ qua
 
Không còn phải chú ý đến tâm vì đã kiểm soát được tâm.
Chuyện gì cũng mặc không vướng bận. Thấy mình tự do thong dong.



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 288  

 
 
 

8. Người-trâu đều quên
 
Biển xanh qua mấy muôn trùng

  Trăng soi hờ hững - thuyền không hững hờ
Gặp nhau là chút tình cờ
Em ra trường mộng bài thơ vô đề.
 
Thiền định đến lúc thấy mình và tâm không còn nữa.

Không lo đến tâm cũng không lo đến mình
 
”Em ra trường mộng bài thơ vô đề”.
 

9. Trở về nguồn cội
 
Mênh mông bóng núi chân ngày
Vu vơ sóng cả đùa mây giang đầu
Lung linh bóng nhạn qua cầu
Lững lờ con nước một màu xanh xanh.
 
Trở về với cội nguồn.
Không lo mình, không lo tâm
Mọi sự đêu dễ dàng, nhẹ nhàng như không
 

10. Thõng tay vào chợ
 
Bóng vờn trên ngọn tủ sinh
Gậy khua đầu gậy - giật mình thiên thu .
 
Từ đó hành giả có thể vào chốn đông người, thị phi mà không bị vướng mắc. Không sợ sanh tử . Đã chứng ngộ
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Đây là 10 giai đoạn kiểm soát Tâm và hướng đến sự Tự Tại .
Có khi mình đạt đươc. Nhưng sau khi đạt được rồi không có nghĩa là mình như thế mãi mãị . Vẫn
phải giữ giới để tâm được yên như vậỵ .
 
Nếu mình không giữ giới thì tâm sẽ động lại, coi như con trâu xổng chuồng lại di phá làng, mình lại phải đi
tìm trâu như bài thơ thứ nhất .
 
Ðọc xong 10 đoạn thơ này, tôi xin mạn phép viết ra dưới đây những cảm nhận của cá nhân tôi về cuộc đời
trong những chặng đường tôi đã đi qua . Xin gọi tạm bài viết này là  
 
CON TRÂU, CHẶNG ÐƯỜNG VÀ THƠ THIỀN
 
Tôi cũng đã có “Cái Có” rồi trở thành “Cái Không” của vật chất và tinh thần. Có, Không, Không,, Có
…Tôi đi tìm một cái gì đó nhẹ nhàng, thanh khiết, an tĩnh ngay trên thế gian này . Tìm mà chưa thấy
(hay chẳng bao giờ thấy?) cái mình muốn tìm. Tôi chỉ thấy một nỗi buồn khó tả và rất là “một mình”.
 
ĐỘC HÀNH
 
Một mình lặng lẽ
Ngồi nghe Kinh Phật.
Một mình sự thật
Theo ta vào đời.
Một mình sao rơi
Vào trong thế giới.
Một mình vời vợi
Ngóng đợi, ngóng trông.
Một đời lông bông
Ngóng trông chẳng thấy.
Cõi đời ai nấy
Bận rộn, lao đao.
Một mình đi dạo
Mặt đất, chân mây.
Một đời loay hoay
Đi tìm an lạc.
 
Dã tràng se cát
Lấp đổ biển đông.
Về trong cõi mộng
Ta tìm thấy ta.
 
Vô Không
September 1994
 
Tôi đi kiếm cái bình an cho tâm hồn bằng cách ngồi xuống đếm từng hơi thở của Vào Thiền để tập
trung tư tưởng rồi nhẹ nhàng tránh được những động loạn trong tâm hồn:

 THIỀN
 
Đêm khuya thanh vắng
Căn phòng im lặng
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Ta ngồi ngay ngắn
Trên chiếc gối mềm
Đếm từng hơi thở .
 
Thế giới văn minh
Mặc cho quay cuồng
Thân ta tĩnh dưỡng 
Trong khí thở vào.
Tình cảm rạt rào
Lắng theo hơi thở.
Cuộc đời đổ vỡ
Việc sở, việc nhà
Xin hãy trôi qua.
Hồn ta an tĩnh
Hiện tại là đây
Thở ra, hít vào.
 
Vô Không
April 1995
 
 
Có nhiêu đêm tôi đã không tài nào nhắm mắt mà ngủ được vì đầu óc tôi bị rối bời.

Tôi đã tự đặt rất nhiều câu hỏi “ Tại sao? “ cho riêng tôi mà chẳng tự mình trả lời được. Tôi đã bị rằn vặt vì
những gì đã xẩy ra cho tôi. Tôi đã bị lôi cuốn vào những stress của công việc hàng ngày. Than thở với ai mà
làm sao người khác thấu hiểu? Thân xác mệt mỏi  rồi tôi chợt ngộ ra là chính tôi đã tự vật lộn với sầu , lo, ai
oán … của Tương Lai, Hiện Tại và Quá Khứ của mình:
 
CHÁNH NIỆM
 
Dĩ Vãng đã qua mình ta biết,
Tương Lai chưa đến có ai hay?
Hiện Tại bình tâm ta đối diện,
Định Mệnh rồi đây sẽ phô bầy.
Quẳng gánh buồn đi, ta thiền, thở,
Sầu, lo, oán, giận được ích chi!
Hồn ta an trú Kinh, Sách Phật,
Dĩ Vãng, Tương Lai: xin chào mi!
 
Vô Không
August 1994 
 
 
Tôi bắt đầu cảm thấy “at ease with myself” và ít hỏi 
 
“Tại sao lại xẩy ra cho tôi như vậy?” nữa 
 
 Chắc là tôi bắt đầu “Thấy Trâu” của tôi rồi?
 
 Sau những lần Thiền Ðịnh nửa đêm về sáng, tôi ngủ rất ngon, có lẽ là vì tôi đã chấp nhận là “Ðời là như vậy”
rồi . Tôi đã bình tĩ nh“ngồi xem Ciné của cuộc đời mình” qua bài “Thấy Gì”:
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THẤY GÌ 
 
Tôi đi giữa giòng đời 
Nghe tiếng nhiều người 
Nói nói, cười cười.
Hầu như ai ai cũng sống vội? 
Sâu thẳm từ đáy nội tâm 
Tôi thấy 
Trống vắng như một mầu tang. 
 
Tôi lang thang 
Trên đại lục trần gian 
Để sống với cõi tục. 
Tôi đã lớn lên 
Sông sáo, nổi trôi 
Với kiếp sống con người. 
Bỗng chợt thấy trong tôi 
Các khía cạnh cuộc đời 
Lẫn lộn với cảm nghĩ riêng tư. 
 
Bao nhiêu năm 
Tôi đã lăn mình trong xã hội 
Và đời sống văn minh máy móc.
Tôi đã cảm-nhận-thấy gì? 
 
Thấy những người 
Trần tục như tôi 
Lăn mình như những hòn bi 
Ít khi thực sự được nghỉ,
Ngày qua ngày vội vã, 
Chứa chất đầy tham, sân, si!
 
Những đêm khuya tạm lãnh cuộc đời 
Trong tĩnh lặng 
Bằng thiền định hay giấc ngủ nhẹ nhàng,
Tôi thấy mình tôi 
Chu du trong vũ trụ,
Bay trong không gian 
Giữa các tinh thể 
Nhiều sắc, nhiều mầu. 
Tôi lơ lửng giữa bầu trời 
Với trăng, gió và sao 
Gặp cha, thăm mẹ 
Và nhiều người đã qua đời 
Hoàn toàn trong tĩnh lặng. 
 
Du hành trong vũ trụ 
Thật là thoải mái, 
Khác xa với đời sống ban ngày!
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Rồi buổi sáng thức giấc 
Ngày qua ngày 
Lại hụp lặn với đời sống quay cuồng 
Và ban đêm quay trở về 
Với thiền định, tĩnh lặng 
Của riêng tôi.
 
Hoá ra ... 
Cuộc đời là như vậy!
 
Vô không 
Tháng 11, 1997 
 
 Tôi thấy xung quanh tôi thiên hạ còn đang bị luôn cuốn vào những rằn vặt, ràng buộc, giận hờn, buồn phiền …
Mà ngay chính tôi cũng vẫn thường vướng mắc vào những thăm, sân, si, hỷ, nộ, ái …Tôi đã  “ghi lại vài dòng
nhật ký” trong bài “Thân Tâm” dưới đây , như là một lời tự khuyên , tự cảnh tỉnh :
 
THÂN TÂM
 
Lắng tai nghe tiếng thở vào,
Thở ra khoan khoái, rạt rào niềm thương.
Chao ôi, nghiệp chướng, vô thường, 
Cớ sao tâm động: Buộc, vương chuyện đời?
Sân, si như sợi tơ trời,
Để cho lơ lửng, bận đời làm chi!
Trăm năm đời sống có gì,
Khi thân nằm xuống, hồn đi về nguồn.
 
Vô Không
June 1999
 
Một người bạn đã tặng tôi một cái Cassette Tape “Nhạc Kinh Tây Tạng” và trên xa lộ tới trường nơi tôi dậy, tôi
bỏ tape lên nghe. Tôi nghe tiếng sáo, tiếng khánh, tiếng tụng kinh Tây Tạng … Tôi mơ hồ thấy tôi trở về một
cõi xa xôi nào đó. Ở nơi này, đời sống không còn có những stress, buồn bực, tranh đua, lo nghĩ … nữa mà chỉ
thấy một khoảng Không Gian lồng lộng tuyệt vời. Sau khi nghe cuốn băng này nhiều lần, tôi đã ghi xuống
những cảm nghĩ thư thái nội tâm trong bài “Nhạc Kinh Tây Tạng” dưới đây:
 
NHẠC KINH TÂY TẠNG
 
Nghe Kinh Tây Tạng
Hồn được trở về
Như một đứa trẻ
Từ lúc nằm nôi
Một cõi xa xôi
Ngồi trong lòng mẹ
Vỗ về âu yếm
Hồn tôi tan biến
Trong tiếng sáo chiều.
 
Tiếng Kinh đều đều
Hồn vào tâm thức
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Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi rong chơi
Trong cánh đồng rộng
Với tiếng sáo chiều.
 
Nghe Kinh Tây Tạng
Tôi thấy gió thổi
Đời tôi thơi thới
Rong chơi biển khơi.
 
Nghe Kinh Tây Tạng
Trở về đồng hoang
Giã từ gian nan
Còn đâu ràng buộc.
 
Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi nằm yên
Thân này đã chết
Hồn tôi bay bổng
Về chốn bình an
Rời cõi trần gian
Nẻo về bên ấy.
 
Nghe Kinh Tây Tạng
Văng vẳng bên tai:
“ Này này này nẻo về bên ấy,
Mang mang theo cái tâm an lành!”
  
Nguyễn Đàm Duy Trung
Cuối năm 2000
 
Con Trâu của tôi đang ra đồng hoang để nhai cỏ. Cho dù sau này Con Trâu của tôi có bị Dê, Ngựa, Tuất, Hợi
… tới húc hay khiêu chiến nó, Con Trâu này chỉ muốn đứng hóng gió, nhai cỏ, nghe tiếng sáo diều … Cùng
lắm, thì Trâu này …sẽ húc lại một phen “giao hữu, thế thủ” mà thôi. Húc xong, Trâu sẽ bỏ đi nơi khác mà dong
chơi. Trâu sợ bị “cái chạc buộc nó” lắm rồi.
 
Kẻ chăn châu sẽ cố gắng trông nom để cho Con Trâu nó sống trong đồng hoang rất là thoải mái mà thôi! ■
 

ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn
Mississauga
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The Timber-Framed House

Thomas D. Le

The following account describes my impression of timber-framed houses when I first saw them in Troyes and
Rouen more than twenty years ago. They mesmerized me by their longevity, their seeming indestructibility, and
their unique appearance.  I was bewitched by an aura that seemed to emanate from the crudity and the practical
simplicity of these dwellings.

Now those first impressions were spoiled by the photos I now see on the internet. They don't seem to depict the
same buildings I saw years ago;  now my first feelings of wonder have somewhat faded. I attribute it to the
feeling of déjà-vu that has dissolved much of the "wow" effect that was irresistible when first seen. Still, I am
convinced that no pictures, even if equal to a thousand words, can replace your physical presence on the ground.
For, I believe those timber-framed dwellings, whether renovated badly or not, will retain the power to compel.

My original impressions were nonetheless genuine, and I want to keep them by not tampering with original text
too much. TTTTDDDDLLLL

1. When You See a Timber-Framed House

Teetering on the brink of collapse, it stands there, two or three stories tall, weather-beaten and proud, mocking
our poor humanity with its longevity,  and its know-it-all, see-it-all kind of solemnity that  inspires awe and
wonder. The timber-framed house (which the French call maison à pans de bois or à colombage) is to me the
most captivating sight in my wanderings across the land that the Vikings of the 9th century had terrified in
northern France. The timber-framed house is a rhapsody, a romance whose exquisite poetry lives on eternally.

Today I want to take you on this journey into beauty, and share with you my boundless excitement. Come with
me.

2. The Poetry of the Timber-Framed House

A vestige of the Middle Ages down to the sixteenth century, the house was built by the common people for the
common people.

It has a peaked roof, a sturdy dark timbered frame of resilient time-wizened pine that constitutes the structure of
the building, with spaces in between filled with light materials, such as clay mixed with chopped straw, generally
of a neutral color.

Structural timber is clearly visible both from the inside and the outside. Crosspieces, uprights, diagonals, girders,
and beams invariably in dark color accent the exterior and lend an unmistakable air of rusticity to the entire
house

Erected along narrow medieval lanes, the timber-framed house shows the crudity of unsophisticated building
techniques. None of the vertical pieces or horizontal beams are plumb, and no piece of structural timber is
straight. Their charm derives in part from this defiance of the rectilinear pattern.

This is precisely where its poetic quality nestles. Like a verse in a poem each wooden piece is hand crafted and
has its own personality, its own imagery, its own rhythm, its own voice, its own music, and its own message.
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These  timbers  speak  to  you  from  the  depths  of  centuries.  They  are  not  insensate,  utilitarian  supports  for
someone’s home. No, they are alive. They are a love letter, each and every one of them, delivered with a string
attached to your heart.

They cling tenaciously to your sense of wonder, sending your muse soaring to heights of inspiration you never
suspected is possible.

To the touch they feel strong, rock-hard, solid, and indestructible because they were meant to last as they have
lasted for centuries. They inspire awe for their continuity, and permanence amidst the impermanence of life.

Then just as you think you have exhausted their charm, they jolt you with a deafening cry of joy, and reveal their
essence as the link between you, past generations and the generations to come.

To reflect on their apparent immortality against your own mortality, and their immutability against your eventual
demise adds perspective to man’s works on earth.  Man may be fragile, but his creations extend his presence
long after he passes from the scene.

3. The Timber-Framed Houses of Rouen

On this spring morning of 2001 my pharmacist friend Ɖức from Caen--I call him the Duke of Caen--and I found
ourselves in Rouen, Normandy’s capital 123 km northwest of Paris where Joan of Arc was burned at the stake on
May 30, 1431 during the Hundred Years War between France and England.

Rouen is  a  curious  blend  of  old  and  new.  Studded  with  Gothic  cathedrals  and  churches,  it  still  preserves
centuries-old buildings. Timber-framed dwellings appeared everywhere interspersed among newer constructions.
All the ones we saw had been renovated, their timbers painted in many different colors, and seemed undoubtedly
improved by modern technology. Some of their charm as relics of the medieval past had, to me, diminished to
the extent they incorporated modern renovations. The building opposite the terrace café where the Duke and I
had espresso coffee served in demitasses had timbers painted green. Others’ were painted red. To me this is a
regrettable innovation.

Fortunately, in the old town section enough authentic models remained to enchant visitors.  Not too far from the
Place de l’Horloge, a clock tower square in the Old Market Place dating from the 16th century, stood a restaurant
with an attractive store front. The Duke and I went in for a typical Normandy lunch.

The interior was the paragon of timber-framed construction. All structural timber was dark, rough-hewn, thick,
and heavy. One ten-foot long diagonal girder, about a foot thick, showed the heavy texture of its wood grain so
powerfully it looked like petrified wood we had seen in the Petrified Forest National Park in Arizona.  What
attracted my attention was its unusual shape: starting out straight from one end it terminated in a curve at the
other.  Spanning at an angle the space between two equally sturdy uprights this misshapen truss kept them firmly
in place. It so captivated me that I could not take my eyes off it. How did this heavy truss, which seemed so
haphazard in its inclination, strengthen the structure? There was something magical, even mystical, about its
power and beauty.

Other heavy timbers, equally rude and solid, supported the ceiling and the walls. All exuded a time-venerated
aura of permanence. They had witnessed the changing fortune of men and the nation, yet remained unchanging.
As I looked around I was seized with a sense of awe, for this fine specimen stood as an eloquent voice from the
distant past that boggled my mind.

This is not just a restaurant.  It exists among us like other buildings of its ilk as if with the mission to strengthen
the bonds between man and his creations. Its interior is anything but ordinary. An indescribable charm reigned in
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this cozy and aesthetically pleasing space, and communicates such a sense of belonging, closeness, and intimacy
that you feel irresistibly attached to it. This is a perfect setting for a romantic dinner for two, the darkened room,
the quiet charm, the discreet atmosphere, the hushed ambiance of privacy, the silent respect of your space. No
one bothered you. In fact, every one seemed to revere their own privacy so religiously that everyone took their
personal  space to be their  private  world,  their  own castle  or manor  house.  I  was so charmed by this little
microcosm that if we hadn't other places to take in I would have stayed until the restaurant staff shooed us out.

Crude, resilient, enduring, these buildings seem to have been designed to capture your heart immediately and
infallibly.

4. The Timber-Framed Houses of Troyes

The medieval city of Troyes (168 km southwest of Paris) in the south Champagne region earns fame as the
stained-glass  capital  of  the  world,  claiming  in  its  possession  one-third  of  France’s  stained  glass  treasures
embedded in its Gothic cathedrals and churches. This charming town on the River Seine shelters innumerable
timber-framed houses on its many medieval streets that seem still to echo the life of these far-off times.  My
psychiatrist friend Liêm calls this town home. For days, Liêm and I walked the cobbled streets to the many
timber buildings that, whether renovated or not, bore the unmistakable imprint of authenticity.

Many looked to me the way they had always looked: ancient, crude, unsophisticated, unpretentious, yet quaintly
attractive and intriguing. As a resident of what is affectionately called the H-town I am accustomed to the perfect
verticality and horizontality of its towers and high-rise apartment buildings. So when these antiquated timber-
framed buildings confronted me for the first time, I was taken aback. They all seemed to challenge my sense of
order and balance, the kind of sleek aesthetics that is so characteristic of skyscrapers. They spoke a different
idiom altogether, not simply because they hailed from a period centuries removed from ours, but more because
they  were creations  of  a  different  kind.  They embodied  an  aesthetics  akin to  romance and poetry,  not  one
associated with efficiency and precision. They flaunted the strength of natural materials, not that of glass and
steel. They might be small in size and height, but overwhelming in inspiration and mystique.

Take the Silversmith’s Turret (Maison de l'orfèvre), built in the 16th century by an affluent silversmith by the
name of François Roizé. By today’s standards the turret’s small proportions and imperfect shape offer little
excitement.  But when you contemplate its  cone-shaped slate roof,  its  approximately vertical  wooden beams
accenting the roughly textured cylindrical wall, and its entire structure precariously overhanging the ground
floor, almost touching the structure across the narrow lane, you know it has set your heart aflutter. Nowadays,
however, a modern picture of the Silversmith's Turret shows a renovated structure with sidewalk tables and
chairs. To me the old charm has dimmed in the photo.

Diagonally opposite, the Baker’s House (Maison du boulanger) stood at a street corner. Its timeworn darkened
gable still sported a pulley on which sacks of flour might once upon a time had been hoisted to the upper floor.  I
was transported back to the time when the pillory stood at almost every street corner, and the streets were filled
with echoes of ox-drawn carts.

Troyes wouldn’t be Troyes without its timber-framed houses standing along a dark, spooky, narrow tunnel of an
alley  known  as  Cat  Lane  (Ruelle  des  Chats).  After  a  hearty  lunch  of  German  pork  in  sauerkraut,  called
choucroute, at Master Kanter’s, drenched in wine, Liêm and I were traversing this five-foot-wide medieval walk
early one spring afternoon when I had a distinct feeling that the buildings on both sides were closing in on us.
Their  heavy wooden beams,  girders,  and walls  precariously rising three floors  from ground level  had been
drinking. Not me! Now they appeared to be vacillating, oscillating, tottering, and on the verge of toppling over.
Strangely, I had the feeling they were doing just that.  They must have fun playing tricks of collapse on me.  I
was sure they were in cahoots with each other to scare the daylights out of me. When we emerged safe from the
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other end of the lane, I looked back, and in a moment of epiphany, found Cat Lane irresistible, swaying but still
standing.

5. The Enduring Architectural and Aesthetic Quality of the Timber-Framed House

That a  Gothic cathedral  endures over centuries I  find not  at  all  hard to conceive.  A Gothic cathedral  is  a
monument of stone; and although some have collapsed during construction and been rebuilt, none have fallen on
their own for centuries. A Gothic cathedral is massive, and seems indestructible.

But a timber-framed house is different. Its strongest material is kilned or dried coniferous softwood, durable but
still not immune to decay.  Structural, load-bearing members such as beams, girders, lintels, columns, and so on
are fashioned from wood with centuries-old techniques and tools. Their walls are primarily built from clay, mud,
straw, and similar light materials.  By any reckoning these perishable materials and the constructions that they
support  should  be  ephemeral  in  relative  terms.   They  should  rot  and  die  to  make  room for  more  modern
structures. Yet they stand the test of time as well as fortified castles.

Why were they not left to decay? Why were they not bulldozed out of existence?

To me there are two reasons. Their survival testifies to their architectural and structural soundness and viability.
There is nothing fundamentally flawed in their construction.  The heavy columns, girders and beams are sturdy
enough to support the weight of the structure, which is mainly made from light materials. And in spite of their
crudity, these timbers can easily hold up their heavy slate or tile roofs. Above all, they represent a heritage of the
people that must be preserved for posterity. 

In the final analysis, however, their endearing quality really centers on their aesthetics, which makes for an
inescapable and inexhaustible charm. There is a certain child-like quality about its simple, almost innocent,
design, a design concept that is unadulterated by science and its rigorous precision. There is about them a sort of
beauty akin to what some would term, perhaps rather in an unorthodox (or objectionable) fashion, "primitivism."
Primitivism, in my sense, is man’s instinctual and immediate response to his aesthetic impulses, and to the rich
environment around him, without the distortion of scholarship or sophisticated learning.

Look at the house.  Its vertical pieces slant  every which way; its horizontal  pieces rise,  fall or sag; and its
diagonals, well, they too seem to lean at any angle they want. And no two of them are alike. They are all
individual  pieces  each  with  a  distinct  personality.  Taken  together  they  wield  a  seductive  power  beyond
resistance.

With  an  exterior  defined  by  crisscrossing  timbers  from top  to  bottom,  the  timber-framed  house  is  simply
beautiful. Give me one these buildings that spell imminent collapse, and I will sing its praise, not as a poet but as
a no-nonsense resident of a modern metropolis bitten by the bug of love of beauty, and perhaps more truthfully
by a runaway imagination.

6. The Inextinguishable Voice of the Timber-Framed House

Today the timber-framed houses are part of the modern landscape of many European cities, harking back to the
Dark Ages through the Renaissance. It knows how to ingratiate itself with your heart, and dwell there as part of
you never to leave again.

I hope, through this brief journey, that you have come to appreciate the aesthetics of the timber-framed house.
The next time you get a chance, will you take time out to enjoy its beauty, even if vicariously, through pictures?
Look carefully, and find in the seemingly unsophisticated wooden structure a brilliantly aesthetic concept, one
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that shows the internal structure, ordinarily hidden in most constructions, to the outside world and still captures
your imagination unfailingly. ■

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
First written 2003, revised and updated 7 September 2022 
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Hoa Tay

Kim Oanh

  

(Những trang phục do chính má may cho 6 đứa con)

Nói về Hoa Tay, thì thường ai cũng nghĩ là người khéo tay trong mọi việc. Riêng má tôi tuy sống ở 
làng Trung Ngãi nhỏ, nhưng má tìm tòi học hỏi. Trời ban cho má kiến thức và sự thông minh, óc mỹ
thuật. Má chẳng những khéo tay nấu ăn, làm bánh, thêu thùa, đan móc, may vá quần áo.. Mà má có đủ
10 vân hoa xoáy tròn trên từng đầu ngón tay. Hồi nhỏ tôi thường xin má xoè bàn tay để tôi được ngắm
xít  xoa  đếm và ước ao " phải  chi  con được 10 hoa tay như má". Má thường xoa đầu bảo:  "Con
không đủ má sẽ truyền cho con". Nhưng má truyền cho con quá chừng mà con đâu đủ tài giỏi như má,
con nấu ăn không ngon , con phụ lòng má rồi....đừng buồn con nha má.

Nói về khéo tay, thì biết kể sao về má cho đủ đây.... Quần áo của 10 đứa con mặc ở nhà thì chẳng nói
chi. Ba mang về cho má những sách báo ngoại quốc, để má xem những kiểu trang phục, từ đấy má tự
cắt đo những đồ âu phục cho ba các con trai, những chiếc áo đầm cho con gái, để phù họp với nếp sống
văn minh thành thị. Anh chị em chúng tôi được mặc đẹp vào những dịp đình đám hay Tết quê mình.  

(Kim Oanh trong vòng tay của má)

 Những  chiếc  áo  len,  những  bộ  đồ  áo  quần  dính
liền(Jump Suit) được má móc thật dễ thương.

Má thêu khăn trải bàn, bao gối, áo, những chiếc khăn tay.
Má dùng giấy Can-ke(papier calque) tự vẽ mẫu hoa văn
thật xinh xắn. 

Khi con bước vào Đệ Thất,  cũng chính má may từng
chiếc áo  dài,  lần đầu  mặc áo  dài đi  học,  con  run  run
xúc động không cài nổi nút áo. Tay má nâng niu cài từng
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nút áo cho con. Xong má vuốt ve từ vai xuông vạt áo, mỉm cười " con gái má như con chim bồ câu
trắng vậy, ráng học nhen con". Nhớ hoài hình ảnh ấy, làm sao con quên được má ơi!

Năm con bắt đầu lên Đệ Tứ, áo dài đổi mới kiểu tay Raglan. Má tự thấy áo dài tay nối của má không
hợp thời trang, má đã giao việc may áo cho chị Năm Kim Nhi, Thời đó chị làm Bộ Lao Động ở Sài
Gòn, chị cũng là người thích ăn mặc thời trang, nên chị đến Nhà May Thiết Lập học may. Thế là chị
Năm cắt áo, chị Sáu Kim Phượng may, con phụ luông tà. Để có những chiếc áo dài vừa vặn đẹp đẽ cho
chị em cùng nhau lám duyên làm dáng.

 (Sự vén khéo của má dành
cho 10 đứa con)

Má thương yêu ơi, đã mấy chục năm dài trôi qua mà con còn nhớ từng chi tiết nhỏ, thì hôm nay 24/9
đúng 19 năm má rời  xa  chúng con,  để  cùng  ba  về  ngôi  nhà  mới,  yêu  thương vĩnh  cửu  nơi  cõi
Thiên Đàng, thì làm sao con quên được phải không má! Nhưng hai năm nay với tình hình cách ly vì đại
dịch Covid, chúng con không được tụ họp trong ngày giỗ của má, không cùng  nhắc nhớ về ba má với
kỷ niệm đẹp thuở xa xưa. 

Hôm nay con lục lại chiếc cặp đựng hồ sơ mà má đã giao phó cho con giữ sau khi ba má ra đi. Má căn
dặn con hãy giữ khai sinh của của ba má chung với 10 tờ khai sinh của các con, sổ thông hành từ Việt
Nam sang Úc, giấy vào Quốc Tịch Úc, sổ ngân hàng, thẻ Medicare..... từng chút từng chút nhỏ.

(Mẫu thêu của má)

Nếu nhìn vào những kỷ vật này chỉ là những mảnh
giấy vô tri, nhưng với con ẩn khuất một linh hồn.

Má nói đó là gia tài còn lại, với con là châu báu ba
má ơi. Ba má đã tín nhiệm trao cho con, đó là niềm
hãnh diện và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con.
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Cám ơn ba má đã cho đứa con này một tình yêu thương vô bờ bến, Cám ơn ba má cho con được sống
với ba má suốt cả cuộc đời con, trong nồng nàn, thiết tha....

Má ơi, kể về ba má tràng giang đại hải cũng chưa xong. Con xin  hẹn má hôm khác sẽ trò chuyện cùng
má nữa nha má. 

(Ba má rất thích hoa tự trồng, con dâng lên hoa vườn nhà
cho má của con)

Trời Melbourne mùa xuân đang rực rỡ, con mong đón ba
má về vui với chúng con. Gió đưa hương đến khắp khu
vườn, con cứ ngỡ mùi hương của má. Từng cánh hoa đôi
khoe sắc như mối tình đằm thắm má ba. Kính dâng lên
má những đóa hoa lòng cùng lời nguyện cầu "Hạnh phúc
nha má của con!"  ■

Thương yêu về má  
Giỗ lần thứ 19 của má - Melbourne 24.9.2021

Con gái của ba má 

LLLLêêêê    TTTThhhhÎÎÎÎ    KKKKiiiimmmm    OOOOaaaannnnhhhh
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Tôi Hành Nghề Bác Sĩ Thú Y 

Nguyễn Tuấn 
                                                                                                  

 Năm 1978, sau khi “đi tì” về, tôi được làm việc lại tại nhiệm sở cũ.  Thế là không phải lo lắng về vấn đề hộ
khẩu nghĩa là được sinh sống tại Sài Gòn, khỏi phải đi vùng kinh tế mới xa xôi.  Nhưng với đồng lương chết đói
lúc bấy giờ làm sao phụ với vợ để nuôi mấy đứa con?   Phải “xoay” thôi!

Tâm sự niềm lo lắng này với bạn bè, có bạn đưa ý kiến:  “Anh có nhà mặt tiền, sao không kiếm cách buôn bán?
Mở cửa hàng thì không được vì anh phải đi làm, chỉ có cách là kiếm cái xe bánh mì bán ngay trước cửa vào buổì
chiều và tối thôi”.  Nghe thấy có lý, tôi bèn bàn với ‘nội tướng’.  Nàng OK liền!  Thế là vài ngày sau tôi đã ‘cải
tiến’ cái tủ nhỏ đựng bát đĩa trong nhà thành tủ bán bánh mì.   Sau đó là tìm mối để mua pa-tê, thịt, bánh mì v.v.
Xe bánh mì được khai trương vào một buổi chiều cuối tuần.   Mới đầu bà con lối xóm mua ủng hộ nhiều nên bán
được và ngồi bán hàng nhìn ông đi qua bà đi lại cũng thấy vui vui.   Nhưng một thời gian ngắn sau bán chẳng
được bao nhiêu, cứ phải ăn bánh mì ế hoài phát ớn nên cuối cùng…dẹp tiệm!

Chữa Bệnh Gia Súc

Sau nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, bỗng một hôm tôi nhớ câu các cụ thường nói “Nhất nghệ tinh, nhất
thân vinh” rồi tự hỏi: mình biết về thú y, sao không sống bằng nghề này?   Thế là tôi tìm cách hành nghề thú y.
Lần này, trước khi thực hiện ý định hành nghề, tôi tìm đến một thầy tử vi và cũng bạn thân cùng lớp.  Thầy phán
rằng: “Mày mệnh thủy thì phải kiếm một việc gì liên quan đến kim loại mới khá được, kim sinh thủy mà!”  À!
Thế thì được, có gì khó !   Tôi bèn sắm một ống chích có vỏ bọc bằng inox mới tinh, một bộ kim mới và hộp
đựng kim chích cũng bằng inox.  Hôm sau tôi tìm trong đám sách báo nông nghiệp cũ hình một con heo mập
mạp dễ thương.   Cắt con heo giấy ấy dán vào một tấm tôn nhỏ, thêm một hình chữ thập xanh kèm theo hàng chũ
Bác sĩ Thú Y  nho nhỏ ở phía dưới  rồi treo tấm bảng ấy ngay vào chỗ trước đây là bảng luật sư của bà xã.

Hôm sau khi đạp xe đi làm về tôi thấy một người lạ ngồi ở trước cửa.  Vừa xuống xe định dắt vào nhà thì ông ấy
hỏi ngay:

- Ông là bác sĩ thú y?
- Vâng.
- May quá!  Tôi đi ngang đây thấy bảng thú y nên ngồi chờ gặp ông.  Tôi có đàn heo bị bệnh nên nhờ ông

chữa giùm.     

Tôi vội vào nhà xách túi đồ nghề và theo ông ấy đến khu Ngã Ba Ông Tạ.   Đến nơi thì cảnh tượng não nùng
hiện ra: một heo nái và bầy heo con nằm xuội lơ, phân lỏng màu xanh như xi măng vung vãi tứ tung, chân cố
dãy dụa mà không đứng dậy được.  Để biết thêm về tình trạng đàn heo, tôi hỏi ông chủ:

- Bác có chích ngừa gì cho bầy heo này chưa bác? 
- Tôi chích ngừa đủ thứ rồi mà nó vẫn bệnh !

Tôi quan sát kỹ hơn ,thấy trên da có lấm tấm xuất huyết  và lại thấy có dấu chích ở cổ.  Đo nhiệt độ thấy sốt.
Những triệu chứng trên là điển hình của hog cholera ( dịch tả heo) rồi chứ còn gì nữa!   Chẳng lẽ mới “ra quân”
lần đầu đã bị ngay cái bệnh virus bất trị này!  Thấy tôi tần ngần, ông chủ gợi ý:

- Ông cố chữa, tốn kém bao nhiêu tôi cũng xin trả miễn là cứu được bầy heo.   Mời ông dùng nước đã.
Chờ ông chủ vào khuất trong nhà lấy nước tôi quay sang hỏi đứa bé vẫn đứng ở đây nãy giờ:
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- Mấy hôm nay cháu có thấy ai đến chích heo không cháu?
- Có bác ạ.  Chích hai ba lần rồi.

Khi ông chủ trở ra tôi quyết định dứt khoát giải pháp tốt đẹp nhất cho ông ấy:

      - Nên “thanh toán” đám heo này càng nhanh càng tốt bác a.  Để không có lợi, chữa chạy thì tốn kém mà hầu
như không thể khỏi được

Nói xong tôi chào ông rồi ra về.  Ông chủ có vẻ không bằng lòng.  Tôi về mà lòng trùng xuống, buồn rười rượi.
Buồn vì mới hành nghề lần đầu đã gặp khó khăn; vừa không có tiền, vừa làm thân chủ không vui.

Hôm sau đi làm về tôi mong có người ngồi chờ trước cửa nhờ đi chữa bệnh nhưng chẳng có ai.  Vừa dựng xe
vào nhà thì bà xã nói ngay: 

       -      Lúc nãy có ông nào đến nhờ anh chữa chó.  Ông ấy để địa chỉ đây này.  

Tôi liếc qua địa chỉ: —, khu trường đua Phú Thọ.  Tôi ăn vội bát cơm để có sức đạp tiếp đến trường đua.  Khi
đến đúng địa chỉ thì thấy đây là một ngôi nhà khang trang, có hòn non bộ, có cây cảnh trong sân chứng tỏ trước
kia chủ nhân tương đối khá giả.  Sau khi ngồi vào sa lông nói chuyện vài câu xã giao, chủ nhà vào đề:

- Tôi có con chó nuôi đã lâu, cả nhà ai cũng thích.  Tự nhiên nó không nhìn thấy gì ông ạ.  Nhờ ông chữa,
tốn kém bao nhiêu cũng đuợc, ông đừng ngại. 

Tôi quan sát toàn thân con chó.  Nó vẫn khỏe mạnh, lông mướt, riêng cặp mắt thì xanh lè, không có hồn. Tôi soi
đèn pin để thấy rõ hơn đồng thời ôn lại sách vở trong trí nhớ thật nhanh.  Chắc là bệnh blue eyes.  Mà bệnh này
cũng do cực vi trùng (virus) gây ra tựa như hog cholera!  Tôi chích cho con vật vài mũi thuốc bổ rồi về.  Vừa vào
đến nhà tôi lật ngay cuốn bệnh lý dày cộp ra coi lại.  Đúng là blue eyes disease rồi!  Sách còn nói rõ là có vài
chục phần trăm trường hợp bệnh tự nhiên khỏi nếu con vật có dinh dưỡng tốt.  Tôi thầm mong con chó ở Phú thọ
nằm trong số ấy.  Vài ngày sau tôi trở lại.  Vừa thấy chủ nhân tươi cười ra mở cửa tôi đã đoán là có tin vui.  Quả
nhiên ông ấy nói:

       -    Ông chữa hay quá!   Con Quýt bây giờ đã biết nhìn theo hướng tay tôi giơ lên.

Thế là tôi lại tiếp tục cách chữa ‘supportive treatment’ và hai tuần sau thì con chó khỏi hẳn.  Lần chót đến chữa,
chủ nhân mời tôi dùng trà loại đặc biệt từ ngoài bắc mang vào và trả thù lao rất hậu.  Tôi mang tiền về cho bà xã
mà lòng vui như mở hội.

Thế rồi từ đó tôi có khách lai rai.  Có lần một cô gái nhờ chữa cho con heo nái.  Tôi ngạc nhiên khi leo lên đến
lầu 3 của một ngôi nhà bề thế ngay mặt đường mà vẫn không thấy heo đâu!   Cuối cùng thì cũng thấy con heo
đang bệnh: nó nằm trong một gian phòng lát gạch bông ở lầu tư!  Chắc là chủ nhà đã nuôi heo theo yêu cầu của
phường khóm để gia tăng sản xuất.  Con heo nái to đùng nằm im lìm trên nền gạch hoa.  Tôi lấy bó rau muống
thẩy trước mặt nó, nó dửng dưng coi như không thấy.  Tôi dùng cái gậy nhỏ chọc vào đít nó, nó phản ứng yếu ớt,
chỉ kêu ủn ỉn, không thèm đứng dậy.  Đo nhiệt độ thấy sốt cao, không tiêu chảy, không xuất huyết.  Chưa biết là
bệnh gì!  Tôi lại dùng bửu bối thông thường: PenStrep liều cao.  Có lẽ heo bây giờ ít được dùng trụ sinh nên khi
đưa trụ sinh vào là hiệu quả thấy rõ.  Chẳng thế mà hôm sau tôi đến thẩy bó rau vào là nó đã cố gắng đứng dậy
ăn.  Chích 3 lần là nó khỏi hẳn.   Thuốc trụ sinh lúc bấy giờ khó kiếm nên có bao nhiêu trụ sinh hết hạn xử dụng
cuả ông bác sĩ anh ruột bà xã tôi đều “thầu” hết.  Thuốc Mỹ tốt thiệt!  Quá “date” cả hai năm mà dùng vẫn hiệu
quả như thường.  Chả thế mà khi tôi còn bị tù cải tạo trong khám Chí Hoà, quản giáo nói rõ rằng ai nộp thuốc
của Mỹ hoặc Pháp mới được chuyển thư về cho gia đình.  Thuốc của phe xã hội chủ nghiã thì quản giáo chê!   
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Vẫn biết rằng “bá nhân bá tánh”, có người khách sáo, có nguời ruột để ngoài da, thế  nhưng tôi chưa thấy ai có
tính “tự nhiên” như một bà trong khu đường rầy xe lửa cách nhà tôi không xa.  Bà ấy có con heo nái mới hạ sinh
được hơn chục heo con.  Hai tuần sau thì cả bầy đi tiêu chảy.  Bà ấy đến nhờ tôi chữa.  Ngay hôm đầu bà ấy nói
rằng khi nào chữa xong thì bà ấy trả tiền một thể.  Hôm cuối trước khi về tôi cố ý thu xếp đồ nghề một cách
chậm chạp để chờ bà ấy trả tiền.  Không thấy bà ấy động tĩnh gì mà tôi thì không có can đảm hỏi tiền thù lao!
Thu xếp xong tôi chào bà ấy và lên xe đạp về.  Bà ấy nói khẽ “chào thầy”, rồi…thôi..!  Mấy tuần sau tình cờ gặp
bà ấy, tôi hỏi thăm sức khoẻ đàn heo.  Bà ấy nhanh nhảu dáp:  Thầy chữa có mấy ngày là chúng khỏi ngay rồi
mà.  Thôi chào thầy nhé, tôi phải đi chợ đây!  Tôi chợt vui và cười một mình vì biết chắc bầy heo đã khỏi bệnh
và biết được một người  có tính tự nhiên hiếm thấy.

Có hôm đang mặc quần đùi may ô  ở trên lầu đọc báo thì ghe tiếng gõ cửa.  Tôi ngạc nhiên vì hiếm có ai leo lên
đây gõ cửa nên tôi chỉ mở hé cửa xem ai.  Vừa thấy người đứng trước cửa là tôi sựng ngay lại và vội lắp bắp
chào:  Thưa thầy!  Thì ra đây là vi giáo sư tiến sĩ ở Đại Học Khoa học hồi xưa.  Không hiểu sao ông ấy lại biết
nhà tôi và lên tuốt trên lầu 3 này gặp tôi.  Để tôi khỏi ngạc nhiên, ông thầy nói ngay:

- Nhà tôi mới xuất ngoại để lại mấy con chó.  Chẳng hiểu sao bây giờ mấy mẹ con chúng đều tiêu chảy ra
máu.  Tôi mang chúng đến đây để anh chữa nhé! 

Tôi ngần ngại vì nhà tôi làm sao chứa được bầy chó này:

- Thưa thầy, thầy không phải mang chúng lại.  Thầy cứ về trước, để em lại nhà thầy xem bệnh tình chúng
ra sao đã.

Thế là tôi mặc quần áo, theo địa chỉ đến nhà ông thầy.  Đây là khu gia cư khá sang trọng ở ngay trung tâm
SàiGòn.  Trong garage có một chuồng chó: 3,4 con chó con nằm xẹp lép, lông xơ xác, phân và lông lẫn máu tèm
lem.  Ông thầy tâm sự:

- Nhà tôi trước khi xuất ngoại cưng bầy chó này lắm và dặn tôi phải chăm sóc chúng kỹ lưỡng.   Nay
chẳng may chúng bị bịnh.  Anh cố chữa, cứ dùng thuốc ngoại, nếu không kiếm được cho tôi biết.

Tôi khám kỹ mấy con chó.   Ngoài bệnh về đường ruột chúng lại bi thêm ký sinh trùng ngoài da.  Tôi cho chúng
thuốc bổ dưỡng qua mạch máu và cho uống thuốc trị bệnh đường ruột.   Rất may là sau một tuần trị liệu bầy chó
hết tiêu chảy và phục hồi sức khoẻ dần.   Sau đó, việc trị bệnh ký sinh trùng ngoài da không có gì khó khăn.
Tưởng đâu thế là nhiệm vụ chữa trị đã xong, nhưng không phải.  Ông thầy nói với tôi hôm chót tôi đến trông
nom bầy chó:

- Anh thiến con chó mẹ giùm tôi.  Tôi không muốn nó đẻ nữa.

Chà!  Cái này rắc rối đây vì làm một mình không nổi.  Sau khi liên lạc với ông bạn chuyên về giải phẫu và được
nhận lời, tôi cùng ông bạn thiến con chó cái.  Kết quả tốt đẹp.

Thế nhưng, chữ nhưng tai hại, không phải lần nào cũng được tốt đẹp như vậy,   Có lần một học trò cũ tìm đến
nhờ tôi chữa giùm một con bò đang hấp hối ở  nơi vùng quê ngoại thành, khá xa..    Tôi lấy xe gắn máy đi theo
anh hoc trò.   Đến nơi thì thấy một con bò bụng phình to như cái trống.  Đúng là bệnh phình dạ chứa rồi!   Chẳng
có trocard để chọc vào bỉm.  Tôi bèn yêu cầu anh học trò chặt môt nhánh tre nhỏ rồi vạt nhọn và đâm thẳng vào
dạ chứa với hy vọng hơi sẽ xì ra nhưng kết quả không như ý muốn: hơi chẳng ra bao nhiêu.  Bụng con bò vẫn
phình to, thở thoi thóp vì tim và phổi bị dồn ép.  Chắc là các bọt khí nhỏ liên kết với nhau, ống tre không thể làm
cho chúng xì ra dược, nếu có mineral oil để phá vỡ đám bọt này thì…may ra.  Nhưng tìm đâu ra dầu này bây
giờ!  Thấy tôi đăm chiêu, anh học trò đề nghị: 

- Em cho nó uống bia nghe thầy!  Em uống bia thấy ợ hơi nhiều lắm.
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Tôi chưa kịp trả lời thì anh anh học trò lại nói thêm:

     -    Em cho nó uống Alka Selzer nữa nghe thầy! 

Tôi chẳng biết làm gì hơn nên ừ ào cho xong chuyện rồi nổ máy xe về trước.  Vài ngay sau gặp lại anh học trò.
Không thấy anh ấy nói gì về con bò này.  Chắc là nó đã được hoá kiếp rồi!

Các cụ thường nói làm nghề gì cũng có thể gặp tai nạn nghề nghiệp.  Quả đúng thế .  Tôi hành nghề này đã có
lần gặp nạn.  Hôm đó một cô khá xinh mang con mèo đến nhờ trị bệnh.  Khám bệnh và cho thuốc đã xong nhưng
cô áy cứ đứng sát tôi rồi kể lể đủ thứ chuyện.  Tình cờ bà xã tôi đi ra và tỏ vẻ khó chịu.  Tôi biết ý nên nói với cô
ấy là lần sau cô không phải đem mèo tới, tôi sẽ đến chữa tận nhà.  Chữa vài lần là con mèo khỏi bệnh.  Cô ấy trả
công hậu hĩ.   Vài tuần sau cô ấy lại tới mang theo một con chó.  Sau khi đặt con chó lên bàn và trước khi khám
tôi hỏi về bệnh trạng con vật.   Cô ấy cố vạch cái... chỗ ấy ra và nói là nó có mủ.  Tình cờ bà xã tôi lại đi ra và tỏ
vẻ khó chịu ra mặt.  Sau khi khách về, nàng gọi tôi vào nhà và thỏ thẻ:

   -   Thôi anh ạ!   Em thấy anh hành nghề này vất vả quá.  Hay là anh tạm nghỉ để mình từ từ tính cách khác nhé.

Tôi lơ mơ hiểu vì sao và vì không muốn làm phật lòng nàng nên tôi gật đầu nhè nhẹ dù biết rằng mình đang có
nhiều khách và chữa trị tương đối mát tay.  Thế là ngay hôm sau tôi hạ bảng Bác sĩ Thú Y xuống!

Chế Biến Men Bia

Hạ bảng hành nghề xuống rồi tôi lại nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cách kiếm tiền khác.  Nghĩ mãi chẳng ra cách
nào!  Bỗng một hôm đọc báo thấy có tin Viện Pasteur bán thuốc bổ chế từ men bia Saccharomyces cereviciae.
Thuốc đựng trong hôp gồm 2 vỉ, mỗi vỉ có khoảng chục ông thuốc.  Tôi uống thử, thấy vị lạ.  Kết quả ra sao thì
chưa biết nhưng điều đó khiến tôi tôi nảy ra ý định chế thuốc bổ cho gia súc.  Tôi đến nhà máy bia Sài Gòn mua
một ít men về xem sao đồng thời tìm đọc các tài liệu, các công trình nghiên cứu về Saccharomyces cereviciae.
Sau đó loay hoay thí nghiệm ở nhà để tìm cách áp dụng cho gia súc.  Đối với gia súc mà dùng dưới dạng lỏng
như viện Pasteur dùng cho người thì không ổn rồi, phải mò mẫm chuyển sang dạng đặc mới được.   Tôi lấy ngay
lò nướng bánh của bà xã ra để sấy sản phẩm cho khô khiến bà xã kêu trời vì lò này là cần câu cơm của nàng khi
tôi còn trong tù cải tạo.   Cuối cùng tôi cũng chế được vài chục kí sản phẩm.

Có sản phẩm rồi, làm sao tiêu thụ?   Tôi bèn chất bao sản phẩm lên xe Honda đi đến các trại gà, trại heo để giới
thiệu và…bán!   Đi lòng vòng qua nhiều trại mà không nơi nào nhận mua viện lý do là trại không có ngân khoản
nhưng có lẽ lý do thực sự là đặc chế này còn mới lạ quá, nếu dùng không biết kết quả sẽ ra sao.

Lúc ấy tôi đang dạy học và cần có đề tài hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận ra trường nên đã hướng dẫn một số
sinh viên thực hiên vài đề tài nhằm xác định ảnh hưởng cùa men bia trong việc nâng cao sản lượng thịt & trứng
ở gà và tăng trọng ở heo thịt.   Vì là đề tài tốt nghiệp của sinh viên nên các trại chấp thuận ngay.  Tuy nhiên có
một trại heo muốn chắc ăn không bị lỗ do thí nhiệm nên đã yêu cầu ký hợp đồng minh định rằng nếu heo ở lô
đối chứng có tăng trọng cao hơn lô thí nghiệm thì người hướng dẫn đề tài phải bồi thường cho trại sự chênh lệch,
trong trường hợp ngược lại thì người chịu tránh nhiệm đề tài được hưởng.  Tôi đồng ý ký ngay.   Các thí nghiệm
cho kết quả không ngờ: các lô thí nghiệm với khẩu phần thức ăn có bổ túc men bia đã giúp heo tăng trọng cao
hơn rõ rệt so với lô đối chứng dùng khẩu phần không có men bia.

Kết quả thí nghiệm này được một số trại biết đến và muốn dùng thử khiến nhu cầu về sản phẩm mới này càng
ngày càng tăng.  Cái lò nướng bánh bé tí của bà xã tôi không đủ để sấy men nữa.  Tôi phải tới Ngã Tư Bảy Hiền
nơi chuyên làm các lò sấy thuốc lào để nhờ họ cải biến ra một lò sấy lớn làm bằng tôn theo sơ đồ tôi vẽ sẵn.  Tôi
để lò xấy này trên sân thượng cho đuợc rộng rãi.  
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Chế biến men với qui mô nhỏ thì dễ nhưng với qui mô lớn hơn thì nhiều vấn đề nảy sinh.  Việc mua men gặp
khó khăn vì nhiều khi mình cần thì lại không có đủ và mỗi lần mua đều phải có giấy giới thiệu của cơ quan.  Xay
men ra cho mịn là cả một vấn đề vì ở nhà làm gì có máy xay.   Nói mãi một chỗ chuyên xay bột gạo họ mới nhận
xay sau khi  đã được bảo đảm là men không có hại gì cho sức khỏe cả.  Môt trở ngại khác là không có đủ mặt
bằng để phơi men trước khi cho vào lò sấy.  Tôi đã liên lạc với lò bánh mì gần nhà nhờ họ sấy thuê nhưng chỉ
nhờ được vài ngày thì họ từ chối vì cái mùi men làm bay đi cái mùi thơm ngon của bánh mì.   Ngoài ra, làm men
rất dễ bị ông Trời gây căng thẳng!  Ông trời nắng to thì được nhờ, men khô nhanh.  Mỗi khi thấy mây xám giăng
giăng bầu trời là phải lo cất men cho lẹ kẻo mưa xuống thì men trôi theo nước, coi như công cốc, lỗ chổng cẳng.
Có lần mưa đến nhanh quá, tôi phóng như bay lên sân thượng, chẳng may bị ngã cụp sương sống phải nằm bẹp ở
nhà hơn hai tuần để ông bạn già hàng ngày đến bấm huyệt mới lết dậy nổi.   

Khi đi mua men và các chất phụ gia khác tôi phải thuê xe ba gác hoặc xe xích lô để chở.  Việc chuyên chở này
khá nhiêu khê và vất vả.   Sài Gòn lúc bấy giờ có nhiều đoạn đường cấm xe ba gác hoặc xe xích lô lưu thông.  Vì
thế nhiều khi phải đi lòng vòng rất mất công và còn phải tránh công an để đỡ bị gỡ xuống khám xét do xe chở
cồng kềnh.  Có lần tôi bị “đứng tim” vì đang đi sau xe xích lô chở hàng thì đột nhiên xe biến mất trong đám xe
cộ đông nghẹt.   Những tưởng phen này mất trắng thì không ngờ khi về gần đến nhà đã thấy ông già đạp xích lô
đúng chờ tôi ở vệ đường. Ông ấy nói rằng khi thoáng thấy bóng công an ông ấy phải đi tránh ngay sang đường
khác rồi đứng đây chờ tôi.  Ông ấy quả là người tốt bụng.

Chế biến men tuy rất khó nhọc nhưng tôi may mắn có bà bác lúc nào cũng giúp đỡ tối đa nên công việc được
tiến hành đều đặn.  Mỗi buổi chiều đi làm về đến cách nhà vài trăm thước là đã thấy thoang thoảng trong không
trung mùi men thơm phức và dịu ngọt như mùi sô cô la.  Mỗi lần ngửi thấy mùi men như vậy là tôi chắc chắn mẻ
men này sẽ thơm ngon lắm.

Một hôm đang ngồi làm việc ở văn phòng khoa thì có một người lạ đến xin gặp.  Nói lòng vòng một hồi thì hoá
ra là anh ta muốn giới thiệu một sản phẩm mới rất tốt đùng để bổ túc trong khẩu phần nuôi gia súc.   Khi mở ra
xem tôi đã ngạc nhiên hết sức vì đúng là chế phẩm men do mình làm ra tuy đã được trộn thêm chất phụ gia để hạ
giá thành.  Vì thế  tôi chỉ còn biết mỉm cười cám ơn.

Hết… hành nghề

Việc chế biến men phát triển rất khả quan.  Nhiều trại heo đặt mua, tôi sản xuất không kịp.  Có người đề nghị tôi
bán công thức chế biến, có người đề nghị hợp tác xản xuất để tiêu thụ bên Campuchia.  Tôi chỉ mỉm cười cám ơn
vì đây không phải là mục đích cuả tôi: tôi đã nộp đơn xin đi theo diện HO nên chỉ làm kiếm tiền cầm hơi chờ
được ra đi.

Ở đời mọi sự đều không tránh khỏi quy luật “thành, trụ, hoại, không”.  Một sự việc hay một sinh vật sinh ra, phát
triển rồi sẽ có lúc phải tàn lụi.  Chuyện làm men của tôi cũng không tránh khỏi qui luật ấy.  Công việc đang phát
triển đều đặn thì một hôm viên công an khu vực đến xét nhà.  Ông ấy đi suốt từ dưới nhà lên đến sân thượng.
Tôi chẳng hiểu tại sao, chỉ biết đi theo ông ấy khắp nơi trong nhà.  Cuối cùng ông ấy nói:

       -    Anh có làm gì khiến hàng xóm khiếu nại không? 
       -   Tôi không biết họ khiếu nại tôi điều gì.

Viên công an coi hết các bao bì và thùng đựng trong nhà và hỏi đó là những thứ gì.  Tôi trình bày rõ ràng từng
thứ và xuất trình giấy tờ mua bán.

- Anh mua những thứ này làm gì?
- Tôi chế biến thức ăn gia súc để giúp bà con nuôi heo mau lớn theo đúng yêu cầu của nhà nước nhằm

tăng gia sản xuất.
- Tốt!  Toàn là đồ ăn cho heo gà chứ có gì đâu!
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Thế là thoát nạn!   Tuần sau tôi được ông hàng xóm mời sang “nói chuyện phải trái”.  Tôi chưa biết là chuyện gì
nhưng đoán là có liên quan đến việc công an xét nhà nên tôi sang ngay.  Khi vào nhà tôi thấy mặt ông ta hầm
hầm, chưa mời ngồi ông ta đã nói ngay:

- Tôi nghiện thuốc lá.  Từ ngày ông nấu sô cô la bên đó,  hơi bay sang đây khiến tôi hút thuốc mất ngon!
Cái mùi ấy át mất mùi thuốc thơm của tôi!  Yêu cầu ông đừng để cái mùi ấy bay sang nhà tôi nữa!  

Thì ra là thế!  Tôi tưởng đâu ông ấy vu cáo tôi buôn lậu.  Ai dè!  Tôi buồn cười nhưng không muốn làm mất lòng
hàng xóm nên trả lời ông ta một cách nghiêm chỉnh:

- Vâng.  Tôi sẽ cố gắng tối đa để mùi ấy không bay sang đây.   Tôi sẽ bít các cửa sổ thông sang phía nhà
ông.

Ngay hôm sau tôi thực hiện  việc ấy.  Vài ngày sau nữa , khi thoáng thấy tôi, ông ấy nói lớn tiếng để tôi nghe: Đồ
trâu bò!    Mặt tôi nóng bừng.  Từ nhỏ tới giờ chưa ai nói nặng lời với tôi như vậy.  Tuy nhiên tôi bình tĩnh lại
ngay.  Có lẽ cái mùi men vẫn bay sang nhà ông ấy.  Sau khi suy nghĩ kỹ và sau khi bàn bạc vời bà xã, tôi quyết
định thôi không chế biến men nữa.   Lý do chính không phải do ông hàng xóm mà là do nghe ngóng  biết được
rằng sắp đến lượt gia đình tôi được đi theo diện HO.  Sau đó tôi bán cái lò nướng và chỉ giữ lại cái thùng to đùng
- trước đây dùng trong việc thuỷ phân men- để bác tôi dùng làm nồi nấu bánh chưng.

Tuy tôi theo học ban B tức ban Toán nhưng trong suốt thời gian theo học tại trường Nguyễn Trãi và Chu Văn An
Sài Gòn, môn Vạn vật và các thầy dạy môn này đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp.  Bây giờ ngẫm lại mới
thấy các thầy đã ảnh hưởng đến mình rất nhiều.  Các thầy dạy về sinh học đã cho tôi có được nhũng thú vị trong
lãnh vực thực vật và động vật.  Một lời phê tốt của thầy trong thông tín bạ có thể làm mình sướng mãi và có thể
ảnh hưởng đến quyết định về nghề nghiệp của mình trong tương lai.  Vì thích về sinh học nên sau khi đỗ tú tài
tôi đã nộp đơn vào trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn, nơi mà tôi nghĩ rằng sẽ cho tôi nhiều thú vị trong
lĩnh vực sinh học ứng dụng. Khi mới vào học Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc tôi không hình dung nổi sau này
ra trường mình sẽ làm gì.   Bây giờ tôi thấy rõ rằng chính cái nghề thú y này đã giúp tôi vượt qua được một giai
đoạn rất khó khăn sau khi đi tù cải tạo về.  Thời gian hành nghề này đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
Cuộc đời như một tấn tuồng, Giờ đây nơi xứ lạ quê người, nhìn lại quãng đời đã qua, tôi thấy mình đóng vai
hành nghề thú y không đến nỗi tệ.  Vai trò ấy đã xong. Bây giờ tôi mơ đóng được vai liên hưũ một cách xuất sắc
để lúc giã từ cuộc đời được về an vui nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà tiếp tục tu học..  Mong lắm thay!  ■

        NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    TTTTuuuuÃÃÃÃnnnn
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ÔNG THẦY TOÁN NHÍ

Phương Hoa

Rocky Thạch Huỳnh trong ngày tốt nghiệp.

Trong tất cả du học sinh Việt Nam đến học ở Hoa Kỳ mà tôi biết, Rocky Thạch Huỳnh là một học sinh
nhỏ tuổi nhất mà lại có việc làm sớm nhất, chỉ hơn một tháng sau ngày đặt chân lên xứ Cờ Hoa, vài
tuần sau khi vào lớp Mười Một. Đúng ra, không phải cậu bé chủ động đi tìm việc làm. Mà là việc làm
"tìm" cậu bé.

Một buổi chiều kia, thấy Thạch đi học về trễ hơn thường ngày, tôi tỏ vẻ lo thì cậu nhe răng cười hớn
hở. Rút trong túi ra tờ giấy bạc hai chục phe phẩy trước mặt tôi, đôi mắt cậu bé long lanh:

- Cô xem! Hôm nay con đi làm thêm hai giờ được số tiền này đó!

- Làm thêm? Tôi tỏ vẻ không tin. - Con đã làm việc gì?

- Con đi kèm toán cho con một ông thầy. Thằng nhóc cười hì hì.

Thạch chỉ mới vào học vài tuần. Tôi là người bảo trợ kiêm giám hộ cho cậu bé, vì cậu thuộc diện
"Minor" mới mười sáu tuổi. Thạch là con một người có họ hàng với gia đình. Bố mẹ Thạch là chủ hiệu
Kim hoàn bên Việt Nam, gửi con đi du học tự túc. Thường ngày vợ chồng tôi rất thích những trẻ học
giỏi. Mỗi khi nghe đứa cháu nào đạt thành quả tốt trong học tập thì chúng tôi khen ngợi và tặng quà để
khuyến khích. Ngày tôi gọi về Việt Nam thăm bố mẹ Thạch, nghe nói thằng bé học rất khá, vừa được
giải học sinh giỏi tiếng Anh của tỉnh. Tôi thích quá, hứa làm bảo trợ cậu bé sang Mỹ học. Qua điện
thoại, tôi hỏi cu cậu vài câu tiếng Anh, thử tài xem sao. Cậu bé vốn dĩ nói nhanh, nên trả lời ríu rít nghe
như tiếng sóc. Dù không hiểu hết cậu bé nói gì, nhưng trả lời được là cậu đã hiểu câu tôi hỏi. Không
sao, khi vô trường cháu nó sẽ tập luyện thêm từ các bạn, tôi nói với bố cậu bé.

Thạch bay đến Mỹ, xuống phi trường Sacramento chỉ một mình. Vì chưa biết mặt, chúng tôi phải cầm
cái bảng viết tên “Thạch Huỳnh” khi đi đón. Từ xa chúng tôi đã thấy cậu bé diện bộ vét đen, mặt mũi
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rất sáng sủa dễ thương. Với vẻ tự tin, cậu lôi chiếc vali bước đi giữa đám đông hành khách nơi xứ lạ
không chút ngập ngừng. Nhìn cái vẻ hiên ngang ấy, ông nhà tôi khen, “Thằng bé này trong tương lai sẽ
làm nên việc đấy!” Ông bạn Mỹ Jim cùng đi đón Thạch với chúng tôi, hỏi tên cậu bé, và dù cố gắng
làm theo, ông không thể nào phát âm được chữ “Thạch.” Đó là vì sao sau này cậu bé thêm vào tên
Rocky ở trước.

Ở nhà tôi, trong khi chờ đợi thủ tục nhập học, Thạch đi dạo vẩn vơ, khám phá thành phố. Cậu lang
thang vào các cửa hiệu CVS, Walgreens, Walmart xem hàng hoá. Mỗi lần đi về là cậu trầm trồ, so sánh
giá cả bằng tiền Việt Nam. Khiếp thật! Món này bên Việt Nam chỉ vài nghìn mà bên nay đến mấy chục
nghìn. Vật nọ bên mình mấy chục nghìn mà bên nay đến những mấy trăm nghìn. Điều này có lẽ bắt
nguồn từ niềm đam mê học về kinh tế của cậu bé.

Vì quyết tâm đi Mỹ học, Thạch cố gắng rèn luyện tiếng Anh trong khi chờ đợi phỏng vấn, nên số vốn
từ ngữ cũng khá so với trình độ mới hết lớp Mười. Nhưng cậu nghe chưa được vì chưa bao giờ nói
“tiếng Anh thật sự” với người ngoại quốc. Hôm đầu tiên tôi đưa Thạch đến gặp Hiệu Trưởng Doug
Brown của trường Lodi Academy, nhân có mấy học sinh đang đứng gần đó, ông giới thiệu cậu bé với
họ. Thạch trả lời rất lúng túng với mớ tiếng Anh…gãy vụn, “broken English” làm tụi nhóc kia chẳng
biết cậu học trò mới này đã nói những gì nên cũng…ngớ ra 
theo.

Một lần cậu nhóc đi ra ngoài hồi lâu thì hớt hơ hớt hải chạy về. Tông cửa phóng vào nhà một cái rầm,
cậu nhào vào ghế sofa rồi ngồi thừ ra với vẻ mặt đầy sợ hãi. Tôi hoảng hồn không biết việc gì xảy ra.
Gặng hỏi mãi, một lúc sau cậu bé mới nói:

- Con đi dạo ở tiệm Rite Aid nhưng không có mua gì hết. Khi con ra về đến cửa bỗng ông Mỹ đứng ở
quầy tính tiền kêu con, bảo phải trả tiền. Làm như ổng nghi con lấy món đồ gì trong tiệm vậy. Con sợ
quá nên bỏ chạy về đây.

- Trời đất! Sao con không đứng lại giải thích cho người ta biết? Con bỏ chạy như vậy là tình ngay lý
gian, có khi người ta tưởng con chôm đồ họ kêu cảnh sát bắt thì sao?

Cậu bé nghe tôi nói thế thì mặt mày buồn thiu. Ngồi bó gối trên sofa, cậu tỏ vẻ suy nghĩ mông lung
lắm. Một lúc sau, tôi đang nấu ăn bỗng giật nẩy mình vì Thạch hét toáng lên:

- Á…á...á...! Rồi cậu vỗ tay đánh bốp một cái. - Con biết rồi cô ơi! Hổng phải cái ông đó kêu con trả
tiền!

- Nghĩa là thế nào? Tôi ngạc nhiên chạy lại hỏi.

- Con ngồi ngẫm nghĩ mãi nãy giờ, mới ngộ ra! Cậu vò đầu bức tai - Là khi con ra cửa ông Mỹ ấy đã
nói, “You have a nice day!” là chúc bạn một ngày tốt đẹp. Vậy mà lúc đó con cứ tưởng ông ấy nói,
“You have to pay!” kêu con phải trả tiền! Con hết hồn, vừa xua tay kêu “No! No!” vừa bỏ chạy. Nói
xong cậu cười vang, mặt mày đỏ bừng ngượng ngập.

Tôi cũng ôm bụng cười lăn cười bò cùng với cậu bé. Đến khi nghe có mùi khét lẹt và cái à lam
 khói báo động hú vang trời, tôi mới lật đật chạy vào bếp. Hỡi ơi, mấy miếng cá thu chiên của tôi
 đã bị cháy đen thùi từ trên xuống dưới.
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Vậy đấy. Thế mà chỉ mấy tuần sau khi vào lớp 11, cậu bé đã có việc làm, mà lại “làm thầy” người ta
nữa chứ! Dù tiếng Anh của Thạch còn…ngọng nghịu nhưng ông thầy dạy toán đã phát hiện khả năng
toán tuyệt vời của cậu “lính mới tò te” này. Đến giờ toán, Thạch thường “đánh nhanh rút gọn” làm
xong trước và “hạ đo ván” cả cậu học sinh từng đoạt danh hiệu nhất lớp nhiều năm của trường từ lớp
10 lên. Cho nên khi người bạn của ông thầy than thở về việc dốt toán của thằng con lớp 11 và nhờ thầy
tìm dùm một người dạy kèm, ông thầy đã không ngần ngại giới thiệu Thạch, cậu bé người Việt Nam
mới đến.Vậy là “ông thầy toán nhí” Thạch Huỳnh được bố của cậu học trò người Mỹ, cũng bằng tuổi
và bằng lớp, đến rước về nhà kèm cho con ông mỗi khi tan trường. Sau đó ông đích thân chở cậu bé về
trả tận nhà. Và mỗi lần xong việc, ông đều trả luôn tiền công ngày hôm đó. Thạch dạy kèm một tuần
hai lần, mỗi lần hai giờ. Ông phụ huynh đó đã rất mừng vì thằng con chịu học và có tiến bộ về toán.

Ông thầy dạy lớp toán của Thạch có lần nói với tôi:
- Bạn tôi nói thằng nhóc (that kid) đó đã khiến cho con ông ấy thích thú với toán học. Dù Thạch không
biết nhiều tiếng Anh, nhưng nó biết nhiều cách giải toán rất tuyệt vời!

Thời gian đầu, Thạch đã phải gắng hết sức để hội nhập. Cậu tự đặt ra kế hoạch cho mình, mỗi ngày
phải học thuộc lòng ít nhất là ba mươi từ tiếng Anh. Những CD, DVD nhạc và phim “ruột” bằng tiếng
Việt cậu mang theo từ Việt Nam bây giờ được cậu “xếp xó” hết. Hàng ngày cậu chỉ xem TV đài Mỹ,
nghe nhạc tiếng Anh, và xem phim tiếng Anh. Nhờ vậy mà cậu bé đã bắt kịp bạn bè ngay tháng học đầu
tiên.

Ông thầy toán thích mê cậu học trò này. Ông tỏ ý muốn thuê Thạch, bảo về nói phụ huynh lên gặp Hiệu
Trưởng để tiến hành thủ tục nhận cậu bé làm phụ tá chấm toán cho ông. Nhưng việc chẳng dễ chút nào.
Đây là lần đầu tiên trường đưa việc làm cho một du học sinh nên không rành lắm về thủ tục giấy tờ.
Khi gặp tôi, ông Hiệu Trưởng nói ông sẽ chỉ ký quyết định nhận Thạch làm việc cho ông thầy, nếu cậu
xin được thẻ An Sinh Xã Hội. Tôi lon ton chở Thạch đến sở An Sinh. Nhưng ở đây họ cho biết sẽ chỉ
cấp thẻ An Sinh khi nào nhà trường xác nhận chịu thuê người!

Tôi lại lò dò đưa cậu bé trở lại gặp thầy Hiệu Trưởng. “Nhưng làm sao tôi nhận người được nếu tôi
không biết số An Sinh của người đó?” Ông ấy nói, vẫn khăng khăng một mực không chịu cấp giấy giới
thiệu. Tôi chở Thạch chạy tới chạy lui rất nhiều lần, thậm chí tôi còn yêu cầu gặp xếp của người nhân
viên xã hội để trao đổi, nhưng họ cũng chẳng giải quyết. Cuối cùng, do sự yêu cầu và thúc dục của ông
thầy toán, Hiệu Trưởng Brown phải viết cái thư tay đưa cho tôi, hứa hẹn sẽ nhận thuê người nếu Thạch
được cấp thẻ An Sinh. Vậy là cậu bé có “job” một cách hợp pháp từ đó.

Trong lớp, Thạch chẳng những giỏi toán, mà còn xuất sắc các môn khác nữa. Với sự cố gắng tuyệt vời,
môn nào cậu bé cũng được điểm tối đa là điểm A hoặc A+, họa hoằn lắm mới bị một con A-. Mà nào
phải cậu bị A trừ vì môn học khó khăn gì cho cam. Đó lại là môn Giáo Lý, và điểm bị trừ thường là vì
tội…đi trễ!

Lodi Academy là trường tư thục nổi tiếng, giá học phí cao gần gấp ba lần so với các trường tư
 khác quanh vùng mà tôi đã tham khảo và giới thiệu cho bố mẹ Thạch. Nhưng vì tương lai của con, họ
đã không ngần ngại chọn trường này. Trường đã tồn tại trên trăm năm, do một giáo phái Tin Lành gọi là
“Seventh-Day Adventists” làm chủ. Điều thú vị là giáo phái Tin Lành này lại chuyên ăn chay, không
bao giờ dùng thịt cá. Thức ăn bán ở căng tin của trường toàn rau cải, phó mát, đậu…nhưng được chế
biến công phu, đa dạng, và rất ngon. Mặc dù hầu hết học sinh ở đây là con cái những tín đồ thuộc thành
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phần khá giả, trường thỉnh thoảng vẫn nhận vài học sinh ngoại đạo. Trường không yêu cầu các học sinh
đó phải nhập môn theo đạo, nhưng bắt buộc mỗi mùa phải học một tiết giáo lý. Nếu không học đủ các
lớp giáo lý sẽ không được tốt nghiệp. Tiết học giáo lý này rất là nghiêm khắc. Học sinh vào trễ là bị ghi
vô bản hạnh kiểm ngay.

Hôm đầu tiên Thạch đi tìm phòng học bị lạc đường, dù ngày đến ghi danh đã có người đưa đi tham
quan và chỉ dẫn các phòng học. Khi cậu bé tìm đến nơi, bước vào lớp cũng vừa lúc tiếng chuông báo
hiệu lớp học bắt đầu. Thạch còn đứng lớ ngớ chưa tìm được chỗ ngồi thì bị ghi vào sổ, “Tardy” (đến
muộn). Về sau Thạch mới biết, dù đã vào lớp nhưng chưa ngồi xuống lúc chuông reo là bị coi như đi
trễ.

Dù biết vậy, cậu bé cũng bị ghi đi trễ dài dài vì cái tội…ngủ quên. Với cái tuổi sắp “bẻ gãy sừng trâu”
này, Thạch đã phải dùng đến ba cái à lam báo thức mà vẫn không dậy nổi. Cậu chỉnh mỗi cái cách nhau
năm phút – cho chắc ăn – nếu không nghe được cái này thì sẽ có cái kế tiếp báo động. Nhưng mỗi lần
cái đầu tiên reo, cậu mở mắt ra, yên chí mình còn hai cái nữa nên tắt đi, ngủ tiếp. Tiếp tục làm như thế
cho đến cái thứ ba thì cậu… tắt và ngủ luôn, nếu không có ai kêu dậy. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi
bận ở tầng dưới nấu ăn để mang theo, để Thạch bới đi học, và chiều về ăn, vì vợ chồng tôi về trễ. Tôi
thường canh chừng để gọi cậu, nhưng hôm nào mãi mê nấu nướng thì tôi cũng quên luôn. 

Đôi lúc tôi thấy tội nghiệp thằng bé. Ở bên nhà cậu là quí tử, nhà có nhiều người giúp việc nên họ lo
cho mọi thứ. Bây giờ phải tự liệu một mình. Vậy mà hình như đối với Thạch đây chỉ là “chuyện nhỏ.”
Cậu vượt qua được hết.

Thạch bắt đầu có biệt danh “Rocky” khi cậu xưng tên nhưng nhiều đứa bạn đã không phát âm được
chữ “Thạch.” Cậu bé chọn tên “Rocky” một phần vì Rocky cũng có nghĩa là đá, thạch, mà còn vì cậu
mê bộ phim đoạt giải Oscar “Rocky Balboa,” mê cuộc đời oai hùng của võ sĩ Quyền Anh Rocky, và hy
vọng mình sẽ là một “Rocky thứ hai.” Tôi tin tưởng là cậu bé sẽ làm được, vì tháng nào tôi cũng nhận
báo cáo của trường gửi email để tôi theo dõi việc học của Thạch. Trên trang nhà của trường, tôi đọc hết
những bản điểm, từ từng môn đến từng học kỳ của cậu bé. Ngoài những cái dấu “Tardy,” bản điểm luôn
luôn nhìn thật đẹp mắt với dãy “A” thẳng hàng, tuy rằng cũng có A+ lẫn A-.

Trong suốt hai năm học High School ở thành phố này, cậu công tử chưa một lần đi đàn đúm la cà với
bạn bè. Lịch học và hoạt động của cậu bé luôn luôn dày kín, tôi thấy mà bắt chóng mặt. Học, làm việc
cho thầy, dạy kèm, tham gia thể thao thể dục, làm thiện nguyện, và các hoạt động xã hội khác. Tôi tỏ vẻ
lo lắng sợ Rocky bị “quá tải” thì cậu bé cười tỉnh bơ, “Bộ óc của con người chứa đựng được nhiều lắm
cô ơi, cô đừng có lo!”

Rocky hy vọng lập nhiều thành tích tốt để đạt ước mơ được nhận vào trường Yale nổi tiếng học ngành
Kinh Tế. Chẳng những là thành viên của các đội bóng rổ, chơi golf, câu lạc bộ âm nhạc, và các bộ môn
thể thao của trường, mà đặc biệt, cậu còn là đội viên xuất sắc của đội Hướng Đạo trong thành phố. Ông
Jim Surface trưởng đội Hướng Đạo “Troop 316” là người bạn thân của gia đình. Ông là “xếp” cũ của
nhân vật “Thằng Nước Mắm” trong một bài viết trước đây. Vợ chồng ông đã cùng chúng tôi đi phi
trường đón Rocky trong ngày đầu mới đến, và Jim vui mừng nhận cậu bé vào đội của ông. Ông nói “rất
thích tinh thần ham học hỏi, hoạt động hăng say của các thanh thiếu niên Việt Nam.”

Cậu đội viên này đã làm ông hài lòng. Rocky rất hào hứng với đội của mình. Cậu không hề vắng mặt
một buổi họp hay sinh hoạt nào, nên liên tục gặt hái thành công. Hoạt động siêng năng, Rocky Thạch
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lần lượt đoạt những huy hiệu chuyên môn (merit badges) của Troop Hướng Đạo, như “Wilderness
Survival” tập tồn tại nơi hoang dã, “Search & Rescue” tìm kiếm cứu người, hay “Rifle Shooting” bắn
súng trường…

Một lần, Rocky Thạch đoạt giải nhất chuyên hiệu “Salesmanship” nghệ thuật bán hàng.
Tôi đã giúp cậu bé bằng cách giới thiệu với khách hàng ở shop của tôi để cậu đến bán “Popcorn” bắp
rang, gây quĩ mua quà gửi ra tiền tuyến tặng quân nhân Hoa Kỳ. Nói là bắp rang, nhưng là loại hàng
cao cấp có sô cô la và pho mát, rất ngon và đắt tiền. Giá từ ít nhất mười mấy đến năm chục dollars.
Điều thú vị là, những hộp bắp rang đắt giá này Rocky chỉ bán bằng…hình ảnh. Nếu ai muốn mua, thì
ghi tên địa chỉ, số điện thoại, và phải trả tiền trước. Cậu bé đem tiền nộp cho đội và đội sẽ đặt hàng, khi
nào hàng về thì cậu đích thân đi giao cho khách.

Dù nói tiếng Anh chưa chuẩn, nhưng Rocky cũng “cà lăm cà lặp” thuyết phục được cả những khách
hàng khó tính nhất của tôi mua hàng. Cho đến bây giờ, những bạn bè và người Mỹ quen biết của tôi khi
nào có dịp gặp cũng đều hỏi thăm về cậu bé “bán bắp rang.” Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu chẳng
những đã bán hết số bắp rang trong cái danh sách cậu nhận, và còn bán vượt khỏi rất xa mức yêu cầu,
phải ghi thêm ra ngoài lề của danh sách.

Thật khâm phục tinh thần của người Mỹ. Tôi từng chứng kiến rất nhiều khách hàng tuy rất nghèo, tiền
tiêu phải tính chừng đồng, nhưng nghe nói hoạt động nào giúp ích cho xã hội như giúp cho Hướng
Đạo, quân nhân, Hồng Thập Tự, họ đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Rocky Thạch đã được vinh danh
trước đội vì bán giỏi nhất, kèm theo cái huy chương chuyên môn “Salesmanship” là một bằng khen và
số tiền thưởng $350.

Có một chuyện khác rất cảm động mà Rocky Thạch Huỳnh đã làm cho đội trưởng Jim và các đồng đội
Hướng Đạo phục sát đất. Một lần, cậu thi đấu bóng rổ ở trường bị té và nứt xương chân, bác sĩ bó bột
phải đi nạng. Vài ngày sau, chân vẫn còn đau đớn lên xuống cầu thang chưa được, nhưng cậu vẫn nhất
quyết theo đội làm công tác, vòng quanh thành phố thu góp các túi thực phẩm đồ hộp bà con tặng cho
những người nghèo và homeless. Toàn đội đã thu gom được hơn một tấn đồ hộp! Ông Jim sau đó đã lắc
đầu nói với tôi:

- Thằng bé này can đảm và có tinh thần trách nhiệm tuyệt vời! Chị mà nhìn thấy lúc Rocky làm việc thì
chị sẽ…hết hồn luôn đó! Một tay cặp chiếc nạng, mặt nhăn nhó vì còn đau, một chân thì vẫn nhảy lò cò
theo các bạn, còn tay kia nó lôi mấy cái bao đồ hộp đem chất lên xe truck, rồi tiếp tục đi sang nhà khác.
Làm cả ngày trời như vậy, tôi cản không cho làm mà nó đâu có chịu!

Dù chưa vào đội được bao lâu so với bạn bè, đến Giáng Sinh Rocky cùng với đội làm việc không
 mệt mỏi, tạo một chiếc xe hoa thật đẹp với biểu hiệu “Troop 316 Hướng Đạo,” và vì cậu có công lớn
nên được “ông thầy” Jim đề cử dẫn đầu chiếc xe hoa này trong cuộc diễn hành. Buổi tối hôm diễn
hành, Rocky nhìn thật oai vệ trong bộ đồng phục Hướng Đạo, dẫn đầu chiếc xe hoa đầu tiên của Hướng
Đạo bên cạnh một người cảnh sát, tay vẩy đám đông hai bên đường phố, miệng cậu cười toe toét với vẻ
tự hào.
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                               Outstanding Pririt Award của Hướng Đạo Hoa Kỳ

Tính siêng năng, chịu khó, và luôn hoàn thành xuất sắc các công tác Hướng Đạo của Rocky Thạch nổi
tiếng đến nỗi một nhà bảo trợ cho Hướng Đạo thành phố, bà Mary là cựu thị trưởng của thành phố gần
bên, đã mời cậu bé đi cùng bà tham dự cuộc họp của Hội Đồng thành phố với các thân hào nhân sĩ địa
phương, như là một phần thưởng cho cậu. 

Hôm ấy, bà Mary đã giới thiệu với quan khách về thành tích của Rocky Thạch, và mọi người vỗ tay
khen ngợi. Khi tan cuộc họp, cậu được bà đương kim thị trưởng cho lên ngồi trên chiếc ghế chủ tọa,
trước mặt bàn có khắc chữ “Thị Trưởng” và đưa cho cậu cầm chiếc búa quyền lực của bà, rồi bà tự tay
chụp hình cho cậu bé. Sau đó bà gửi email tấm hình cho Rocky Thạch, kèm theo những lời khen. Tôi
mừng quá, kêu cậu bé gửi thư cám ơn bà thị trưởng và gửi hình về Việt Nam cho bố mẹ xem. Ông bố
đã hãnh diện phóng lớn tấm hình, treo ở phòng khách để khoe với mọi người.

Trong giới hạn của bài này, tôi chỉ điểm lại vài việc làm nổi trội, trong hàng hà sa số thành tích Hướng
Đạo mà Rocky Thạch đạt được. Cho đến ngày cậu bé tốt nghiệp High School, chỉ trong vòng một năm
rưỡi hoạt động Hướng Đạo, cậu đã hoàn thành đủ huy chương chuyên môn để lên được cấp bậc “Life
Scout,” là bậc thứ nhì sau cấp “Eagle Scout” cao nhất của Hướng Đạo Sinh. Để đạt được cấp “Life
Scout,” Hướng Đạo sinh chẳng những phải gặt hái nhiều thành tích và đủ số huy hiệu chuyên nghiệp
yêu cầu, mà còn phải vượt qua được kỳ sát hạch của ban lãnh đạo Hướng Đạo. Rocky Thạch dự tính
phải theo cho “tới bến” để lên cấp Đại Bàng “Eagle Scout” trong mùa hè, sau khi tốt nghiệp. Nhưng rồi
cậu phải về lại Việt Nam để chịu tang cho ông nội, và khi trở qua thì cậu phải vào đại học và cũng đã
đủ mười tám tuổi, là tuổi hết hạn để tham gia “Boy Scout.” Cậu luôn tiếc rẻ về việc này.
Dù bận rộn với các hoạt động Hướng Đạo như thế, nhưng việc học và công tác ở trường Rocky Thạch
vẫn chu toàn một cách đặc sắc. Nhất là vào năm học cuối, lớp 12. Vừa lo đối phó với mấy con “A” và
mấy cái “Tardy,” vừa lấy lớp “advance” ở trường college dự bị cho đại học, cậu còn hoạt động rất tích
cực cho những công tác khác của trường.

Và Rocky Thạch Huỳnh cuối cùng đã được công nhận là học sinh danh dự cấp Quốc Gia, “National
Honor Society.” Để được làm thành viên của “National Honor Society,” một học sinh trung học phải
hội đủ bốn tiêu chuẩn: Học Vấn (Scholarship), Lãnh Đạo (Leadership), Phục Vụ Cộng Đồng (Service),
và Nhân Cách (Character). Nghĩa là học giỏi, lãnh đạo tài ba, phục vụ cộng đồng tốt, và có nhân cách
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tốt. Chưa hết, Rocky Thạch còn phải tham gia một dự án lớn (Project) cùng với nhóm cũng được đề cử,
làm hoạt động gây quĩ từ thiện, với mức đề ra là mười nghìn dollars. Và bọn Rocky đã làm được.

Để hoàn thành tất cả những đòi hỏi (requirement) trên, thường thường một học sinh danh dự cấp Quốc
Gia phải bắt đầu xây dựng từ những cấp dưới trở lên thì mới đủ thời gian. Nhưng du học sinh Rocky
Thạch Huỳnh chỉ mới bắt đầu từ hai năm cuối của Trung Học, mà cậu cũng đã hoàn thành xuất sắc một
cách thật đáng kinh ngạc. Hiệu trưởng Brown “vui hết biết” luôn. Ông nói với tôi rất nhiều lần, Rocky
Thạch là một học sinh chẳng những thông minh tuyệt đỉnh mà còn chịu khó học hỏi để hội nhập rất là
nhanh chóng.

- Chị làm ơn giới thiệu dùm cho tôi thêm một số học sinh Việt Nam nữa đi! Tôi yêu thích học sinh Việt
Nam biết bao nhiêu! Ông Hiệu Trưởng nói, làm cho tôi vô cùng hãnh diện. Và tôi cũng đã làm theo lời
ông sau đó, giới thiệu cho trường vài con em của mấy người quen bên Việt Nam, nhưng tiếc thay chúng
nó không đậu phỏng vấn.

Khi nộp đơn vào đại học Yale, Rocky Thạch tìm hiểu và biết ngoài những thành tích
xuất sắc, bài tiểu luận (essay) cũng quan trọng vô cùng. Cậu bé đã cố gắng hoàn thành một bài viết rất
độc đáo. Khi Rocky đưa tôi xem, tôi không dám tin vào nhận xét của mình, nên nhờ bà bạn thân
Bernadine, một nhà văn người Mỹ, xem và sửa dùm trước khi cậu gửi đi. Bà bạn tôi đọc xong thì trầm
trồ, “Một bài viết quá tuyệt vời, tôi không thấy có chỗ nào đáng sửa cả!”

Có lẽ nhờ nhiều thành tích và bài tiểu luận quá hay nên Rocky được lọt vào vòng một, trường Yale làm
hẹn phỏng vấn. Vì cậu là học sinh High School đi xa không tiện, trường cử nhân viên đến tận địa
phương để phỏng vấn. Có ngày hẹn rồi, Rocky vừa mừng vừa run. Tôi cũng run lắm vì Rocky bẩm sinh
nói rất nhanh, ngay cả tiếng Việt mà đôi khi tôi còn phải hỏi đi hỏi lại mới hiểu hết cậu bé nói gì. Ông
nhà tôi bèn nhờ cựu giáo sư đại học người Mỹ tên Daniel, người từng là thầy dạy tiếng Anh cho ông ấy
ở trường Adult, giúp Rocky bằng cách làm cuộc phỏng vấn “thực tập” một ngày trước ngày phỏng vấn,
luyện cho cậu bé nói chậm lại. Rất tiếc, cậu vẫn không qua được.

“Lọt được vào vòng phỏng vấn là đã hay lắm rồi, vào trường Yale đâu có dễ!” Hiệu trưởng Brown nói
sau đó. “Rocky chỉ mới đến Mỹ thời gian chưa lâu, nếu cho nó thêm thời gian, tôi dám chắc nó sẽ làm
được.”

Ông ấy nói rất đúng. Rocky có ít thời gian quá. “Có lẽ con sẽ nộp đơn vào Yale sau này, khi con tốt
nghiệp đại học,” cậu bé cho biết ước mơ.
Khi tốt nghiệp High School, thành tích học tập và những hoạt động xã hội tuyệt vời đã mang lại cho
Rocky mười hai chiếc huy chương danh dự (Honor Pins) đeo kín cả hai bên ve áo và dọc theo hàng nút
áo trong ngày lễ ra trường. Cậu bé du sinh Việt Nam độc nhất của trường, mới sang học từ lớp 11, bây
giờ là một trong “Top Three” của toàn khối 12. Tôi ngồi nghe những “công trạng” quan trọng của
Rocky Thạch Huỳnh được hội đồng trường nêu lên cùng với số tiền học bỗng hai mươi mấy nghìn
dollars mà đại học Butler University, Indianapolis hứa tặng cho cậu, mà lòng tôi vui không thể tả. Nhìn
Rocky áo mũ xênh xang đứng trên bục nói lời cám ơn trước khi nhận bằng tốt nghiệp từ ông Hiệu
Trưởng, tôi và mấy người bạn Mỹ đã vỗ tay hét la ầm ĩ.

Đối với trường Lodi Academy, Rocky Thạch là một học sinh rất đặc biệt. Ký giả Ross Farrow của tờ
Lodi News nghe tiếng đã đến trường tìm gặp cậu bé làm một cuộc phỏng vấn, và viết bài “Học Sinh
Việt Nam Thạch Huỳnh Đã Hội Nhập Xuất Sắc Tại Lodi Academy.” 
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Trong bài phỏng vấn, Hiệu Trưởng Brown cho ký giả biết ông có ấn tượng rất  tốt về cậu bé này.
“Rocky Thạch đã hội nhập vào khuôn khổ và văn hóa của trường chúng tôi một cách nhanh chóng hơn
bất cứ một học sinh mới nào trong tất cả các trường học của chúng tôi từ trước tới nay. Cậu nhặt thành
ngữ, kết bạn, hòa đồng với bạn bè ngay lập tức trong thời gian rất ngắn. Nhìn cậu ấy, bạn sẽ tưởng đó là
một đứa nhỏ đã có mười hai năm học ở đây,” ông hiệu trưởng đã nóivới ký giả Ross.

Ross Farrow còn phỏng vấn một bạn cùng lớp của Rocky, Concepcion, và cậu này nói, “Rocky là
người giỏi nhất trong trong lớp toán. Bạn ấy rất thông minh, học giỏi, lại có tính khôi hài, thường chọc
cười nên được bầu là danh hề của lớp (class clown).”

Rocky Thạch cho nhà báo biết, cậu học được nghệ thuật hài từ những bộ phim Mỹ, và cậu đã xem hàng
trăm bộ phim Mỹ trong vòng hai năm vừa qua. “Xem hài kịch Mỹ là việc thích thú nhất để em học hỏi
về ngôn từ,” Rocky Thạch nói với ký giả.

Ross cũng đã tìm gặp Jim, ông xếp Hướng Đạo của Rocky. Ông Jim kể cho nhà báo những công tác
hữu ích mà cậu “lính ruột” của ông đã từng làm, kể cả việc Rocky nhảy lò cò cùng đội đi thu gom hàng
tấn đồ hộp trong khi chân vẫn còn đang bó bột. “Rocky là một cậu bé đáng kinh ngạc, 

“An amazing young man,” Jim nói.

Đặc biệt, Rocky Thạch đã nói với nhà báo một câu mà bạn bè tôi ai đọc cũng thích, là bố mẹ cậu
thường dạy, “Kiến thức là điều quí giá nhất trên thế giới này con phải đạt được, chứ không phải tiền
bạc.”

Bài viết về Rocky Thạch Huỳnh của tờ Lodi News đã được độc giả thành phố đón nhận một cách đặc
biệt với nhiều lời khen ngợi. Có rất nhiều lời bình từ độc giả về cậu du học sinh Việt Nam này. Một
trong những lời bình đó có câu, “Đây là một cậu bé tuyệt vời! Cậu ấy nhận biết cơ hội tốt để học hỏi từ
đất nước này. Mong rằng các học sinh ở đây sẽ nhìn vào đó mà cải thiện để được thành công như
Rocky. Tôi rất tự hào về cậu, cậu bé!”

Dù bây giờ Rocky Thạch Huỳnh đang học college ngoài tiểu bang, nhưng vì tôi là đại diện phụ 
huynh nên thành tích học tập của cậu, những bằng khen công nhận như “Deans List” và “Honor,” sinh
viên danh dự, “Beta Alpha Psi,” thành viên của Hiệp Hội Sinh Viên Kinh Tế Quốc Tế… vẫn được
trường được gửi cho tôi liên tục.

Mục tiêu của “thầy toán nhí” Rocky là sẽ hoàn thành mảnh bằng cao cấp Kinh Tế. “Con sẽ không ra
trường sớm, mà phải học cho đến nơi đến chốn mới thôi. Ý của ba mẹ con cũng vậy.” Cậu nói với tôi.

Cập nhật thêm:

Cuối cùng “Ông thầy toán nhí” cũng đạt thành ý nguyện. Học hành xong, cậu xin được công việc làm
tốt tại một công ty tài chính ở thành phố ánh sáng New York, cưới cô vợ xinh xắn là một dược sĩ con
cháu nhà HO, sinh được một bé trai kháu khỉnh. 
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Và trong một lần “dạo” vòng quanh thăm bà con trên FaceBook, tôi thấy Rocky đăng hình em bé đang
ngồi ngước cổ nhìn lên tòa tháp Empire State ở New York, cùng với lời chú thích, “Cu Tý đang nhìn
Tháp Empire State từ văn phòng của Daddy.” ■

PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa
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REFLECTIONS on “DANGEROUS MINDS”
(A movie released in 1995)

Nguyễn Ngọc Hà
Dear Suzy,

How have you been doing? How are things going? 

The  other  night  I  was  watching  "Dangerous  Minds"  on  TV,  when  my  husband  came  out  of  the
computer room to find me in tears (just exquisite emotion). Our school should show this movie to both
teachers  and  students:  It’s  about  “an ex-Marine  turned  teacher  who struggles  to  connect  with  her
students in an inner city school”. It's so inspiring and very moving. It reminds us of the core meaning of
teaching, and illustrates forcefully our mission.

That teacher, Ms. Johnson, is indeed a "Wonder Woman". She combines expertise in her field with
sensitivity to the needs of students. She is perceptive, analytical, hard-working, energetic, and quick to
grasp what is required in any situation. She just goes to students with a genuine heart, and they simply
respond to her, then, through ordeals (she even has to brave parents' hostility), the bond that joins them
gets stronger and stronger. Her professional responsibilities within and without the classroom are done
accurately,  timely,  and completely.  She  is  a  people person.  Her ability  to  work  with  students  is  a
pleasure to observe. She is gentle, yet demanding, expecting the best from her students.

Suzy, you are pretty close to be a convincing reflection of Ms. Johnson (not that we are trying to
bombard each other with compliments!). You said students were lucky to get me, but I think they were
truly blessed to have you. You’re not only concerned about their learning, but also about their personal
life. I have always wanted to build and maintain a similar teacher-student relationship, but my parents'
poor health and my family situation didn't allow me to take the challenge.
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I just did my job in a so-called professional way, diligently, giving students time and energy, but I
didn’t have a chance to look deep inside their personal problems. I wish I could: I got my hands full
with my own ones! You know me: Always trying to live up to my responsibilities as a daughter first,
then a mother, and fortunate enough to have a very supportive, loving and understanding husband.
Otherwise, I wouldn’t be able to accomplish my teaching job.
So all I did was try to help and comfort students with problems, but I did feel bad (and kind of guilty)
not being able to reach each of them, even though I could tell that most of them did see and value my
effort. Maybe to some extent, I deserve your generous compliment (just kidding!).
Say Hi to everyone for me. I know how eventful the first weeks of school are. I haven't seen Gina for a
long, long time. I hope she's still “surfacing”!

Good luck with the school year! Tell my former students I’m looking forward to their graduation. 

As usual I talk too much, therefore write too long. Sorry, I can't help it.
I do miss you all. Thanks, Suzy, for keeping in touch.
Have a peaceful (if possible) and enjoyable week!

Very much love from Ha. 

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    NNNNgggg††††cccc    HHHH    àààà



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 319  

THƯ GỬI BẠN 

        

PHỞ
                                             

NGUYỄN GIỤ HÙNG

Đọc những lá thư các anh chuyển cho nhau, rủ nhau về Los Angeles ăn phở, hẹn đến quán phở này rồi
lại hẹn đến tiệm phở kia làm tôi nức lòng quá, muốn theo các anh xuống dưới đó làm một tô phở rồi về.
Trong lúc ngẫu hứng tôi chợt muốn viết gửi đến các anh chút gì về phở để cho đỡ thèm và cho đỡ đói. 

Nói đến phở là ta đang nói đến một món ăn rất Việt Nam, một món ăn có tính dân tộc và văn hóa cao
nữa. 

Đứng về mặt lịch sử và phát triển của phở, khó ai biết chính xác nó có tự bao giờ, nhưng chắc chắn nó
phát xuất từ miền Bắc nước ta nên cũng vì thế có người thêm sau chữ phở là chữ Bắc để thành “phở
Bắc” cho có vẻ chính gốc, cho đúng “nhãn hiệu trình toà.” 

Phở được phổ biến rộng rãi, đâu đâu cũng có ở miền Bắc, từ hang cùng ngõ hẻm. Nhưng riêng tại thành
phố Hà Nội thì phở được phát triển và thăng hoa nhanh hơn cả và được người dân Hà Nội tự hào về
món ăn có phẩm chất cao này nên còn gọi là “phở Hà Nội” để phân biệt với phở ở những điạ phương
khác. Nói về phở Hà Nội thì nhiều “văn nhân thi sĩ Hà Nội” đã tốn nhiều giấy mực viết về nó, trong số
đó có nhà văn nổi tiếng, ấy là cụ Nguyễn Tuân của "Vang Bóng Một Thời".

Tôi tin, phở đã "Nam tiến" từ lâu, nhưng có lẽ thời kỳ phở "di cư" vào miền Nam ồ ạt nhất là vào năm
1954, theo bước chân của một triệu người từ Bắc vào Nam. Thế rồi phở không chỉ ngừng ở những bước
dài Nam tiến để chỉ lẩn quẩn trong phạm vi đất nước Việt Nam nhỏ bé, mà nó đã lại một lần nữa theo
chân hàng triệu người "vượt biển" để đến khắp vùng đất xa xôi rộng lớn của năm châu bốn bể vào năm
1975 và những năm sau đó. Phở theo chân người Việt Nam đi cùng khắp thế giới để đem cái hương vị
của món ăn rất độc đáo ấy đến với nhân loại như một hình thức giới thiệu một phần văn hoá Việt Nam. 

Phở đã lan tràn khắp nơi. Tôi nói không ngoa. Ta hãy thử đếm xem có bao nhiêu tiệm phở ở Los
Angeles nơi các anh sắp tới, bao nhiêu tiệm phở ở San Jose nơi chúng ta đang sống. Ngay khu nhà tôi
ở, bốn góc đường là bốn tiệm phở. Số tiệm phở ở San Jose quả thực quá nhiều đến nỗi tôi không biết
hết.

Món phở đã dần dần trở thành món ăn quốc tế vì số người "ngoại quốc" thưởng thức phở càng ngày
càng đông. Nào là "kiều dân" Mỹ có, Ý có, dân gốc Tây Ban Nha có, Đức có ... và đặc biệt số đông dân
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Á Châu như Tầu, Đai Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan ... thì số lượng khách ăn này đã ngang ngửa với số
thực khách Việt Nam rồi. 

Biết đâu, chẳng bao lâu nữa, món phở của ta lại chẳng thành một món ăn "quốc hồn quốc túy" của một
số dân tộc nào đó trên thế giới. Và phở chính gốc Việt Nam lúc đó trở nên lu mờ để rồi con cháu chúng
ta sau này lại nghĩ phở là món ăn của một xứ sở nào đó mà Việt Nam ta du nhập vào, cũng như người
Mỹ tự hào về ông Kha Luân Bố được cho là người đầu tiên đã tìm ra châu Mỹ La Tinh chứ không phải
là người dân “da đỏ” bản xứ. Lịch sử nhân loại quá dài nên những chuyện nực cười như thế biết đâu
không thể không xẩy ra cho món phở của ta. 

Phở còn thì dân tộc Việt Nam còn, nó quan trọng như tiếng nói của ta vậy. Nói như thế các anh đừng
cho tôi là người có tinh thần "tự hào dân tộc" quá cao và lộng ngôn quá mức nhé. Sự thật là thế đấy.
Vậy bổn phận của chúng ta là phải ăn phở thật nhiều, không những ta ăn mà ta còn phải rủ bạn bè ta đi
ăn nữa dù có phải trả tiền cho họ. Có như thế ta mới bảo vệ được sức mạnh của phở trước những "xâm
thực" vừa khôn khéo, vừa tinh vi, vừa hiểm độc của những loại phở mang quốc tịch không phải Việt
Nam. Nói thẳng và nói rõ ra cho dễ hiểu là khi nào các anh rủ nhau đi ăn phở thì nhớ tới tôi, đừng quên
tôi như lần này nhé. 

Phở có nhiều loại khác nhau, nào phở bò, phở gà. Cứ như phở bò không thôi, ngoài phở chín, phở tái
nguyên thủy ta còn có một danh sách thật dài về những phó sản khác nhau của nó như phở gầu, phở vè
dòn, phở tái gầu gân sách, hay đủ mỗi thứ một tý được gọi là “phở đặc biệt” ... và phở “không người
lái” (không thịt) ... vân vân và vân vân. Người ta có thể ăn mì khô hay hủ tíu khô với bát nước dùng để
riêng, chứ không ai ăn phở khô bao giờ. Riêng anh phở xào và phở áp chảo thì đúng là thấy sang nhận
quàng làm họ với phở, chẳng khác gì anh Mỹ kềnh kàng họ Smith cứ nhập nhằng nhận vơ là họ
Nguyễn hay Lê, Lý, Trần của ta vậy.

Phở biến hóa khôn lường để hội nhập vào khẩu vị của từng địa phương. Nó dễ hòa nhập và hòa đồng
như tính hòa đồng tam giáo theo đúng tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam ta. Hòa nhập
gì thì hòa, nhưng hương vị của phở vẫn phải là hương vị nguyên thủy của phở, không thể tách biệt ra
dược. Có chăng là khác nhau bởi những gia vị thêm vào theo ý thích của từng người thưởng thức hay
từng địa phương như người miền Nam thì ăn phở với tương ớt và giá, giá sống hoặc giá chần, hay có
thêm tý hành chần nước béo hay tý hành tây nhúng giấm chua chua. Có người ăn phở với cơm nguội.
Tuyệt nhiên người ta không nấu phở vịt hay phở lợn. Năm 1975, tôi nghe nói ở Thanh Hoá có món phở
hến (sò hến).

Bên cạnh những tô phở phổ thông thường được chiếu cố tới, ta có một loại phở hết sức đặc biệt có tên
gọi là phở "ngẩu pín" (bộ phận lủng lẳng ở dưới bụng con bò đực). Ăn gì bổ nấy, nên loại phở này
thường chỉ dành cho các vị đại trượng phu hảo hán như bọn chúng mình. Nói đến món phở này, tôi lại
nhớ đến một chuyện vui có thật. Chắc dân sành ăn phở ở Sài Gòn ngày nào, hẳn không ai không biết
đến tiệm phở chuyên bán phở "ngẩu pín" ở góc đường Lý Thái Tổ, ngay bùng binh Ngã Bẩy. Một hôm,
khi tôi đang thưởng thức tô phở "ngẩu pín" với những khoanh tròn mầu nâu nâu và dòn xừn xựt, thì
chợt đâu, có hai cô nữ sinh trung học bước vào ngồi bàn bên cạnh. Hai cô gọi người bồi bàn đến gần
nói nhỏ: "Cho chúng tôi hai tô phở ngẩu pín". Nghe xong, anh bồi la toáng lên cho anh đầu bếp phía
trong nghe:"Hai tô ngẩu pín bàn số 2". Tôi vội liếc mắt sang bàn hai cô, tôi thấy hai cô cúi xuống, mặt
đỏ bừng như hai cô vừa làm điều gì kín đáo mà bị ai bắt gặp. Rồi hai tô phở cũng được bưng ra và hai
cô cũng vẫn thưởng thức tô phở bốc khói với những khoanh tròn mầu nâu một cách thoải mái. Chỉ có
một điều tôi không biết hai cô đang nghĩ gì về những khoanh tròn ấy mà hai cô cẩn thận cho vào mồm
nhai dè dặt và kỹ lưỡng trước khi nuốt trọn. Người đàn bà ăn uống bao giờ cũng khác với đàn ông
chúng ta, nhất là những cô thiếu nữ mới lớn, lúc nào cũng tò mò nhưng luôn cảnh giác. 
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Với phở, có một điều thú vị là ta có thể ăn phở ở bất cứ đâu và bất cứ mùa nào. Ăn đứng có, ăn ngồi
ghế có, ăn xổm có, ăn ở trong nhà, ăn cả ở vỉa hè. Ăn phở mùa đông có cái ngon của mùa đông, mùa hè
có cái ngon của mùa hè. Ăn sáng cũng được, trưa cũng hay và tối cũng xong. Chính vì thế, phở không
kỵ thời tiết, không kỵ không gian lẫn thời gian. Phở cũng chẳng phân biệt người sang kẻ hèn, ai ăn
cũng như nhau, cũng bấy nhiêu vị, không được thiếu vị nào, có chăng là nhiều hay ít tùy theo giá tiền
phải trả. 

Chỉ có một điều phở thường không phục vụ cho những người ăn chay. Phở chay thì không thể gọi là
phở được. Nếu có gọi nó là phở thì cũng chỉ là gượng ép, tội nghiệp cho anh phở thật. 

Nói đến hương vị, cách thưởng thức hay nấu phở thì thật đã có quá nhiều người viết. Nào phở nấu sao
cho đạt, nước dùng phải trong và ngọt, không hôi mùi thịt, gân sụn phải dai và dòn, tái phải mềm và
tươi, và phải đủ cả trăm thứ "phải" để có một tô phở đúng tiêu chuẩn của nó. Khi có tô phở trước mặt,
người ăn phải biết cách thưởng thức sao cho không phụ lòng tô phở đang bốc khói đón chờ, cũng như
người thiếu nữ lên xe hoa về nhà chồng đợi chờ người tình lang điêu luyện trong tối tân hôn sao cho
không bõ công trang điểm.

Tôi đoán thế nào khi đọc tới đây, các anh sẽ hỏi tôi: thế thì ăn phở ở Mỹ nó khác gì với ăn phở ở Việt
Nam. 

Tôi xin trả lời.

Trên căn bản hương vị của phở, thì phở ở Mỹ hay ở Việt Nam đều như nhau, nếu có khác thì cũng
không khác là bao. Có khác chăng là tô phở ở Mỹ thì to, có nhiều thịt hơn bánh, ở VN thì ngược lại. Và
phở ở VN, bột ngọt (mì chính) được khoe ra, ở Mỹ thì che đậy lại.

Tuy nhiên ăn phở ở Mỹ, nó thiếu một cái gì đó mà ta không thể tìm thấy được. Và chính cái thiếu ấy nó
làm cho ta có cảm giác tương tự như nhà thơ Nguyễn Bính thấy người yêu chân quê của mình khi lên
tỉnh về đã làm "hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều". 

Khi xưa, lúc còn ở VN, thỉnh thoảng tôi ghé một vài tiệm phở trên đường Lý Thái Tổ, gần nhà thờ Bắc
Hà để thưởng thức món phở được quảng cáo là phở gia truyền. Nơi đó có Phở Tầu Bay, Phở Tầu Bò và
Phở Tầu Thủy, hình như ở gần nhau. Ấy đấy, tên hiệu thì đủ thứ "Tầu", mà riêng cái tô phở đặc biệt và
to thì bao giờ cũng được gọi là tô "Xe lửa". Thật đủ hải, lục, không quân.

Tôi thường ghé đây ăn phở vào buổi trưa Chủ Nhật, sau giờ tan lễ nhà thờ, nên tiệm thường có khá
đông thực khách vào giờ ấy. Ôi cái cảnh nhộn nhịp, kẻ ra người vào tấp nập, ồn ào huyên náo làm sao.
Cái ồn ào vào những ngày hè nóng bức như được đun nóng lên, bốc thành hơi tỏa ra khắp phòng làm
người đứng đợi cũng cứ như bị ép lồng ngực đến trở nên khó thở. Những âm thanh càng ngày càng trở
nên quánh đặc làm ta có cảm tưởng phải lách âm thanh mà đi. Ông nói, bà nói, cả trẻ con cũng nói.
Ông lấn, bà chen, trẻ con cũng dành phần ngoi lên phía trước. Nếu ta lịch sự, hay cả nể, hay quân tử
Tầu, hay hèn thì cứ đứng đấy mà đợi mà chờ, mà đói, mà thèm đến rỏ dãi bởi cái hương vị phở chung
quanh, nó cứ tàn ác chui vào lỗ mũi. Cái mà làm ta bị tăng cái đói mạnh nhất là những tiếng khua của
thìa, của đũa, của những cái húp xùm xụp, của những cái hít hà khoái trá đến tận cùng do vị ớt cay
bỏng lưỡi, của những tiếng nước xúc miệng xùng xục trong mồm rồi nuốt chửng đến "ực" môt tiếng
ngắn và khô. Những âm thanh của ăn uống làm tăng cái đói của ta chưa đủ, ta còn bị thôi thúc nóng nẩy
khi đứng đợi, bởi những tiếng khóc thét của đứa trẻ lên ba cố ăn hết phần phở mà bà mẹ vừa tát cho
một cái bắt ăn cho hết khỏi phí. Đứa bé cố ăn trong tiếng khóc tức tưởi. 

Ở nơi kia, có người đàn ông tròn trịa, phinh phính, mặt mày mồ hôi nhễ nhại đang ngồi xỉa răng, thỉnh
thoảng ông lại rút cái tăm ra khỏi miệng mút cái đầu tăm ấy như còn tiếc rẻ miếng thịt nho nhỏ còn lưu
lại, rồi lại cho tăm vào xỉa tiếp. Có lúc ông cho cả bàn tay vào họng, móc móc moi moi, ông thản nhiên
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búng "nó" xuống gầm bàn như không lưu tâm đến cái quần hay cái váy của người ngồi đối diện với
ông. 

Và ở nơi đây, có cô áo dài trắng, cái áo trắng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ví như "áo lụa thinh không",
nghĩa là chiếc áo của cô mặc mỏng như sương khói. Cô vừa ăn vừa thổi, gặp sợi phở dài, cô không kịp
nhai, cô chúm môi hút chụt một cái, đám bánh phở cả ngắn lẫn dài chui tọt vào thực quản, đi thẳng
xuống dạ dầy, những chiếc răng ngơ ngác. Cái ngơ ngác của tôi là khi thấy cô cúi xuống gầm bàn xỉ
mũi xuống đất, cô thản nhiên lấy ngón tay xinh xắn quệt ngang rồi lại thản nhiên chùi xuống gầm bàn.
Thản nhiên như khi cô ăn xong, đưa móng tay cậy lá hành nhỏ rắt nơi kẽ răng, đưa ra răng cửa nhằn
nhằn mấy cái trước khi cô thổi phù nó vào một nơi nào đó, thản nhiên như chỗ không người. Mọi thứ
xẩy ra ở đây thật thản nhiên và tự nhiên đến độ nếu ta làm khác đi, ta sẽ trở thành mất tự nhiên và
chẳng giống ai cả. 

Đấy là phần âm thanh, hình ảnh diễn ra trước mắt. Thế còn mùi vị dành cho khứu giác thì sao. Ngoài
cái mùi thơm của nồi nước lèo đang tỏa ra xa, thêm vào đó, nào mùi khen khét ngột ngạt của thuốc lá
thuốc lào, nào mùi cà phê thơm ngát, nào cái mùi nước hoa thoang thoảng của cô gái đứng bên hòa lẫn
mùi mái tóc chua chua của ông bên cạnh đang rịn mồ hôi mà vài ba hôm nay ông quên chưa gội, rồi
nào cái mùi nồng nặc của ông đau dạ dầy nào đó cứ từ miệng ông phà thẳng vào mặt người đối diện
mỗi khi ông nói. Ông lại nói quá nhiều!

Khi tô phở của tôi được bưng ra, tôi thưởng thức tô phở ấy thật ngon và đầy đủ vì nó được trộn lẫn với
những âm thanh ấy, với những hình ảnh ấy và với những mùi vị ấy. Chúng nó quyện lại với nhau một
cách hài hòa thắm thiết, một thứ thắm thiết đến làm ta phải thương nhớ khi thiếu vắng nó. Thương nhớ
cái tình tự quê hương mà tô phở ở Mỹ ta không thể nào tìm thấy được. Chúng ta đi, không thể mang hết
được cả quê hương, đôi khi dù chỉ là một vài hình ảnh quê hương được ẩn tàng trong tô phở. 

Lần sau các anh đi ăn phở phải nhớ đến tôi nhé, vì ít ra hình ảnh của các anh cũng là hình ảnh của
những thứ mà tôi cần có, tạm gọi là "tình tự quê hương" như đã được nói ở trên. Nhớ trả tiền cho tôi
nhé, tôi về hưu rồi. Cười.  ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    GGGG    iiiiøøøø    HHHHùùùùnnnngggg    

Mời đọc thêm

THƠ TÚ MỠ

Phở đức tụng

Thể thơ: Ca trù - hát nói 

Trong các món ăn "quân tử vị",
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
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Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mũi.
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xơi một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ, sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm.
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 Cây Trứng Cá

Kim Oanh

      

Theo tài  liệu về khoa học thực vật  cây trứng cá hay được gọi  là  Mật  sâm, có tên khoa học là 
Muntingia calabura là một loài thực vật có nguồn gốc từ Mexico, Caraibe, Trung Mỹ và về miền Tây
Nam Mỹ. Là một loài cây phát triển trên những vùng khô hạn, những vùng đất không giàu dinh dưỡng.
Nói chung cây trứng cá rất thích hợp với những vùng nhiệt đới. Loài dơi và chim ăn trái và phát tán hạt
khắp nơi...bao gồm cả vùng Đông Nam Á.

Người ta lấy gỗ từ thân cây, bên ngoài vàng nhạt, trong tâm màu đỏ nhạt, cứng và chắc nhưng trọng
lượng nhẹ nên được dùng làm hộp, vách, làm cũi dễ nhóm, ít khói, vỏ cây làm dây thừng.

Riêng nhỏ, thì cây trứng cá là một niềm vui ngọt ngào của tuổi thơ, là những kỷ niệm, hạnh phúc một
thời trong ngôi làng nhỏ thân yêu.

Cây trứng cá không cao chót vót, tàng rộng lá xanh che mát quanh năm cho dù nắng nung quái ác. Mùa
thu lá cũng đủ vàng lưa thưa, lẻ loi rơi rụng theo mùa nhưng không làm trụi hết cây.

Làng nhỏ, hầu như nhà nhà đều có cây trứng cá trước sân. Trước khi kết trái, hoa màu trắng, nhụy vàng
mong manh. Mỗi khi có cơn gió dù nhỏ hay lớn, cánh hoa như đàn bướm chao liệng, bay lượn trên
không rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất xám cằn... từ từ được luà theo từng lớp đi...đi...khắp sân làng.

Trái trứng cá to bằng đầu ngón tay cái, khi trái còn xanh
con gái  thích hái để chơi nhà chòi, con trai  dùng làm
đạn. Ống thụt được làm bằng cây trúc nhét trái trứng cá
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vào, một chiếc que vuốt như chiếc đũa, đầu quấn vải và thụt... những tiếng bốp...bốp như pháo nổ phát
ra. Sức ép cũng đủ là rát cả da, mà nạn nhân là bọn con gái của nhỏ.

Khi trái bắt đầu hườm hườm, sang đỏ, mọng nước căng tròn thu hút đám con nít bu quanh, đứa leo trèo,
đứa vói hái, đứa này đưa lưng cõng đứa kia tòm thu không sót. Những sáng kiến nảy ra, làm một chiếc
lồng bằng cây tre, chỉ cần nhẹ nhàng xoay chiếc lồng là những trái tuốt trên cao cũng nằm êm ái mà lũ
dơi và chim không có cơ hội để ăn.

***

Một ngày có đoàn xe ghé vào làng Trung Ngãi đóng quân, trên đường cô bé đi học về, chợt thấy dưới
gốc cây có người ngồi, chiếc nón sắt úp lên mặt ngủ trưa. Tò mò con nít bu quanh... cười khúc khích,
đứa sờ chiếc bi đông, sờ cái ba lô, sờ bá súng... một tiếng hù " đùng", đám con nít thích chí cười vang...
nhỏ đứng xa xa tò mò cười mỉm.. Chú lính đưa tay vẫy gọi cô bé kèm nụ cười đầm ấm, nó không e dè
bước lại gần, chú đội chiếc nón lên đầu nó, che hết khuôn mặt non nớt, chỉ còn thấy cái miệng nó hả hê
cười thật tươi.
Không biết đoàn quân ấy đến và đi bao nhiêu bận, nhưng có một điều nỗi nhớ vẫn chỉ một lần gắn mãi
nơi đây. Vẫn choàng ôm ký ức thơ ngây và đi với cô bé suốt đời.

Lớn lên rời làng, cái bình dân, giản dị dường như bị lãng quên. Nhất là khi rời làng lên tỉnh học, tâm
hồn xôn xao mơ mộng cũng theo cảnh vật mới thăng hoa. Những đoá Hồng, Ngọc Lan.. những đoá hoa
xinh đẹp rực rỡ khác choáng ngợp lòng thanh, thiếu nữ đương xuân. Trái ngon xoài, mận, cóc ổi...lấn
áp trái trứng cá. Cây trứng cá quê mùa một chiều vắng bóng cô bạn tí hon. Tất cả đã phôi pha?!

Sau bao mươi năm trở lại làng quê, cô giáo nhỏ về nhận nhiệm sở nơi ngôi trường ngày cũ, nơi cô đã
một thời cắp sách đi học.

Cây trứng cá vẫn còn, căn nhà cũ đã thay chủ. Mỗi buổi tan lớp về nàng thường đi ngang qua căn nhà
đó, cây trứng cá giờ đã được bao bọc bởi một hàng rào gạch cao, nàng len lén vói tay hái trái trứng cá
cho vào miệng chợt nghe lòng đau nhói... rồi ngày qua ngày trái chín đỏ ối de ra khỏi rào, nàng lãi sạch
không còn. Có hôm nàng tựa vách rào lấy bình tĩnh để lén thò tay vào ô vuông gạch trống hái. Thình
lình một nhúm trái trứng cá nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé của nàng. Vừa hốt hoảng vừa quê ... nàng
đứng chết trân. Một đôi mắt nhìn xuyên qua ô trống hàng rào, đôi mắt biết cười ... "\ cô giáo đừng ngại,
mỗi ngày tôi sẽ tặng cô". Nàng lí nhí cảm ơn rồi vội vã quay lưng như chạy trốn. Sượng sùng và quê
mặt làm sao. Vậy là nàng đã bị theo dõi từ lâu, “người ta còn biết cả nghề nghiệp của mình”.
      

Kể từ hôm ấy, mỗi buổi tan lớp nàng đi ngang qua nhà không dám dừng
chân ... đi như chạy...nhưng rồi người ta lại chận bước chân nàng để gửi
cho những trái trứng cá đỏ ối gọi mời. Nàng nhận quà cũng líu ríu "cảm
ơn chú" rồi lầm lũi bước đi vì cái xấu hổ vẫn còn vương.

Tiếng nói người ta với theo:

- Cô bé đội nón sắt ngày xưa phải không?
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Đôi chân nàng như ai đổ xi măng, bị khô cứng không thể nào di chuyển. Nàng im lặng không ngoái đầu
lại được vì toàn thân như pho tượng, mồ hôi giã ra đầy mặt, nóng bừng, miệng không nói thành câu.

Người ấy đứng trước  mặt nàng, nụ cười đầm ấm ... ánh mắt thu hút như ngày nào đã nhìn con nhỏ và
vẫy gọi con nhỏ đến gần ... Ôi cái kỷ niệm như cuốn phim quay về quá khứ thơ ngây.

- Mời cô giáo vào nhà nghỉ chân và uống ly nước mát nhe?

Nàng ngập ngừng chưa biết tính sao. Trong nhà một cô bé, bé An là học trò của nàng, chạy ùa ra níu
lấy tay nàng lay lay van nỉ.

 - Cô, vào nhà em đi cô.
Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác,
 - Vậy chú là.…
Câu hỏi chưa kịp dứt, một người thiếu nữ từ trong nhà bước ra mời thêm.
- Mời cô giáo vào uống miếng nước.
- Dạ, cảm ơn anh chị.

Nàng chợt thấy nhẹ lo, vò đầu cô học trò nhỏ và bước vào sân. Nàng nhìn gốc trứng cá và chợt bắt gặp
ánh mắt biết cười của người ấy rộn ràng. Nàng cúi xuống tránh né, vì có vợ người ta bên cạnh. Chân
vừa chạm ngạch cửa tự nhiên nước mắt nhỏ tuôn dài, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, hình ảnh ba má nàng
như đang hiện diện nơi đây, bóng dáng anh chị em nàng đang tung tăng chạy nhảy. Căn nhà ký ức nàng
đây sao?

Người phụ nữ đánh tiếng.
- Cô giáo có muốn nhìn lại căn nhà không? Mời cô.
Chị vừa đưa tay mời vừa nắm lấy tay nàng dẫn đi.

Căn phòng khách, rẽ trái bước vào phòng ngủ, rẽ phải là cái trảng xê mà gia đình nàng đã trú ẩn những
khi súng hai phía chạm nhau.

Đi thẳng xuống nhà sau là nơi gia đình nàng hay ngồi quay quần bên mâm cơm đầm ấm cũng là nơi
ngồi học hàng đêm. Nhìn ra sân vườn là chiếc giếng nước, cũng nơi giếng nước này, ba má nàng
thường quăng  xuống giếng những quần áo, hình ảnh, giấy tờ được bọc nylon cẩn thận, mỗi khi hô cháy
nhà hay chạy loạn. Nhờ ba má nàng nhanh trí nên anh em nàng vẫn còn những kỷ niệm xa xưa. Một
kho tàng quý giá để đời.

Bước qua khỏi nhà mát là căn bếp, cái bồ lúa nằm cạnh, tấm ngựa gỗ ngồi xay bột làm bánh vẫn còn
nguyên trong trí nàng, tuy nay không còn nữa. Đi đến đâu nước mắt nàng rơi đến đó... Nhìn hết cảnh
vật chung quanh nàng đứng thừ người, chủ nhà rất tế nhị chỉ im lặng đi theo nàng, họ tôn trọng cảm
xúc của nàng và chia sẻ nỗi đau.

Cái nhìn của người đàn ông có chút gì chua xót... vì người cũng đã có những ngày đóng quân trong căn
nhà này thuở xa xưa, ngồi chái nhà sau thổi lửa nấu cơm, ngủ ở hàng hiên trước, tắm nước giếng này....

- Cô giáo lên phòng khách uống nước nhe.
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Lời dịu dàng của chị chủ nhà, làm nhỏ quay về với hiện tại, trò chuyện cùng nhau, nhỏ hỏi:

- Anh chị về đây bao lâu? con anh chi học ngoan lắm. Xin lỗi anh chị vì em mới về làng không lâu nên
chưa biết hết phụ huynh. Cám ơn anh chị hôm nay cho em vào để nhìn lại căn nhà kỷ niệm của mình.

Chị chủ nhà đập vào vai nàng cười…

- Trời ơi, hổng phải cô giáo ơi. Đây là anh em đó. Sau khi ảnh bị thương giải ngũ về, rồi ba má em chết
hết trong chiến tranh, ảnh thua buồn quá mong về đây ở tìm kỷ niệm, nhưng không ngờ gia đình chị ly
tán hết, người chủ mới bán căn nhà này, anh em nhứt định mua và cho hai mẹ con em tá túc đó.

Nàng xin lỗi rối rít và nhìn ánh mắt cười ... ngạo của người ta mặt nàng đỏ bừng xấu hổ.

- Chị ngồi đây nói chuyện với anh em, em chạy mua nước nhe. Uống cà phê đá nhe chị.

Nhỏ chưa kịp ngăn thì cô em nắm tay bé An “ theo mẹ bé An” nhanh như chớp hai mẹ con biến dạng.

- Ngồi đi cô bé, đứng chào cờ hoài sao?
- Sao chú không nói cho biết trước ... quê quá.
- Cô bé có hỏi đâu. Mà sao hồi nãy gọi anh mà bây giờ kêu chú rồi?
Nhỏ ấp úng chóng chế.
- Thì…
 - Thì sao?
 - Thì tại hồi nãy chưa biết quen...Bây giờ biết quen nên gọi chú, vì quen miệng gọi “chú lính” rồi... Mà
sao chú gọi người ta bằng cô giáo mà.
- Cô bé giỏi đáp lắm nhe, nhưng bướng cũng không chừa hé.
- Mà sao chú biết nhỏ là cô bé hồi xưa ở căn nhà này?
- Thì nhờ cây trứng cá báo mật. Mỗi ngày anh đứng sau bức rào nghe một người đứng tỉ tê với cây 
trứng cá, vừa ăn trứng cá vừa kể chuyện đời xưa.
- Trời ơi, chú nghe lén người ta.
- Có người nói lén mình không nghe thì tội.

Cả hai im lặng trong giây phút, mắt cùng hướng về tàng cây trứng cá ngoài sân ... rồi nàng bẽn lẽn cúi
đầu và chợt nghe lòng rộn rã niềm vui. Ngày buồn trong ngôi làng bé nhỏ này cũng bắt đầu tươi màu
như loài trái trứng cá chín mộng ươm mật ngọt kia. Tâm hồn cô giáo trẻ bỗng nhẹ nhàng như hoa trắng
tinh lượn bay theo gió mới.

* * *
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Ánh nắng xuyên qua tàng cây trứng cá soi rọi những hình ảnh tuổi thơ, chập chờn trước mắt…

Thì ra những đóa hoa Mai, Hồng, Lan, Cúc và những loài hoa khác rực rỡ sắc hương, thơm nồng quyến
rũ như những người con gái rộ tuổi dậy thì. Tuy hoa trứng cá không hương nồng nhưng vẫn dịu dàng
tha thướt với gió mơn, nhẹ bay, màu trinh trắng điểm nhẹ sắc nhụy vàng cũng đủ gợi tình góp ý với thi
nhân.

Trái xoài, mận, cóc, ổi vừa chua vừa ngọt như tuổi đời thăng trầm của nàng đã đi qua... nhưng chắc
chắn một điều trái trứng cá chẳng bao giờ có vị chua, mà mãi mãi ngọt ngào như tuổi ấu thơ.

" Nếu là hoa
Xin hãy khoan là trái
Hoa nồng hương
Mà trái lắm khi chua" 
(Tôn Nữ Thu Hồng)  

Riêng với cây trứng cá thì nàng chẳng cần van xin, chẳng cần nhắn nhủ, vì...

Nếu là hoa
Em xin làm ngọt trái
Đỏ ối lòng,
Tươi mãi với tuổi xanh

Cánh mong manh
Nhẹ nhàng lay trong gió
Gắn bó đời
Hạnh phúc đẹp long lanh.  ■

(Kim Oanh)

KKKKiiiimmmm    OOOOaaaannnnhhhh
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ThÖ  Sóng ViŒt ñàm Giang

Cây Bonsai Đỗ Tùng Dưới Tuyết

Sóng Việt Đàm Giang

Thời gian không ngừng trôi
Đỗ tùng phơi sương cùng gió tuyết

Trăm năm vẫn một tâm.

Ba chú hải âu trắng
Bay lượn trên vòm trời
Cùng đôi cá vùng vẫy

Uốn mình theo sóng nước
Tạo bức tranh tuyệt vời
Hình tượng một trái tim
Một tình yêu vĩnh cửu
Như cây tùng sống đời

Chim hải âu lờ lững
Đôi cá lội nhởn nhơ

Quấn quýt một trái tim
Bắt lại trong khoảng khắc

Nửa vòng tim ngà ngọc
Chung nhau lời thân ái
Nửa vòng tim nâu thẳm

Chia sẻ nỗi cam go

Đỗ tùng còn xanh mãi
Bức tranh màu thời gian

Có bao giờ tàn phai
Lưu lại cùng nhân thế.  ■

SSSSóóóónnnngggg    VVVViiiiŒtttt        ñààààmmmm    GGGGiiiiaaaannnngggg
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ThÖ        ñàm Trung Phán

 IN FLANDERS FIELDS

In Flanders Fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely sing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow 
Loved, and were loved, and now we lie 
In Flanders Fields. 

Take up our quarrel with the foe: 
To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high. 
If you break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 
In Flanders Fields. ■

John McCrae 
May, 1915 

CHIẾN ĐỊA FLANDERS 

Hoa bay đồng cỏ Flanders, 
Giữa hàng thập tự, bao bờ hàng bia. 
Nơi đây chiến địa chia lìa, 
Sơn ca bay, hót trên kia chẳng ngừng. 
Tiếng chim súng át nổ tung, 
Trên không chim lượn, súng ầm đồng hoang. 
Chúng tôi mới chết đây thôi, 
Cõi dương đã thấy sớm mơi, bóng chiều. 
Đã từng biết được tình yêu, 
Giờ trong lòng đất, sớm chiều, Flanders.

Thay tôi đấu với quân thù: 
Hãy cầm ngọn đuốc ngàn thu trao đời! 
Cầm cao cho đuốc khỏi rơi, 
Nếu làm không được, hổ đời chúng tôi: 
Mặc cho hoa nở trên đời, 
Chết không nhắm mắt ở nơi đồng này! ■

John McCrae, May 1915 
Nguyễn Đàm Duy Trung chuyển ngữ 
Canada Remembrance Day, 
November 2000.

Love constant beyond Death 

The final shadow that will close my eyes. 
will in its darkness take me from white day, 
and instantly untie the soul from lies
 and flattery of death, and find its way, 
and yet my soul won't leave its memory 
of love there on the shore where it has burned: 
my flame can swim cold water 
and has learned to lose respect for laws' severity. 
My soul, whom a God made his prison of, 
my veins, which a liquid humor fed to fire, 
my marrows, which have gloriously flamed, 
will leave their body, never their desire; 
they will be ash but ash in feeling framed; 
they will be dust but will be dust in love. ■

F. De Quevedo 

DÙ CHO THOÁT XÁC 
MÃI CÒN YÊU THƯƠNG 

Bóng tối đã khép làn mi, 
Liệu chăng đã lấy mất đi bóng ngàỵ 
Rút hồn khỏi dối gian này, 
Phỉnh nịnh cõi chết, lối này ta đi. 
Ra đi, hồn nhớ những gì, 
Tình yêu bãi biển, thân thì đốt tan. 
Lửa ta bơi, nước lạnh ran, 
Không thèm chấp nữa, thế gian luật rừng. 
Hồn ta, Thượng Ðế giam bưng, 
Máu trong huyết quản cháy bừng lửa thiêng.
Tủy xương ngạo nghễ cháy điên, 
Ta đây lìa bỏ chỉ riêng tình mình. 
Thịt da thành bụi, bụi tình, 
Trở thành tro bụi, tro tình, tro yêu.  ■

Văn Khoa chuyển ngữ, July 28, 2006
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TTTThhhhÖ VÛ ThÎ Ng†c ThÜ 

Hoàng Hạc

Nhạc sĩ Cung Tiến, họa sĩ: Trần Thế Vinh

Người về cõi vàng xưa
âm nguyệt cầm thê lương

giọt sầu đêm sao thưa
vô tận bến Tầm Dương.

Người dệt nắng kim ngân
pha hương xưa ủ mật

sóng sánh men đời lâng
chén thiên thai ngây ngất.

Người thả gió thiên hà
hòa giao hưởng vũ trụ

thắm thiết chuyển cung xa*
đồng yêu mềm mại  nhú.

Người mơn tình thiết tha
thuở làm thơ yêu em

tình đọng thắm đường hoa
vang vang trời vào xuân. 

Người đếm mùa hoa nở
úa vàng mái phố cong
đơn tấu chiều cách vợi

Hoàng Hạc lâu trăng loang.

Người mê hoặc ngũ cung
chinh phụ ngâm thao thiết

đa đoan những nụ hồng
hoen tủi đời cay nghiệt.

Người rong nắng thu vàng
tìm hoa niên mắt biếc

nỗi nhớ dâng cuồng điên
lệ đá xanh mòn tiếc.

Người bay đêm hoa đăng
sáo trúc rơi quãng lặng
ai điếu mưa sao băng

hạc về vầng trời trắng. ■

Kính tiễn nhạc sĩ Cung Tiến (1938-2022)

VVVVÛÛÛÛ    TTTThhhhÎÎÎÎ    NNNNgggg††††cccc    TTTThhhhÜÜÜÜ        
Tháng 6, 2022

* Chuyển cung xa: kỹ thuật viết nhạc được nhac sĩ Cung Tiến dùng khi viết ca khúc Nguyệt Cầm.
    Những cụm từ in nghiêng là tên tác phẩm được viết hay phổ nhạc bởi nhạc sĩ Cung Tiến
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ThÖ Tâm Minh Ngô T¢ng GiaoTâm Minh Ngô T¢ng Giao

The Road Not TakenThe Road Not Taken

   Two roads diverged in a yellow wood,
   And sorry I could not travel both
   And be one traveler, long I stood
   And looked down one as far as I could
   To where it bent in the undergrowth;

   Then took the other, as just as fair,
   And having perhaps the better claim,
   Because it was grassy and wanted wear;
   Though as for that the passing there
   Had worn them really about the same,

   And both that morning equally lay
   In leaves no step had trodden black.
   Oh, I kept the first for another day!
   Yet knowing how way leads on to way,
   I doubted if I should ever come back.

   I shall be telling this with a sigh
   Somewhere ages and ages hence:
   Two roads diverged in a wood, and I -
   I took the one less traveled by,
   And that has made all the difference. ■

Robert FrostRobert Frost
(1874-1963)

“No Longer Mourn For Me“No Longer Mourn For Me
When I Am Dead”When I Am Dead”

     No longer mourn for me when I am dead
     Than you shall hear the surly sullen bell
     Give warning to the world, that I am fled
     From this vile world, with vilest worms to dwell;
     Nay, if you read this line, remember not
     The hand that writ it; for I love you so,
     That I in your sweet thoughts would be forgot,
     If thinking on me then should make you woe.
     O if, I say, you look upon this verse
     When I perhaps compounded am with clay,
     Do not so much as my poor name rehearse,

Con Đường Không TheoCon Đường Không Theo

Đường chia đôi ngả vào rừng
Khiến ta lữ khách ngập ngừng bước chân

Dừng đây lặng đứng tần ngần
Dõi nhìn một ngả khuất dần lùm cây;

Rồi ta theo ngả bên đây
Cũng nhiều quyến rũ, cũng đầy mộng mơ

Cỏ hoang ngập lối hoang sơ
Phất phơ như đón như chờ chân ai;

Tuy đường rừng chợt chia hai
Lối mòn qua lại lá rơi khác nào.

Bình minh hôm đó đẹp sao
Đôi đường lá phủ một mầu trinh nguyên.

Bồi hồi ta nhủ lòng riêng
Đường nào cũng dẫn tới miền xa xăm,

Đường kia dành lúc khác thăm!
Buồn thay dự tính tháng năm đổi dời.

Mai này ta kể chuyện đời
Nơi miền đất lạ thở dài luyến thương:

Rừng kia chia cách đôi đường
Ta theo một ngả ít vương dấu giầy

Đời ta từ đó đổi thay
Lá vàng theo gió cuốn bay cuối trời.  ■

Tâm Minh Ngô Tằng Giao Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ)

“Khi Ta Chết“Khi Ta Chết
Nàng Đừng Thương Đừng Tiếc”Nàng Đừng Thương Đừng Tiếc”

Khi ta chết nàng đừng thương đừng tiếc         
Nghe chuông buồn tiễn biệt bước ta đi
Báo tin cho đời rõ cuộc chia ly
Lìa cõi tục, ta về cùng sâu đất.
Dòng thơ này nếu sau nàng ghé mắt
Hãy quên tay từng khắc những vần thơ
Tình yêu ta rạng rỡ khắp tinh cầu
Ta đâu muốn để nàng sầu nét ngọc.
Vần thơ này nếu sau nàng có đọc
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     But let your love even with my life decay;
     Lest the wise world should look into your moan,
     And mock you with me after I am gone.  ■

William ShakespeareWilliam Shakespeare
(1564-1616)

April Rain SongApril Rain Song

Let the rain kiss you.
Let the rain beat upon your head

with silver liquid drops.
Let the rain sing you a lullaby.

The rain makes still pools on the sidewalk.
The rain makes running pools in the gutter.

The rain plays a little sleep-song
on your roof at night.

And I love the rain.  And I love the rain.  ■■

Langston HughesLangston Hughes
(1902-1967)(1902-1967)

Chắc thân ta đã mục dưới đất sâu
Quên tên ta, đừng nhắc gợi buồn đau
Để tình đó chìm mau vào dĩ vãng
Người đời biết nếu nàng còn than vãn
Nhạo nàng vì chẳng quên lãng được ta. ■

Tâm Minh Ngô Tằng Giao Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ)

Bài Ca Mưa Tháng TưBài Ca Mưa Tháng Tư

Để mưa hôn nhé em yêu.
Để mưa vỗ nhẹ, giọt gieo mái đầu

Long lanh ánh bạc khoe mầu.
Để mưa ru điệu ngọt ngào yêu thương.

Mưa thành vũng lặng bên đường.
Mưa tuôn róc rách bờ mương thị thành.

Nhạc mưa tấu khúc mộng lành
Canh khuya trên mái âm thanh tuyệt vời.

Ta yêu mưa lắm mưa ơi!  ■

Tâm Minh Ngô Tằng GiaoTâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)
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ThÖThÖ  Phåm Xuân LPhåm Xuân LÜÖÜÖngng

A TRIBUTE TO OUR HEROES IN SPACE
In memory of the Shuttle Columbia's Explosion

You’ve finally reached your dream star.
High heavens were your last frontier.
Your souls soared beyond and afar,
And bravely trekked in space without barrier.

You’ve put your lofty faith into orbit,
Where your frail bodies were badly hit,
By your adventure’s hazards and risks.
We could feel your pains through our disks.

Your selfless sacrifice was inspiring.
Your sacred mission went into history.
Your message was powerful and touching,
“We’d die as martyrs for technology.”

Your eternal graves were built in space
Amid the trails of fleecy, floating clouds.
There was no holier and prettier place
Than rainbows that bloomed round azure shrouds.

We pray for your crew, our Columbia heroes,
For your peaceful slumber under sacred crosses,
For the gradual healing of your folks’ sorrows,
and for the honor and glory of your heroic losses. ■

LLLLeeeeeeee    PPPPhhhhaaaammmm

Copyright c 2005 Lee Pham
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TTTThhhhÖ  Lê DiÍm Chi HuŒ

Thiền Hoa

Gót hoa trẩy mộng trần gian
Hương thiền ngây ngất ngập tràn lối đi

Lên non chẳng định hạn kỳ
Hoa tâm rũ cánh từ bi xuống đời

Hạ gầy trải bóng buông lơi
Xác xơ hoa lá thốt lời bi ai

Nhân sinh một giấc mộng dài
Ai ôm đuốc tuệ ai cài u minh

Tóc huyền quấn nửa trang kinh
Nửa trưa đứng bóng ngỡ mình là mây

Thong dong một góc vơi đầy
Ta bà dặm lữ ươm đầy thiền hoa.  ■

Xuân Thiền

Tà dương lạnh nép bên đường

Chim chiều soải cánh phong sương tứ bề

Ta Bà một cõi si mê

Rưng rưng con chữ hướng về chân không

Từ ai trẩy cuộc phiêu bồng

Cung sầu cung oán mênh mông một dòng

Xuân về lạc giữa bờ không

Hương thiền gọi vẩy bên sông đợi chờ

Chạnh lòng thân nhuốm bụi mơ

Áo hoa lịm giữa mấy tờ hư vô!  ■
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ThÖ DDDDãããã    TTTThhhhääääoooo    

PARIS KHÔNG EM

PARIS đã xa khi người tình đã mất
 PARIS tuyệt vời khi âu yếm bên em

 PARIS bỏ ngỏ trong nhung nhớ thân quen
 PARIS thơ mộng nhìn áo em bay bổng

PARIS tình tứ đong đưa em ngủ vỏng
PARIS thanh bình cài hoa nắng tóc mây
PARIS xinh xắn trên môi em hạnh phúc

Em còn đó từ giọng em cao vút
Hát ngọt ngào ru Anh mãi nghìn năm
Còn đưa Anh mùa đông đến rét căm ?

 Cho PARIS ấm, trong vòng ôm thật sát

Hỡi CỎ PARIS, hỡi hoa đồng thơm ngát
Mai Anh về, CỎ còn dắt rong chơi ?

CỎ còn xanh, hồn Anh bỗng chơi vơi ?
Ngắm mắt em để thấy tình lai láng

PARIS vẫn mộng trong men say choáng váng
Anh say tình, Anh say cả nàng thơ
Mỗi lần đi tim hoang vắng bơ vơ

Như đánh mất nửa đời mình khờ dại

Nghe không em, đừng bỏ Anh ở lại
PARIS còn gì khi thành phố không Em ?
Anh còn gì trong rừng người bon chen ?

PARIS KHÔNG EM lòng tiêu điều sa mạc

Trong bùi ngùi tìm dấu em phiêu bạt
Mất Em rồi đời còn nghĩa gì đâu ?

Anh làm gì cho hết những đêm thâu ?
PARIS thổn thức nghe tiếng sầu rơi rụng

Qua nửa đời vẫn thấy mình dại vụng
Chiều hẹn hò còn e ấp ngóng trông

Ngóng bước em mang chút nắng vào đông
Cho PARIS thần thoại những ngày Anh đến

 Hỡi người tình PARIS, người tình yêu mến
Anh đứng đây lồng lộng gió sông Seine
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Métro chuyển bến, Anh đứng buồn ngơ ngác

PARIS vào đông nhìn hàng cây xơ xác
PARIS ngậm ngùi trong nỗi nhớ tràn dâng

PARIS đìu hiu Anh còn mãi tri ân
PARIS thương mến, tình yêu ta bất diệt

 Đường xưa cũ khơi lên niềm ly biệt
Trả lại tình những kỷ niệm đớn đau

Để lại PARIS cả mảnh hồn xanh xao
PARIS yêu dấu xin giã từ mãi mãi

Tạ ơn PARIS cho ta tình ưu ái
Không bao giờ ta quay gót chốn đây

PARIS vào đông trời như có nhiều mây
Thành phố tên EM, Anh luôn hoài khắc nhớ.  ■

(Viết cho một người đã ngậm ngùi bảo rằng : PARIS KHÔNG EM đã trở thành vô nghĩa, và cho
D.B.H /Không Quân – tháng 8/1989)

DDDDãããã    TTTThhhhääää    oooo     / TTC
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ThÖ    PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 
   GS PHẠM TRỌNG LỆ

Hạ buồn tin đến bất ngờ ơi!
Báo bậc tài danh vĩnh biệt đời
TRỌNG LỆ nghiên tàn, cây lá đổ 
Giáo Sư bút gãy, ánh sao rời
Bao năm trần hạ còn lưu dấu
Một phút thăng thiêng chẳng để lời
THẾ HỮU VĂN ĐÀN cùng tiễn biệt
Người người thương tiếc chẳng nào nguôi.

Nào nguôi khi đọc “Firmament” 
Tác phẩm vẫn còn tác giả thăng
Biệt thế xác thân về cát bụi
Lìa trần linh điển vút sao trăng
Bạn bè buồn bã, lòng đau ngập
Gia tộc sầu thương, nỗi nhớ oằn
Sinh diệt vô thường đà hiểu thấu
Sao ngày đưa tiễn lệ khôn ngăn? ■

             PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa - July 24, 2022

VỊNH THẾ HỮU VĂN ĐÀN
(Thể Tung hoành trục khoán)

“Thi Phú Lung Linh Trang Thế Hữu/
Văn Chương Rạng Rỡ Chốn Văn Đàn”

THI nhân bốn bể đứng chung hàng
PHÚ thịnh “Firmament” rất vẻ vang 
LUNG luyến lời thơ dường dát ngọc
LINH ngân ý truyện tợ tô vàng
TRANG gom hòa ái gom ngùn ngụt
THẾ trải từ tâm trải bạt ngàn
HỮU ý đồng lòng gìn Quốc Ngữ
VĂN CHƯƠNG RẠNG RỠ CHỐN VĂN 
ĐÀN  ■

     PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa

HƯƠNG QUÊ HOÀI NIỆM

HƯƠNG QUÊ từ thuở xa bay
Đeo mang HOÀI NIỆM lòng này tái tê
Ước mong một sớm quay về
Mấy mươi năm để câu thề lắt lay

Tình yêu đất nước tràn đầy
Ai gây chi cảnh khổ thay hỡ trời!
Chốn xưa lúc bước chân dời
Sầu đeo dã dượi rã rời sắc hương

Trông vời thăm thẳm màng sương
Lòng đau tim nhói can trường quặn thôi
Tháng ngày gặm nhắm hồn tôi
Thu sang đông tới tình người xót xa

Sáng tinh sương đến chiều tà
Tâm tư chất nhất lệ sa ngấn ngần
Trăng thề mây chuyển cẩu vân
Cách xa ai biết tình chân vẹn tình

 NGÀY LỄ NHỚ CHA
(Tam khúc liên châu)

Tháng Sáu phượng hồng nở rực hoa
Đón ngày Từ Phụ nhớ về cha
Sinh thành công lớn tày non Thái
Dưỡng dục ân sâu sánh hải hà
Con đã yên gia người khuất bóng
Cháu giờ thành đạt ngoại lìa xa
Muốn đền nghĩa nặng nào cơ hội
Nghĩ đến càng thêm mắt lệ nhoà

Lệ nhoà nương bút quyện vào thơ
Con khóc thương cha biệt bến bờ
Chẳng được phút quỳ khu mộ chí
Kiếm đâu dịp viếng Tổ Đường thờ
Quê người mòn mõi trông, tim nghẹn
Xứ lạ thẩn thơ đợi, mắt mờ
Ao ước có ngày nơi chốn cũ
Mồ phần bái lạy thỏa niềm mơ
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Phương trời ôm bóng nhớ hình
Khắc sâu tâm khảm chuyện tình như mơ
Nhớ thương từng phút từng giờ
Dấu xưa kỷ niệm ngày thơ ngọt ngào

Tình quê muôn thuở chẳng xao
Mang theo âm hưởng ngạt ngào điệu ru
Sầu đeo man mác tâm tư
Mùa thu nao đã tạ từ dấu chim

Tìm đâu ra nữa mà tìm
 Nghĩ về chốn ấy nhịp tim liên hồi
 Giờ xa sông biển núi đồi
 Quanh năm chỉ tội mình tôi ngồi chờ

Bây chừ đã cạn nguồn thơ
Bút run run vẩy bao tờ mực rơi
Yến oanh nay lạc hướng rồi
Tìm nhau ngơ ngác mây trời bốn phương

Vô tư trái đất xoay thường 
Riêng ta một nỗi vấn vương ai hoài
Đêm tàn sương lạnh bờ vai
Trăng non soi dấu bước dài trong đêm

Rưng rưng lệ rớt trên thềm
Lòng đau đành gửi muôn niềm gió bay
Lời thơ trải cạn ý này
HƯƠNG QUÊ HOÀI NIỆM ngập đầy trong tim...■

PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa

Niềm mơ đơn giản chẳng nhiệm mầu
Nên mãi đeo mang vạn mối sầu
Thân Phụ nhớ thương lòng quặn thắt
Mẫu Từ tưởng đến dạ oằn sâu
Song đường khuất núi con lưu lạc 
Tổ Quốc xa vời nước bể dâu
Bốn mấy năm rồi sao vẫn khổ
Xứ người lệ đẫm trọn canh thâu...■

       PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa

MEETING

The snow will bury roads
And houses to the roofs.
If I go to stretch my legs,
I see you at my door.

In a light fall coat, alone,
Without overshoes or hat,
You try to keep your calm,
Sucking your snow-wet lips.

The trees and fences draw
Far back into the gloom.

GẶP GỠ

Tuyết rơi lấp các con đường
Phủ che hàng xóm ngập luôn mái nhà
Anh vừa dạo gót bước ra
Nhìn ngay trước cửa dáng hoa đây rồi

Áo mùa thu khoác, đơn côi
Chân không hài tía, đâu rồi mũ nhung
Điềm nhiên em vẻ lạnh lùng
Cắn đôi môi ướt, tuyết hừng mọng tươi

Hàng cây rào giậu vẽ vời
Xa xa mờ mịt bầu trời lặng thinh
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You watch the street, alone
Within the falling snow.

Your scarf hangs wet with snow,
Your collar and your sleeves,
And stars of melted flakes
Gleam dewy in your hair.

A shining wisp of hair
Lights suddenly your face,
Your figure in the cold,
In that thin overcoat.

Flakes gleam beneath your lashes
And anguish in your eyes.
You were created whole,
A seamless shape of love.

It seems as if your image
Drawn fine with pointed steel
Is now in silver lines
Cut deep within my heart.

Forever there you live
In your true humility.
It does not really matter
If the world is hard as stone.

I feel I am your double,
Like you outside, in dark.
I cannot draw the line
Dividing you from me.

For who are we, and whence,
If their idle talk alone
Lives long in aftertime
When we no longer live?  ■

BORIS PASTERNAK
(1890-1960)
(Translated by EUGENE M. KAYDEN in THE 
POEMS OF DOCTOR ZHIVAGO

Em đang ngắm phố, một mình
Tuyết không thương tiếc, bóng hình phủ vây

Khăn san tuyết đậu ngập dày
Y trang em cũng vương đầy mảnh băng
Những ngôi sao tuyết lăn tăn
Tóc em lóng lánh như rằng sương mai

Tuyết vờn trên lọn tóc dài
Gương nga bất chợt sáng ngời lung linh
Dáng kiều yểu điệu băng trinh
Trong manh áo gió phong phanh nhu mì

Vảy băng lấp lánh mờ mi
Ánh nhìn trong mắt đong đầy khổ đau
Nơi em tạo hoá nhiệm mầu
Truyền kênh liên mạch bắc cầu tình yêu

Dường như hình ảnh diễm kiều
Nơi em được vẽ ngọt đều sắc dao
Đường nét bạc tẩm hương ngào
Cắt sâu vào giữa tâm bào chẳng chia

Em từ vĩnh cửu đàng kia
Khiêm cung, chân thật, không lìa tánh linh
Mặc đời xoay kiếp phù sinh
Dầu cho thế giới điêu linh há nề

Cảm giác đôi ta đề huề
Thiếp chàng hình bóng cận kề bên nhau
Đường tình chẳng vẽ mạch sâu
Để mình đôi ngả nhịp sầu phân chia

Về nguồn cội mình, mai kia
Người đời bàn tán, theo bia miệng đời 
Lưu truyền nhân thế không thôi
Khi mình rời khỏi về nơi tiên bồng.  ■

PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa chuyển ngữ 
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ThÖ Phåm Doanh

Điệu Thu ca

Chớm Thu

Mới đó mà nay đã chớm thu
Đường đi lối cỏ giắc sương mù
Sáng ra hơi lạnh buồn se sắt
Mây xám ngang trời chẳng lãng du
Giọng hát Khánh Hà tha thiết lạ
Làm cho tâm tưỏng chợt đau nhừ
Bài ca mang nỗi niềm vong quốc
Ta nguời mất nước thật rồi ư? ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Chiều thu Hà Nội

Chiều thu dạo gót trên đường,
Những đường Hà Nội dễ thương vô cùng.
Công viên trong phố Quang Trung,
Đôi nhân tình bé ngập ngừng bên nhau.
Bằng lăng tim tím một màu,
Thờ ơ lá rụng, gợi sâù mang mang.
Bên kia hè, gốc cây bàng,
Có cô áo tím mở hàng cà phê.
Hây hây ngọn gió thu về,
Em đang đi cạnh, chợt kề anh hơn. ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Hà Nội vào Thu

Hôm nay nắng đẹp đấy em
Mình lên phố, ghé hàng kem Tây Hồ
Bên hàng cây liễu nên thơ
Sóng lăn tăn dội vào bờ cỏ xanh
Các cô thiếu nữ Hà Thành
Thu vừa chớm lạnh, áo bành đã mang
Mặt hồ trong, sóng nhẹ nhàng
Em nhìn xem bóng cá vàng lửng lơ
Hình như bên phía kia bờ
Có cô áo trắng đang chờ đợi ai

Chiều Thu

Có những chiều thu chợt thấy buồn
Lá bay xao xác đến ngàn phương
Công viên thứ bảy đìu hiu lạ
Ghế đá không người vắng thảm thương

Chẳng biết bao nhiêu ngày lá đổ
Mà nay đã ngập choáng con đường
Hàng cây trơ trụi nghiêng nghiêng bóng
Lãng đãng phai nhòa ánh tịch dương

Nhớ một mùa thu, nhớ một người
Đường xưa lất phất hạt mưa rơi
Đầu thu rừng lá vừa thay sắc
Vạt nắng còn vương ấm tháng mười

Em bước nhẹ êm trên lối cỏ
Gót chân cùng nhịp với chân tôi
Tay trong tay tưởng đời hoa mật
Thoáng đấy mà nay đã mất rồi

Rừng thu vàng nhạt nắng phai phôi
Chiều nhẹ dần qua lắng ngậm ngùi
Mơ ảo khói huyền che ngọn trúc
Bềnh bồng mây xám phủ lưng đồi

Con đường trước mặt còn xa lắm
Quán nước ven sông đã đóng rồi
Người khách qua đò không ngoảnh lại
Có gì chua chát đọng trên môi.  ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Gặp em ở cuối con đường

Em, con chim nhạn vào đời
Ngập ngừng vỗ cánh về nơi nắng vàng
Bên em trời rộng thênh thang
Chập chùng mây trắng, ngút ngàn thông reo
Cánh chim về dưới chân đèo
Anh tan giấc mộng, trông theo chợt buồn
Đời anh đã cuối con đường
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PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Chiều rừng thu

Đưa em đi dạo rừng thu,
Mình ta giữa chốn hoang vu núi đồi.
Lối đi không dấu chân người,
Lá vàng mấy chiếc lặng rơi tiêu điều.
Lá rơi trên bước người yêu,
Tóc em vờn nhẹ theo chiều gió bay.
Hương thời gian quyện quanh đây,
Ngàn năm đọng lại cho ngày này thôi.
Áo anh làm chiếu em ngồi,
Lắng nghe tình tự trong lời cỏ cây.   ■
PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Thu sang

Ồ hay!
kìa thật là hay,
Một đôi bướm lạ lượn bay trong vườn.
Thu về
giăng sợi tơ vương,
Giắc ngang lối mộng, người thương ngỡ ngàng.
Thu,sao nhanh thế lại sang,
Cho rừng lá chuyển sắc vàng, sắc nâu.
Thu về trên bến giang đầu,
Trong em mắt đẹp thoáng sầu mộng mơ.■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Bẽ bàng duyên phận, còn vương vấn gì
Em như một đóa trà mi
Vươn mình trong nắng xuân thì thanh tao
Hồn hoa mơn mởn mộng đào
Nụ hoa tươi thắm đón chào bướm ong
Anh giờ như cội ngô đồng
Con tim băng đá, cõi lòng hoang vu
Bao năm tâm tưởng lao tù
Gặp em chậm mấy mùa thu, muộn màng.

Tuổi em bao ước mộng vàng
Đời anh còn lại lỡ làng hôm nay
Công danh chẳng có trong tay
Mỗi ngày qua, lại một ngày buồn tênh
Nhiều khi trống vắng mông mênh
Tìm quên trong những thác ghềnh vô minh
Này em, đừng tiếc chuyện mình
Cầm bằng như một cuộc tình không may

Bên anh ngày tháng hao gầy
Tình em, giữ kỷ niệm này trong tim
Tình đầu, xưa đã đắm chìm
Còn đây tình cuối, muộn phiền riêng anh.  ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Thôn Nữ

Thôn Nữ, Thôn Nữ ơi
Trăng đã lên rồi
Thuyền đã ra khơi
Sao còn đứng đợi
Cho mắt buồn vời vợi áng mây

Lặng lẽ từ nay
Khói quyện chân mày
Thôi là hết những ngày gió lặng
Đường đê mềm nghe nặng bàn chân

Thôn Nữ ơi
Trăng đã lên rồi. 

Về thôi! ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh
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ThÖ Hoàng-Tâm

Thu về   
Lại mùa thu lá đồ
Trên lối mòn quanh hồ 
Từng bước nghe tiếng thu
Xào xạc trong hư vô...

Fall’s Here

Another season of leaves falling
On the trail around the lake
Autumn sound echoes in each step
Rustling gently in emptiness...

     HHHHooooàààànnnngggg----TTTTââââmmmm

Thiền duyệt

Mỗi ngày nên ngồi thiền
Tập thư giản an nhiên
Tỏa lan tình ấm áp
Tới những ai buồn phiền

Hãy tự tại thân tâm
Buông giằng co âm thầm
Bỏ tranh chấp hiềm tỵ
Mở khai lòng từ bi

Hãy tha thứ, cho ra
Để lòng luôn hài hòa
Ngồi tĩnh lặng bất động
Là mình đã về nhà.

       HHHHooooàààànnnngggg----TTTT    ââââmmmm

Meditation Joy

Let’s meditate each day
Practice being relaxed and free
Emanate warmth in every way
To those sad and unhappy

Be physically and mentally peaceful
Let go of internal tensions
Release all social contentions
And open wide our heart of compassion

Be giving and forgiving
For the heart to feel peaceful
When sitting still in serenity
We’ve come home happily.

HHHHooooàààànnnngggg----TTTT    ââââmmmm
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                                         Cư trần lạc đạo 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch;
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.

  Trúc Lâm Yên Tử

Tuỳ duyên vui đạo ở đời
Đói thì ăn chứ, mệt thời ngủ đi
Châu báu sẵn có, tìm chi
An nhiên đối cảnh, cần gì thiền đâu.

2. Sống đời vui đạo hãy tuỳ duyên
Khi đói thì ăn, mệt ngủ liền
Nhà sẵn châu báu, tìm đâu nữa
Đối cảnh an nhiên, hỏi chi thiền

       HHHHooooàààànnnngggg----TTTT    ââââmmmm    chuyển dịch

Come what may
While living, enjoy the way
Eat when hungry
Sleep when weary

No need to look for treasures elsewhere
They’re already within us right here.
Serene with all things happening
That is Zen living.

Translated by HHHHooooàààànnnngggg----TTTT    ââââmmmm    HHHHiiiillllttttoooonnnn
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ThÖ Kim Oanh

Chỉ Mình

Biển xưa dạo bước bên em
Anh thì thầm bảo tóc mềm nhung tơ

Tình anh như sóng xô bờ
Đưa em vào mộng trong mơ gọi mình

Tình anh nắng ấm bình minh
Ghé hôn môi mắt em thinh thích cười

Niềm vui không vẹn... Buồn ơi!
Anh xa biền biệt về trời... xót thương

Phòng khuya đối bóng sầu vương
Ôm chầm ảo ảnh khói sương quyện mờ

Nghẹn ngào gối chiếc chơ vơ
Núi mòn biển cạn người mơ chỉ Mình!  ■ 

KKKKiiiimmmm    OOOOaaaannnnhhhh
17/11/2021
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ThÖ Anh Duy

FFFFaaaannnnttttaaaassssyyyy

On the Summit of Love

That night we took a ride to Spindletop
The elevator button says Ess-Tee

To reach the summit high and perched atop
The universe revealed for us to see.

We were huddled inside the glass lift cage
That rose quietly in the silent night.

Locked in embrace to us the world's a stage
Where love is sweet, and romance bright.

We stepped into the dim-lit dining room
Your black evening gown dancing at your knees,
Your pure white skin glowing amidst the gloom,
And your bright eyes filled with contented ease.

The snug table was made for two of us.
The lone soft light suffused the world around

With blurry rays hazy and tenebrous
In a lovely ambiance devoid of sound.

In hushed and quiet tones we traded love.
There was no need for light to give repose,
Dead drunk with each other in our alcove
That turned us round in its dark clothes.

O! how the place was so tranquil and calm,
Respectful of our deep romance and love,

Surrounding us in sweet and soothing balm
While your beauty shone through your eyes of dove.

My love, this is your night and time of fame
For none can rival your gorgeous beauty.

The world is at your feet and without shame
Tells you how much you so deserve glory.  ■

AAAAnnnnhhhh    DDDDuuuuyyyy
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ThÖ Bàng Bá Lân

1.4   Chiếc lược hồng
Bàng Bá Lân (1942)

Em hãy cho anh chiếc lược hồng
Của thời tóc xoã. Nhớ hay không?
Bao lời sắp sẵn, bao âu-yếm,
Hồi gặp em, thôi, lại ngập-ngừng.

Biết hỏi gì đây? Biết nói chi?
Mai kia nhà lạ, bước chân đi
Em còn tưởng đến tơ duyên cũ
Vương-vấn lòng nhau cả một thì?

Anh chắc rằng em chả nhớ-nhung!
Vì tình kín-đáo nhẹ lâng-lâng
Nhưng ai rõ được lòng anh héo!
Em hãy cho anh chiếc lược hồng.

Để giữ làm ghi. Để nhớ em
Thì nâng lược quý mải-mê tìm.
Những làn sóng tóc anh từng vuốt
Một chút hương tàn anh đã quen.

Em hãy cho anh chiếc lược hồng
Của thời tóc xoã, nhớ hay không? ■

1.5   Chưa bao giờ thương thế     
Bàng Bá Lân

Ðời ta bao lần dại,
Chỉ vì nhiều tự-ái.
Ðòi hỏi nơi người tình
Một lòng yêu băng trinh.

Em yêu ta đã rõ,
Còn thử-thách hoài hoài.
Năm với năm là mười,
Vẫn chưa cho là đủ!

Hơn một chút là giận,
Chưa chi đã vội hờn.
Ðể làm em đau buồn,
Không tiếc lời cay đắng...

1.4   The pink comb           by Bàng Bá Lân (1942)

        Translated into English by Hương Cau CaoTân

My dear, would you give me the pink comb please
Of the time when you still had the long hair, remember clearly?
No  matter  how  many  prepared  speeches  and  how  much
tenderness
On seeing you, they turn into reluctance and emptiness.

What can I ask? What can I say now?
When someday into a stranger’s house you go out
Would you still remember the old love and lover
That have attached to your heart for a long time, if ever?

I am certain that you have no missing or longing
Because it is a type of secretive and light act of loving
Who can fathom that my heart is wasting away slowly
My dear, would you give me the pink comb please.

For keepsake and for remembering. If I happen to miss you
I would lift the precious comb to persistently find you through.
All the times I have stroked your streams of waves of your hair
I have been familiar with the residue fragrance lingering there.

My dear, would you give me the pink comb please
Of the time when you still had the long hair, remember clearly?

1.5   Have Never Loved That Much     by Bàng Bá Lân

        Translated into English by Hương Cau CaoTân

I have been foolish for so many times in my life
Because of my having too much of “I” and of my pride.
When I demand from my lover expectantly
A pure love without stains and of virginity.

It is definitely that you truly love me,
Why bother with the constant times of testing me.
It is like five and five will be ten in the adding up
But to you, that is still not clear and not enough!

You become angry because of little things easily,
You are sulking over nothing so quickly
Then you become hurt and are in sadness,
Uttering so many hurting words to vent the bitterness …
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Em cắn răng chịu đựng
Phản-ứng thiệt dịu-dàng.
Ðược thể, ta lại càng
Làm em thêm đau khổ!

Em được gì kia chứ?
Mà phải chịu đau buồn.
Ta được gì kia chứ?
Mà làm em đau thương.

Ðêm nay em chợt ghé,
Em mở lòng cho xem:
Ôi thương em, thương em!
Chưa bao giờ thương thế! ■

1.6   Cô gái Đồng-Nai
Bàng Bá Lân

Em là con gái Đồng-Nai
Hàm răng em trắng, khổ người em duyên
Em cười, em nói hồn-nhiên
Tình em như trái sầu riêng đậm-đà

Ta về ta nhớ đêm qua...
Nhớ ai nhớ cả món quà Đồng-Nai
Món quà ai gởi cho ai
Kèm theo thăm hỏi đôi lời thương thương

Yêu em, yêu cả con đường
Đưa ta về chốn ruộng vườn phì-nhiêu
Cần-Thơ, Rạch-Giá, Bạc-Liêu
Rằng thương rằng nhớ rằng yêu lạ lùng

Cô em má đỏ hồng hồng
Buôn xuôi bán ngược, có chồng hay chưa?
Xe đò ai đón ai đưa?
Mà em đi sớm về trưa một mình

Em cười, ô, xỉnh xình xinh
Hỏi em, em chỉ lặng thinh... mỉm cười. ■

You clench your teeth in your endurance bravely
Your reaction is so much heroic and is expressed so tenderly.
Following up my advantage to make worse the matter
I heartlessly want you to endure much and to suffer!

What can you gain except the nothingness?
When you have to be hurt and are in sadness.
What can I gain but the emptiness?
To make you feel hurt and be in sadness.

Tonight you suddenly come and drop by
And you open your heart to me so wide:
O How I love you, how I love you so much
I love as I have never loved that much! ■

1.6   The Girl From The Region of Đồng Nai   by Bàng Bá
Lân

         Translated into English by Hương Cau CaoTân

You are a girl from the region of Đồng Nai
With your charming figure and set of teeth so white
You speak and you laugh in a very carefree manner
Your love is like the durian fruit getting sweeter.

I come back home remembering the memorable last night
Remembering you, and even the gift from the region of Đồng
Nai
The gift that is from someone to someone wrapped in love
Along with some regards of care in some forms of words of love

Loving you, I even love all the roadways you are walking
Roads that lead me to fertile lands suitable for growing
Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu, and all the surroundings
Those that I have been in love with, caring for and amazingly
missing

Hello my little sister with cheeks so rosy
You who have been to and fro selling and buying, have you
married?
Who drives you to the bus, who receives, who will wait?
In all your lonely going out early and returning late

How pretty you are when you smile oh so pretty
Even when I ask, you only smile … quietly. ■
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ThÖ HÜÖng Cau Cao Tan

Chương 10 - Câu 693 đến câu 804
(Kiều dặn-dò Thuý Vân)

693.             Việc nhà đã tạm thong dong,
                   Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.
695.             Một mình nương ngọn đèn khuya,
                   Áo dầm giọt tủi, tóc se mối sầu.

697.             Phận dầu, dầu vậy cũng dầu,
                   Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời!
699.             Công trình kể biết mấy mươi,
                   Vì ta khăng khít, cho người dở dang.

701.            Thề hoa chưa ráo chén vàng,
                   Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa.
703.            Trời Liêu non nước bao xa,
                   Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.

705.            Biết bao duyên nợ thề bồi,
                   Kiếp này thôi thế là thôi còn gì.
707.             Tái sinh chưa dứt hương thề,
                   Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.

709.            Nợ tình chưa trả cho ai,
                    Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
711.             Nỗi riêng riêng những bàng hoàng,
                   Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn.

713.             Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,
                   Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han:
715.             “Cơ trời dâu bể đa đoan,
                   Một nhà để chị riêng oan một mình,

717.             Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh?
                    Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây?”
719.            Rằng: “Lòng rộn rã thức đầy,
                   Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong.

721.             Hở môi ra cũng thẹn thùng,
                   Để lòng thì phụ tấm lòng với ai.
723.             Cậy em, em có chịu lời,
                   Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.

725.             Giữa đường đứt gánh tương tư,
                   Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
727.             Kể từ khi gặp chàng Kim,
                   Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.

729.             Sự đâu sóng gió bất kỳ,
                   Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai!
731.             Ngày xuân em hãy còn dài,
                   Xót tình máu mủ, thay lời nước non.

733.             Chị dù thịt nát xương mòn,
                   Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
735.             Chiếc vành với bức tờ mây,
                   Duyên này thì giữ vật này của chung.

Chapter 10 - Verse 693 to verse 804
Translated into English by Hương Cau Cao Tân
(Kiều advised Thuý Vân)

693.   It seemed everything were almost settled for her family matter,
         Then the matter of wedding procession troubled the mind of hers.
695.   Alone by herself, staying up with the lamp during the night there,
         Tears soaked up her dress flaps, sorrow hardened her pretty hair.

697.   No matter what fate might bring, she would prepare to endure,
   But she pitied Kim for having to keep the vow for a long time for sure!
699.   How great were his work of courting and his heart of infatuation,
         Because she was too meticulous that his love life had now been 
broken.

701. The cup that had contained the vowing wine was not even dried up,
       Yet the vows written on flowered paper had already been broken up.
703.   Her lover, who was staying in so very faraway Liêu region,
        Who could not figure that the separation was caused by her actions.

705.   So much love bindings and vowing for them in this life together
         Yet as it happened like that, it seemed this life was over for her!
707.   The vowing incense of next life had not finished spiralling up,
         To be reborn an ox or a horse for him was she willing to make up.

709.   Her love debt had not been paid to someone worthy,
         The crystalline love burden at death would not be dissolved totally.
711.   Such thoughts ground her heart with terrible and dazed grief,
         Until emptied oil whitened the disc and tears soaked her 
handkerchief.

713.   Thuý Vân suddenly woke up from her sound sleep rather long,
         Sliding over to heartily inquire Kiều about what was wrong
715.   “Heaven is causing such mysteries in its complex manifestation,
      The whole family is affected but you unjustly shouldered the burden.

717. Why do you have to suffer passing through the night by staying up?
         It must be the entangled burden in your heart that was too tough.”
719.   Kiều replied: “My heart is sunk by the burden so heavy,
         The entangled love cord has not been untangled wholly and fully.

721.   If I speak it out, I would myself feel ashamed of me,
         But to be silent, that would have betrayed my love for somebody.
723.   I beg you, if you are consent to my request and my telling,
         Please be seated, let me kowtow to you then I’ll do the talking.

725.   My love affair has broken halfway and cannot go through,
         To resume it to marriage, I beg your agreement, but it’s up to you.
727.   As you know, I have met Master Kim in the festival’s meeting,
      Day, a memento fan’s been given, night, vowing wine been drinking.

729. Who knows, storms since have risen and changed things drastically,
      Piety and love, either or, but not both, are choices so difficult for me!
731.   You are still young and your life is still having many days to see,
         If you are caring about our relationships then fulfill the vows for 
me.

733.   When my body is all crushed and my bones are in dissipation,
         I still smile in death realm since you have honoured my reputation.
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737.             Dù em nên vợ nên chồng,
                   Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên.
739.             Mất người còn chút của tin,
                   Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.

741.             Mai sao dầu có bao giờ.
                   Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.
743.             Trông ra ngọn cỏ lá cây,
                   Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.

745.             Hồn còn mang nặng lời thề,
                   Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai.
747.             Dạ đài cách mặt khuất lời,
                   Rẩy xin chén nước cho người thác oan.

749.             Bây giờ trâm gẫy gương tan,
                   Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân.
751.             Trăm nghìn gửi lại tình quân,
                   Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.

753.             Phận sao phận bạc như vôi,
                   Đã đành nước chẩy hoa trôi lỡ làng.
755.             Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
                   Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!”

757.             Cạn lời hồn ngất máu say,
                   Một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng.
759.             Xuân Huyên chợt tỉnh giấc nồng,
                   Một nhà tấp nập, kẻ trong người ngoài.

761.             Kẻ thang người thuốc bời bời,
                   Mới dằn cơn vựng, chưa phai giọt hồng.
763.             Hỏi: “Sao ra sự lạ lùng?”
                   Kiều càng nức nở mở không ra lời.

765.             Nỗi nàng Vân mới rỉ tai,
                   Chiếc vành này với tờ bồi ở đây.
767.             “Này cha làm lỗi duyên này,
                   Thôi thì nỗi ấy sau này đã em.

769.             Vì ai rụng cải rơi kim,
                   Để con bèo nổi mây chìm vì ai.
771.             Lời con dặn lại một hai,
                   Dẫu mòn bia đá, dám sai tấc vàng.”

773.             Lậy thôi, nàng lại rén chường,
                   “Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi.
775.             Sá chi thân phận tôi đòi,
                   Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu.”

777.             Xiết bao kể nỗi thảm sầu!
                   Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.
779.             Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,
                   Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.

781.             Đau lòng kẻ ở người đi,
                   Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm.
783.             Trời hôm mây kéo tối rầm,
                   Rầu rầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương.

785.             Rước nàng về đến trú phường,
                   Bốn bề xuân tỏa một nàng ở trong.

735.  Here are the bracelets and the flowered paper filled with the 
vowing,
         The love, it is for you to resume, and the mementos are for sharing.

737.   When you have succeeded in marrying him, a gain you have got,
         Please have pity for an unfortunate destiny and forget me not.
739.   Even when I am already gone, we are still having some souvenirs,
         The lute and the old half-burned vowed agarwood are all here.

741.   If somehow you happen to come across these, if ever,
         When you play the lute and put the wood into the incense burner.
743.   Remember to look out at the trees and at the surroundings,
         If you are feeling and seeing the breeze, it’s I who am coming.

745.   Because the soul is still carrying the burden of vows seriously,
         My willowy body broken, yet his precious friendship is requited 
fully.
747.   Oh, because I cannot talk to you since death and life are apart,
         Please sprinkle water to release the unjust bondage off my heart.

749.   Oh my love, my hairpin and mirror, my vows, are all broken now,
         So much happenings of love to tell you yet I do not know how.
751.   Hundreds and thousands of kowtows to be relayed to my lover,
         Our supposedly destined love has already finished, it’s over.

753.   Such a precarious destiny, so uncoloured, and as white as lime,
        Now I am like a fallen flower in the brook, indifferently flowing by.
755.   Oh my dearest lover Kim! O my dearest lover Kim!
         Oh no, oh no, I have since already, totally betrayed him!”

757.  Finishing her words, she dropped down and lost her consciousness,
         She breathed a long sigh; her hands were icy in their coldness.
759.   Her mother and father just woke up from their deep slumber,
        The house became full of concerned people who were coming over.

761.   Some tried to wake Kiều, some fed medicine to her,
         She was now awake, yet her crying was far from over.
763.   They asked her: “What’s wrong? Why do you act so strangely?”
         The more they asked, the more she kept on sobbing silently.

765.   Being empathetic with her, Vân then whispered into their ears,
      She told them the story of the bracelets and paper, the two souvenirs.
767.  Old Vương said: “Then it is my fault to cause your love to be 
broken,
         Worry not about the requiting; there is your sister in succession.

769.   Who causes the breaking up of steel needles from magnetic stone,
       And who makes her like cloud’s shadow in river and like water-fern.
771.   All the recommendations you have carefully instructed us to do,
      Stone steles may wear out; I’ll see that they will be carried through.”

773.   Kowtowing to him for his marriage approval, Kiều then added 
quietly:
      “Thanks to you, my obligation to Kim is fulfilled fully and smoothly.
775.   I would not mind even if I have to live a life of slavery later,
         Or even if I die far away from our home, in the land of strangers.”

777.   So much sorrow, so much misery for the family,
         The drum rolling of the southern watch tower was heard already.
779.   Some flowered palanquin had suddenly and indifferently arrived,
         And flutes were sounding as if to urge the people to say good-bye.
781.   Someone left, others to stay, the separation pain to be borne,
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787.             Ngập ngừng thẹn lục e hồng,
                   Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen.

789.             Phẩm tiên rơi đến tay hèn,
                   Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai:
791.             Biết thân đến bước lạc loài,
                   Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.

793.             Vì ai ngăn đón gió đông,
                   Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi.
795.             Trùng phùng dầu họa có khi,
                   Thân này thôi có còn gì mà mong.

797.             Đã sinh ra số long đong,
                   Còn mang lấy kiếp má hồng được sao?
799.             Trên yên sẵn có con dao,
                   Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn:

801.             Phòng khi nước đã đến chân,
                   Dao này thì liệu với thân sau này.
803.             Đêm thu một khắc một chầy,
                   Bâng khuâng như tỉnh như say một mình.

Chương 11 - Câu 805 đến câu 992
(Kiều thất thân với Mã - Kiều suýt tự sát)

805.             Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh,
                   Vẫn là một đứa phong tình đã quen.
807.             Quá chơi lại gặp hồi đen,
                   Quen mui lại kiếm ăn miền nguyệt hoa.

809.             Lầu xanh có mụ Tú Bà,
                   Làng chơi đã giã về già hết duyên.
811.             Tình cờ chẳng hẹn mà nên,
                   Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.

813.             Chung lưng mở một ngôi hàng,
                   Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề.
815.             Dạo tìm khắp chợ thì quê,
                   Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi.

817.             Rủi may âu cũng tại trời,
                   Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên.
819.             Xót nàng chút phận thuyền quyên,
                   Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn.

821.             Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,
                   Sính nghi rẻ giá nghênh hôn sẵn ngày.
823.             Mừng thầm: Cờ đã đến tay!
                   Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng.

825.             “Đã nên quốc sắc thiên hương,
                   Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa.
827.             Về đây nước trước bẻ hoa,
                   Vương tôn quý khách ắt là đua nhau.

829.             Hẳn ba trăm lạng kém đâu,
                   Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời,
831.             Miếng ngon kề dến tận nơi,
                   Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham.

         The pavements soaked with tears; they were like emptied 
silkworms.
783.   The sky was overcast and seemed to be threateningly rainy,
         The grass looked sad; the branches were dewy sharing the misery.
785.   The palanquin carried her to the temporary staying place,
         The house was enclosed on four sides inside high locked gates.
787. Sitting alone, feeling shy with her willow eyebrow and face so 
pretty,
         The more she thought, the more Kiều felt her resentment and 
misery.

789.   She was like an angel forced to be given into those unworthy 
hands,
         It was wasteful to guard herself against her soulmate friend.
791.   Had she known that her destiny would be so terrible like this,
    Then submitting her virginity to her soulmate friend seemed nicely fit.

793.   She regretted preventing eastern wind coming into her peach 
garden,
         So Kim suffered a loss in staying, and in going, it hurt his emotion.
795.   Even if there was a later chance for reuniting with him for her,
         It was difficult to feel certain about her situation then and later.

797.   When fate had dealt you an unlucky and suffering destiny,
        There was so little hope to survive and maintain the life of a beauty.
799.   When she saw there was a knife on the seat to keep,
         She took it and hid it well under the folds of her handkerchief.
801.   Just in case when a dangerous situation happened to come by,
         Then it would be there, ready for her to commit suicide.
803. Staying up late in an autumn night, a moment seemed much longer,
         Kiều was half asleep half-awake during her miserable slumber.

Chapter 11 - Verse 805 to verse 992
Translated into English by Hương Cau Cao Tân
(Kiều lost her virginity to Mã - Kiều almost killed herself)

805.   Little did she suspect that that Mã, the State College Student,
         Was a person who had bad habits of a dissolute man in action.
807.   Having indulged excessively in playing at unlucky times to date,
         He resolved in earning a living in the world of the unfortunate.
809.   At the brothel, Green Tower, there was Lady Tú, an errant woman,
         Who was no longer young nor was having strong attraction.
811.   Incidentally, without arrangement, by a twist of heavenly will,
     That cruel Jack had miraculously found his best matching wicked Jill.
813.   They agreed to open a brothel in order to make a living legally,
         A brothel specialized in prostitution, buying and selling of 
beauties.
815.   He searched for girls in cities and in places all over the country
         They pretended to train them as second wives but whores in reality.
817.   Being lucky or not, it is all destined by heavenly fate,
     The Broken Heart Association had really chosen the right 
unfortunate.
819.   It is pitiful for her, a woman, a flowered branch so beautiful,
         To be sold into the hands of a boat merchant, an unworthy person.
821.   Mã thought that Kiều had fallen into his good trap, woven so 
cleverly,
    Equipped with cheap betrothal gifts and wedding procession day 
ready.
823.   He told himself: “The flag, chance, has fallen into my hands 
neatly,
         The more I admire her beauty, the more I feel the very ecstasy.
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833.             Đào tiên đã bén tay phàm,
                   Thì vin cành quít cho cam sự đời!
835.             Dưới trần mấy mặt làng chơi,
                   Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa.

837.             Nước vỏ lựu máu mào gà,
                   Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
839.             Mập mờ đánh lận con đen,
                   Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi?

841.             Mụ già hoặc có điều gì,
                   Liều công mất một buổi quỳ mà thôi.
843.             Vả đây đường xá xa xôi,
                   Mà ta bất động nữa người sinh nghi.”

845.             Tiếc thay một đóa đồ mi,
                   Con ong đã tỏ đường đi lối về.
847.             Một cơn mưa gió nặng nề,
                   Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.

849.             Đêm xuân một giấc mơ màng,
                   Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ.
851.             Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,
                   Phần căm nỗi khách phần nhơ nỗi mình:
853.             Tuồng chi là giống hôi tanh,
                   Thân nghìn vàng để ô danh má hồng.
855.             Thôi còn chi nữa mà mong?
                   Đời người thôi thế là xong một đời.

857.             Giận duyên tủi phận bời bời,
                   Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh.
859.             Nghĩ đi nghĩ lại một mình:
                   Một tình thì vậy, hai tình thì sao?

861.             Sao dầu sinh sự thế nào,
                   Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song
thân.
863.             Nỗi mình âu cũng giãn dần,
                   Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi.

865.             Những là đo đắn ngược xuôi,
                   Tiếng gà nghe đã gáy sôi mé tường.
867.             Lầu mai vừa rúc còi sương,
                   Mã Sinh giục giã vội vàng ra đi.

869.             Đoạn trường thay lúc phân kỳ!
                   Vó câu khấp khểnh bóng xe gập ghềnh.
871.             Bề ngoài mười dặm trường đình,
                   Vương ông gánh tiệc tiễn hành đưa theo.

873.             Ngoài thì chủ khách dặt dìu,
                   Một nhà huyên với một Kiều ở trong.
875.             Nhìn càng lã chã giọt hồng,
                   Rỉ tai nàng mới giãi lòng thấp cao:

877.             “Hổ sinh ra phận thơ đào,

825.   Since she is truly a pageant beauty queen of the whole country,
         To pay a thousand taels for her smile is considered to be worthy.
827.   Firstly, it is imperative that she should be taken by me,
         Afterwards, rich playboys will be lining up with money ever ready,
829.   Each will have to pay at least three hundred taels worth of money,
         I will get even after one or two, the rest are profits already.
831.   The delicious dish is within my reach ready to be eaten,
         I really want to fill my needs; concern of capital makes me 
hesitant.
833.   By chance, once the heavenly peach has come to me,
       Eating mandarin fruits like kids do, viewing not the ochna 
artistically!
835.   Worrying not about the capital because not many are truly players,
         Who can really tell if a flower is still virgin, if ever.

837.   By using pomegranate peel juice mixed with cockscomb’s blood,
         Then a woman will become a true virgin girl again as such.
839.   I can use that to pull the wool over the foolish playboys and 
players,
     Virgin or not, with nothing to lose, it costs the same to the customers.
841.   If the old woman, the Madame, suspects or causes any problem,
         The worst for me is only one day of kneeling in punishment.
843.   The road from here back to our brothel is quite rough and long,
       If I don’t do anything Kiều may suspect that something is wrong.”
845.   Alas, it was regretful for the life of such a beautiful virgin flower,
         Because the bee had stained it with its walking on it all over.
847.   It was nothing less of a rude stormy act, a sex-craving 
performance,
         Done with neither pity for its pearly beauty nor regret for its 
fragrance.
849.   After his fills, in his wedding night, he went off stealthily right 
away,
         Wedding candles left burned, showing her lying alone totally 
awake.
851.   Her sorrowful tears were falling incessantly and quietly,
         Crying with resentment to him and for herself for feeling so dirty.
853.   She thought: “He is nothing but a smelly and dirty character,
         My beauty’s virginity has been stained just now and forever.
855.   There is nothing that I can hope for concerning Kim my lover,
         My life as such is now no good and is already considered over.”
857.   Being resent and sad with fate was profuse in her mind,
         She grabbed the knife and thought about her committing suicide.
859.   But after a moment of careful thinking about it over,
         “For me it is all right, but how about the second matter.
861.   If Mã does not keep quiet about my death and takes some actions,
         His inquiries will surely cause many troubles to my parents.
863.   Sorrow and burden will eventually subside within my heart
         Since now or later, in life, death will once surely do its part.”

865.   Back and forth, over and over was her thinking,
         Until next to the wall the sounds of cocks were heard crowing.
867.   Sounds of early morning watch from the tower were heard 
recently,
         Mã already urged the procession to depart in a hurry.
869.   The farewell bidding was so sad, so heart broken,
The carriage’s shadow was rocky, horses’ footings were uneven.
871.   For the next ten miles of road at a guest station further,
  Old Vương scaled along and held a farewell party for his daughter.\
873.   Guest and host were conversing and dining on the outer
         While Kiều spent time inside the house meeting with her mother.
875.   Kiều just sat there sobbing quietly and looking at her mother,
         Then she confided in her mother through series of sad whispers:
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                   Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong?
879.             Lỡ làng nước đục bụi trong,
                   Trăm năm để một tấm lòng từ đây.

881.             Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
                   Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già!
883.             Khi về bỏ bẵng trong nhà,
                   Khi vào dùng dắng, khi ra vội vàng.

885.             Khi ăn khi nói lỡ làng,
                   Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh.
887.             Khác màu kẻ quý người thanh,
                   Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn.

889.             Thôi con còn nói chi con?
                   Sống nhờ đất khách thác chôn quê
người!”
891.             Vương Bà nghe bấy nhiêu lời,
                   Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.

893.             Vài tuần chưa cạn chén khuyên.
                   Mái ngoài nghỉ đã giục liền ruổi xe.
895.             Xót con lòng nặng chề chề,
                   Trước yên ông đã nằn nì thấp cao:

897.             “Chút thân yếu liễu tơ đào,
                   Rớp nhà đến nỗi dấn vào tôi ngươi.
899.             Từ đây góc bể bên trời,
                   Nắng mưa thui thủi quê người một thân.

901.             Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân,
                   Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.”
903.             Cạn lời khách mới thưa rằng:
                   “Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm
trao.

905.             Mai sau dầu đến thế nào,
                   Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỉ thần!”
907.             Đùng dùng gió giục mây vần,
                   Một xe trong cõi hồng trần như bay.
909.             Trông vời gạt lệ chia tay,
                   Góc trời thăm thẳm đêm ngày đăm đăm.
911.             Nàng thì cõi khách xa xăm,
                   Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây.

913.             Vi lô san sát hơi may,
                   Một trời thu để riêng say một người.
915.             Dặm khuya ngất tạnh mù khơi,
                   Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.

917.             Rừng thu rỗ biếc úa hồng,
                   Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.
919.             Những là lạ nước lạ non,
                   Lâm Truy vừa một tháng tròn tới nơi.

921.             Xe châu dừng bánh cửa ngoài,

877.   “I feel ashamed being born an unworthy and useless daughter,
         To requite parents’ grace, how many lives I have to wait over?
879.   Now it is over, everything is wrong, inside out and upside down,
         A life’s heart of longing and missing I lay it down for you now.
881.   Recalling what have happened in a few days and later,
         It might be true that I have fallen into a trap of an arch-swindler!
883.   He brought me here alone into the empty house,
         He was hesitant in coming in, and was in a hurry going out.
885.   His speeches to me are not spoken with care and not in 
consistency,
         Many a time his servants behaved to him very disrespectfully.
887.   He is totally different from people of noble and fine culture,
      The more I think of it, the more he is like a real arch-swindler.

889.   There is nothing else for me to say since my life is utterly over,
         I shall be living far away and be dying in the land of strangers!”
891. Mrs. Vương, having had listened to all things that Kiều had to 
whisper,
         She wanted to cry out about the injustice to the heavenly father.
893.   But although she had not had moments of consoling her daughter,
         Outside Mã already pushed for his carriage’s instant departure.
895.   Feeling the pain of his daughter and with his heart full of sorrow,
         Old Vương was pleading, by Mã’s saddle, with him high and low:
897.   “She is just a little defenseless girl of age of naivety,
         Misfortune befell her so she was sold like a person in slavery.
899.   From now on in distant oceans or on the far horizon over,
         She would endure rains and sun by herself in the land of strangers.
901.   You are like a lofty pine with a heart full of generosity,
         Rain or snow, her feeble vine life would depend on your kind 
mercy.”
903.   Mã waited until the end before replying to Vương, saying,
         “The red marriage cord tying us together has to be from gods’ 
willing.

905.   I vow to protect her, if I do not keep what I have promised to do,
         Under the sun and moon, I shall suffer sword punishments 
through!”
907.   Then just like pushing winds or fast rolling clouds in moving,
         Dashing through a cloud of red dust was the carriage as if flying.
909.   The Vươngs looked on, parting their holding hands, wiping their 
tears,
         Missing towards distant places would they be day and night from 
here.
911.   Kiều was travelling far in the distant lands of strangers,
         Where snow covered bridges and where black clouds were casting 
over.
913.   Northwesterly winds blew where the reeds were densely growing
 The autumn sky made a lonely Kiều sad in her personal feelings.
915.   Travelling through the night under lofty sky on misty roadways,
She watched the moon, shamefully remembering the vow of someday.
917.   The green autumn forests had some red colour leaves patterned,
 Listening to singing birds reminded her of caring hearts of parents.
919.   Everything on the trip was unfamiliar to her inside out,
         To reach Lâm Truy, it took her almost a month or about.
921.   When the pearly carriage stopped in front of the outside door,
         There was a person who stepped out from the curtain indoor.
919.   Everything on the trip was unfamiliar to her inside out,
         To reach Lâm Truy, it took her almost a month or about.
921.   When the pearly carriage stopped in front of the outside door,
         There was a person who stepped out from the curtain indoor.
925.   She greeted the incoming carriage with a flirtatious look on her 
face,
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                   Rèm trong đã thấy một người bước ra.
923.             Thoắt trông nhờn nhợt màu da,
                   Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao!

925.             Trước xe lơi lả han chào,
                   Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi.
927.             Bên thì mấy ả mày ngài,
                   Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi.

929.             Giữa thì hương án hẳn hoi,
                   Trên treo một tượng trắng đôi lông mày.
931.             Lầu xanh quen lối xưa nay,
                   Nghề này thì lấy ông này tiên sư,

933.             Hương hôm hoa sớm phụng thờ.
                   Cô nào xúi vía có thưa mối hàng,
935.             Cởi xiêm lột áo chán chường,
                   Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm
rầm.

937.             Đổi hoa lót xuống chiếu nằm,
                   Bướm hoa bay lại ầm ầm tứ vi!
939.             Kiều còn ngơ ngẩn biết gì,
                   Cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay:

941.             “Cửa hàng buôn bán cho may,
                   Đêm đêm Hàn thực, ngày ngày Nguyên
tiêu.
943.             Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
                   Xôn xao oanh yến, dập dìu trúc mai.

945.             Tin nhạn vẩn, lá thư bời,
                   Đưa người cửa trước, rước người cửa
sau.”
947.             Lạ tai nghe chửa biết đâu,
                   Xem tình ra cũng những màu dở dang.

949.             Lễ xong hương hỏa gia đường,
                   Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay.
951.             Dạy rằng: “Con lạy mẹ đây,
                   Lạy rồi, sang lạy cậu mày bên kia.”

953.             Nàng rằng: “Phải bước lưu ly,
                   Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh.
955.             Điều đâu lấy yến làm anh,
                   Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì?

957.             Đủ điều nạp thái vu qui,
                   Đã khi chung chạ lại khi đứng ngồi.
959.             Giờ ra thay mặt đổi ngôi,
                   Dám xin gửi lại một lời cho minh.”

961.             Mụ nghe nàng nói hay tình,
                   Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên:
963.             “Này này sự đã quả nhiên,
                   Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi.

         Kiều obediently got down and stepped out into the place.
927.   On one side there were some pretty women, who were seated,
         And on the other, four or five playboys who were also sitting 
crowded.

929.   There was a real incense table in the middle of the main hall,
         A white eye browed angel picture was seen hung on the wall.
931.   It had been the tradition of the brothels forever,
         This profession was to worship this person as the ancestral master.
933.   Incense burning, flower offering were their daily worshipping,
         If any girl of the brothel was in bad luck and slow in customer 
coming
935.   Then she would need to take off all of her dressings,
         And hold the burning incense in front of the altar while praying.
937.   Then changing the offering flowers, spreading the petals onto her 
bed,
         Those customers, the butterflies and flowers, would come without 
rest!
939.   While Kiều was still bewildered, knowing not a thing whatsoever,
         Kowtowing as told, the Madame immediately mumbled her 
prayers:
941.   “May the brothel be lucky and prosperous all in all,
         May it be crowded day and night, lighted during all the big 
festivals.
943.   May thousands of people would come to love us so strongly,
         Many customers would be coming, plenty of girls be conversing 
noisily.
945.   May both sides send many love messages in many ways to each 
other,
         Girls seeing someone off at front, receiving at back doors many 
others.”
947.   The commotion was still a strange scene to Kiều’s eyes and ears,
         But it seemed that something was not right and was missing over 
here.

949.   After the ceremony for the ancestral master, without delay,
         Onto the bed with legs crossing was Madame sitting right away,
951.   Telling Kiều: “You kowtow to me and accept me as your mother,
         Then kowtow to Mã on the other side accepting him as your 
father!"
953.   Kiều said: “Because misfortune happens in the course of life,
  I have humbly accepted the poor fate of an insignificant second wife.
955.   How can one suddenly switch an orange for an apple
   I am not sure about my position here since it appears so subtle?
957.   I have gone through the protocol of gifts to wedding procession,
 Have shared the bed, as well as been couple in living arrangements.
959.   Now my position has been changed and been turned upside down,
         I daresay these few words to clarify the situation as for now.”

961.   The Madame, having had listened to Kiều’s direct words of 
explanation,
         Was aroused by the three evil spirits of anger, prompted to action.
        963.   “Here! Here! It’s obvious; all is in full display,
         That you bitch has already snatched and taken my husband away!
965.   I told you, Mã boy, that you search for and bring the girls here,
         Working as whores to earn proceeds for us to eat, that’s clear.
967.   But your living style is so immoral and so ungrateful by nature,
         Unable to suppress your cravings, you have copulated with her!
969.   The cloth has lost its precious glow of virginity once and for good,
         Oh no, my investing capital is gone now, be forever it would!
971.   And you, girl, you have been sold into my brothel, my family,
         Complying with my family customs is a must, as you would be.
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965.             Bảo rằng đi dạo lấy người,
                   Đem về rước khách kiếm lời mà ăn.
967.             Tuồng vô sỉ ở bất nhân,
                   Buồn mình trước đã tần mần thử chơi.

969.             Màu hồ đã mất đi rồi,
                   Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma!
971.             Con kia đã bán cho ta,
                   Nhập ra phải cứ phép nhà tao đây.

973.             Lão kia có giở bài bây,
                   Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe.
975.             Cớ sao chịu tốt một bề,
                   Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?

977.             Phải làm cho biết phép tao!”
                   Chập bì tiên rắp sấn vào ra tay.
979.             Nàng rằng: “Trời thẳm đất dày!
                   Thân này đã bỏ những ngày ra đi.

981.             Thôi thì thôi có tiếc gì!”
                   Sẵn dao tay áo tức thì giở ra.
983.             Sợ gan nát ngọc liều hoa!
                   Mụ còn trông mặt nàng đà quá tay.

985.             Thương ôi tài sắc bậc này,
                   Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần.
987.             Nỗi oan vỡ lở xa gần,
                   Trong nhà người chật một lần như chen.

989.             Nàng thì bằn bặt giấc tiên,
                   Mụ thì cầm cập mặt nhìn hồn bay.
991.             Vực nàng vào chốn hiên tây,
                   Cắt người coi sóc chạy thầy thuốc thang.

973.   If that old coot happened to employ his old dirty trick,
         Why did you not smash his face, yet you complied totally with it.
975.   Why did you comply with his wish demurely and obediently,
         Was it because you little girl have developed sexual cravings 
early?
977.   I have to show you what is proper of my way!”Then she 
proceeded doubling the whips to beat Kiều without delay.
979.   Kiều cried out: “Oh precious earth and lofty heaven!
         I have considered myself dead since my day of separation.
981.   If it is this bad, there is nothing to regret about or cry out loud!”
         She then brought the knife previously hidden in her sleeve out.
983.   Madame thought, could Kiều be that daring in committing suicide,
        Looking still at her, but Kiều already slashed herself with the knife.
985.   Alas, such a talented person, such a precious beauty,
         It needed only one slash to end a life full of unjust miseries.
987.   News of Kiều’s unjust death was quickly spreading out,
         People flocked to the brothel to see what it was all about.
989.   Kiều lost consciousness and was lying down in a deep sleep,
         Madame was worried, looking at her, being scared out of her wits.
991.   She ordered that Kiều to be brought inside to the western portion,
         And people to guard and others to search for doctors and 
medications.
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NOTICE SUR LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
ACTE PREMIER

ACTE II
ACTE III

NOTICE SUR LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

S'il en faut croire Grimarest, Molière n'eut pas beaucoup de peine à «fabriquer» rapidement son Médicin malgré
lui:  il  n'aurait  eu presque qu'à  transcrire  le  Fagotier,  l'une  des  petites  farces  que sa troupe représentait  à
l'improvisade dès les premiers temps de son arrivée à Paris.

Le sujet est tiré d'un fabliau du XIIIe siècle,  le Médecin de Bray,  ou  le Vilain Mire  (le Paysan médecin), qui
serait parvenu à la connaissance de Molière soit par la tradition orale, soit par des relations de voyage de
Grolius ou d'Œlschlager.

Un riche paysan épouse la fille d'un pauvre chevalier, «moult belle et moult courtoise». Pour la garder de toute
tentation mauvaise, il la bat dès le matin: la pauvrette passe le jour à pleurer et n'a pas le temps de songer à
mal. Elle songe toutefois que son mari, qui la bat si bien, n'a jamais été battu, et que, s'il connaissait le goût du
bâton, il ne lui en donnerait pas tant.

Cependant qu'elle se désole et rumine dans sa tête, passent deux messagers du roi. Ils vont en Angleterre quérir
un médecin pour la fille de leur maître qui ne peut ni manger ni boire depuis qu'une arête de poisson s'est
arrêtée dans son gosier: «Vous n'avez pas besoin d'aller si loin, leur dit la femme du vilain; mon mari est bon
médecin, il en sait plus qu'Hippocrate. Mais c'est un médecin singulier: il ne ferait rien pour personne si d'abord
on ne le battait comme il faut.—S'il ne tient qu'à battre, disent les envoyés, tout ira bien!» Et ils l'emmènent de
force à la cour, où, grâce au bâton, le vilain promet de guérir la princesse sans délai. En effet, il la fait tant rire
que l'arête sort du gosier. Le bruit de cette cure merveilleuse se répandit rapidement et tous les malades du pays
le vinrent consulter.

Il retourna enfin chez lui, et ne battit plus sa femme, qui l'avait fait docteur sans avoir étudié.

Telle est l'analyse très sommaire du fabliau du  Vilain Mire,  qui ne comprend pas moins de 392 vers de huit
pieds[1].

Bruzen de la Martinière prétendait tenir d'une personne fort âgée que, quelqu'un ayant raconté en prétence du

roi une histoire à peu près semblable arrivée du temps de François Ier,  Molière la trouva très propre à être
accommodée en farce, et qu'avec quelques changements il en fit sa comédie du Médecin malgré lui.

Le Fagotier faisait probablement partie du répertoire de Molière en province, comme la Jalousie du Barbouillé et
Gorgibus dans le sac. Par une suite d'expériences sans cesse renouvelées devant des publics divers, ces petites
farces  ont  éliminé  successivement  tout  ce  qu'elles  pouvaient  renfermer  d'inutile  ou  de grossier:  elles  n'ont
conservé  que  les  effets  sûrs,  ayant  porté  aussi  bien  sur  le  marchand de  petite  ville  que  sur  le  gentillâtre
campagnard; d'où la perfection absolue, la forme précise,  le caractère définitif  de ces pièces en apparence
écrites à la hâte, et qui réellement ont pu bénéficier des longs tâtonnements et des mûres réflexions, le Médecin
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malgré lui, George Dandin, les Fourberires de Scapin, que l'auteur lui-même ne regardait que comme de «petites
bagatelles». Mais avec Molière il ne faut jamais dire «bagatelles». Le Médecin malgré lui est un chef-d'œuvre
dans son genre, et la seule chose qui doive étonner, c'est qu'il ait pu sortir, à quelques semaines de distance, de la
même plume que     le Misanthrope, et que dans une même soirée Molière ait dit la chanson du Roi Henry et chanté
celle des «petits glougloux» avec un égal succès; qu'après avoir quitté les rubans verts de l'homme aux haines
vigoureuses, il ait presque aussitôt reparu sous la casaque jaune et vert du jovial fagotier. Molière voulut sans
doute s'amuser lui-même, Lucullus soupa chez Lucullus. Après la satire sociale et l'éloquence austère d'Alceste,
voici la haute bouffonnerie, la gaieté jaillissante et intarissable, la verve folle, le sel gaulois lancé à pleines
mains. Molière est bien ici le fils de Rabelais.

Le  Médecin  malgré  lui  est  de  toutes  ses  pièces  la  plus  franchement,  la  plus  continûment  et  la  plus
irrésistiblement gaie; elle guérirait l'hypocondrie la plus sombre. C'est une cure de rire, qu'il faut ordonner aux
mélancoliques. Car Molière est un grand médecin, il possède la panacée universelle, et peut à bon droit s'écrier
ici comme l'opérateur de ses intermèdes:

O grande puissance de l'orviétan!

Aussi est-ce de toutes les farces de Molière la plus populaire et la plus répandue. Je l'ai vue, dans mon enfance,
représentée par des marionnettes de campagne, devant un auditoire de paysans qui ne l'avaient et ne l'auraient
certainement  jamais  lue.  Ils  n'y  cherchaient  pas  malice,  et  s'en  donnaient  à  cœur  joie,  sans se  soucier  de
l'origine probable de l'œuvre, non plus que du nom de l'auteur.

Ne pouvant imiter leur sagesse, rappelons que le Médecin malgré lui fut représenté pour la première fois, sur le
théâtre du Palais-Royal, le vendredi 6 août 1666, deux mois après la première du Misanthrope, dont le succès
commençait à se ralentir au bout de 21 représentations. On le donna, comme «petite pièce», à la suite de  la
Mère coquette, du Favori, des Facheux puis avec le Misanthrope, qu'il accompagna souvent du 3 septembre au
21  novembre.  Ce  fut  encore  par  le  Médicin  qu'on  rouvrit  le  théâtre  en  février  1667,  après  trois  mois
d'interruption.

Molière créa Sganarelle, Mlle Molière, Lucinde. Pour les autres rôles, nous n'avons que des conjectures. Mais,
d'après  l'état  de  la  troupe et  l'emploi  des  comédiens,  nous pouvons donner comme à peu près  certaine la
distribution suivante:

Sganarelle. Molière.

Valère. Du Croisy.

Léandre. La Grange.

Géronte. L. Béjart.

Lucas. La Thorillière.

M. Robert. De Brie.

Perrin. De Brie.

Thibaut. Hubert.

Lucinde. MllesMolière.

Martine. De Brie.

Jacqueline. Madeleine Béjart.
Depuis Molière, la tradition de Sganare
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lle s'est transmise par Rosimond, Poisson, La Thorillière, Montmény, Préville, Dugazon, La Rochelle, Thénard,
Cartigny, Monrose, Samson, Régnier, jusqu'à M. Got, qui le joue actuellement, et qui ne compte pat de meilleur
rôle dans le vieux répertoire.

La pièce fut publiée au commencement de 1667, chez le libraire Ribou. L'édition originale, achevée d'imprimerie
24 décembre 1666, renferme un frontispice gravé qui est bien curieux à étudier au point de vue des costumes de
Géronte en Pantalon de la Comédie Italienne, et de Sganarelle en robe de médecin, avec le chapeau «des plus
pointus» dont parle la brochure.   [15]  

On supprime depuis plus d'un siècle à la Comédie-Française la scène des paysans Thibaut et Perrin (III, ii), qui
est cependant des plus divertissantes. Elle vient trop tard, allègue-t-on, et ne produit que peu d'effet après les
étincelantes folies du second acte. Il faudrait au moins tenter l'expérience. Selon nous, Molière doit toujours être
joué dans son intégralité. L'épisode, ici, tient bien à la pièce et ne saurait ralentir l'action, puisqu'il donne à
Sganarelle l'occasion d'exercer impunément le pouvoir de sa prétendue science, en fournissant à Molière de
nouveaux traits  contre  les  médecins,  qu'il  n'attaquera plus  que deux fois,  dans Pourceaugnac  et le  Malade
imaginaire.

Pourquoi, dans cette dernière pièce, supprime-t-on la moitié du rôle de Béralde, sous prétexte qu'une discussion
sur la médecine fait longueur, n'arrivant qu'au troisième acte, après la grande scène de MM. Diafoirus père et
fils, où le rire atteint son maximum d'intensité? C'est, à mon sens, priver la pièce de ce qu'elle a de plus profond
et de plus durable.

GEORGES MONVAL.

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
COMÉDIE EN TROIS ACTES

LES PERSONNAGES

SGANARELLE, mari de Martine.
MARTINE, femme de Sganarelle.
M. ROBERT, voisin de Sganarelle.
VALÈRE, domestique de Géronte.
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LUCAS, mari de Jacqueline.
GÉRONTE, père de Lucinde.

JACQUELINE, nourrice chez Géronte, et femme de Lucas.
LUCINDE, fille de Géronte.

LÉANDRE, amant de Lucinde.
THIBAUT, père de Perrin, paysan.
PERRIN, fils de Thibaut, paysan.

ACTE III

SCÈNE PREMIÈRE

SGANARELLE, LÉANDRE.

LÉANDRE.

IL me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire; et, comme le père ne m'a guère vu, ce 
changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux.

SGANARELLE.

Sans doute.

LÉANDRE.

Tout ce que je souhaiterois seroit de savoir cinq ou six grands mots de médecine, pour parer mon 
discours et me donner l'air d'habile homme.

SGANARELLE.

Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire; il suffit de l'habit, et je n'en sais pas plus que vous.

LÉANDRE.

Comment?

SGANARELLE.

Diable emporte si j'entends rien en médecine! Vous êtes honnête homme, et je veux bien me confier à 
vous, comme vous vous confiez à moi.

LÉANDRE.

Quoi! vous n'êtes pas effectivement...
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SGANARELLE.

Non, vous dis-je; ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étois jamais mêlé d'être si savant que
cela, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en sixième. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur
est venue; mais, quand j'ai TU qu'à toute force ils vouloient que je fusse médecin, je me suis résolu de
l'être  aux  dépens  de  qui  il  appartiendra.  Cependant  vous  ne  sauriez  croire  comment  l'erreur  s'est
répandue, et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de
tous les côtés; et, si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la
médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous: car, soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse
mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos, et
nous taillons  comme il  nous plaît  sur  l'étoffe  où nous travaillons.  Un mcordonnier,  en faisant  des
souliers, ne sauroit gâter un morceau de cuir qu'il n'en paye les pots cassés; mais ici l'on peut gâter un
homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui
qui meurt. Enfin le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la
plus grande du monde, et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué.[19]

LÉANDRE.

Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière.

SGANARELLE, _voyant des hommes qui viennent vers lui_.

Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre 
maîtresse.

SCÈNE II

THIBAUT, PERRIN, SGANARELLE.

THIBAUT.

Monsieu, je venons vous charcher, mon fils Perrin et moi.

SGANARELLE.

Qu'y a-t-il?

THIBAUT.

Sa pauvre mère, qui a nom Parette, est dans un Ut, malade, il y a six
mois.

SGANARELLE, _tendant la main comme pour recevoir de l'argent_.
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Que voulez-vous que j'y fasse?

THIBAUT.

Je voudrions, Monsieu, que vous nous baillissiez quelque petite drôlerie
pour la garir.

SGANARELLE.

Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade.

THIBAUT.

Allé est malade d'hypocrisie, Monsieu.

SGANARELLE.

D'hypocrisie?

THIBAUT.

Oui, c'est-à-dire qu'allé est enflée par tout, et l'an dit que c'est quantité de sériosités qu'allé a dans le
corps, et que son foie, son ventre ou sa rate, comme vous voudrais l'appeler, au glieu de faire dusang,
ne fait plus que de l'iau. Allé a, de deux jours l'un, la fièvre quotiguenne, avec des lasstules et des
douleurs  dans  les  mufles  des  jambes.  On entend  dans  sa  gorge  des  fleumes qui  sont  tout  prêts  à
l'étouffer, et par fois il lui prend des sincoles et des conversions, que je crayons qu'alle est passée.
J'avons dans notte village un apothicaire, révérence parler, qui li a donné je ne sais combien d'histoires;
et il m'en coûte plus d'eune douzaine de bons écus en lavements, ne v's en déplaise, en apostumes qu'on
li a fait prendre, en infections de jacinthe, et en portions cordales. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a
été que de l'onguent miton-mitaine.[20] Il veloit li bailler d'eune certaine drogue que l'on appelle du vin
amétile;[21]  mais  j'ai-s-eu  peur  franchement  que  ça  l'envoyît  à  "patres";  et  l'an  dit  que  ces  gros
médecins tuont je ne sai combien de monde avec cette invention-là.

SGANARELLE,"tendant toujours la main et la branlant, comme pour signe qu'il demande de forgent".

Venons au fait, mon ami, venons au fait.

THIBAUT.

Le fait est, Monsieu, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fassions.

SGANARELLE.

Je ne vous entends point du tout.

PERRIN.
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Monsieu, ma mère est malade; et velà deux écus que je vous apportons pour nous bailler queuque
remède.

SGANARELLE.

Ah! je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement, et qui s'explique comme il faut. Vous
dites que votre mère est malade d'hydropisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre, avec
des douleurs dans les jambes, et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des
évanouissements?

PERRIN. Hé! oui, Monsieu, c'est justement ça.

SGANARELLE.

J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant vous me 
demandez un remède?

PERRIN.

Oui, Monsieu.

SGANARELLE.

Un remède pour la guérir.

PERRIN.

C'est comme je l'entendons.

SGANARELLE.

Tenez, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez
prendre.

PERRIN.

Du fromage, Monsieu?

SGANARELLE.

Oui, c'est un fromage préparé, où il entre de l'or, du coral et des perles, et quantité d'autres choses 
précieuses.

PERRIN.

Monsieu, je vous sommes bien obligez, et j'allons li faire prendre ça tout à l'heure.
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SGANARELLE.

Allez. Si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que
vous pourrez.

SCÈNE III

JACQUELINE, SGANARELLE, LUCAS.

SGANARELLE.

Voici la belle nourrice. Ah! nourrice de mon coeur, je suis ravi de cette rencontre, et votre vue est la 
rhubarbe, la casse et le séné qui purgent toute la mélancolie de mon âme.

JACQUELINE.

Par ma figue! Monsieur le médecin, ça est trop bian dit pour moi, et je n'entends rien à tout votte latin.

SGANARELLE.

Devenez malade, nourrice, je vous prie, devenez malade pour l'amour de moi. J'aurois toutes les joies 
du monde de vous guérir.

JACQUELINE.

Je sis votte sarvante, j'aime bian mieux qu'an ne me guérisse pas.

SGANARELLE.

Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez!

JACQUELINE.

Que velez-vous, Monsieu? C'est pour la pénitence de mes fautes; et là où la chèvre est liée, il faut bian 
qu'allé y broute.[22]

SGANARELLE.

Comment! un rustre comme cela! un homme qui vous observe toujours, et ne veut pas que personne 
vous parle!

JACQUELINE.

Hélas! vous n'avez rien vu encore, et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur.
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SGANARELLE.

Est-il possible? et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah!
que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendroient heureux de baiser seulement
les petits bouts de vos petons! Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles
mains, et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot!... Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi
de votre mari.

JACQUELINE.

Eh! Monsieu, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là.

SGANARELLE.

Oui, sans doute, nourrice, il les mérite; et il mériteroit encore que vous lui missiez quelque chose sur la 
tête, pour le punir des soupçons qu'il a.

JACQUELINE.

Il est bien vrai que, si je n'avois devant les jeux que son intérêt, il pourroit m'obliger à queuque étrange 
chose.

SGANARELLE.

Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, 
qui mérite bien cela; et, si j'étois assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour...

(_En cet endroit, tous deux apercevant Lucas, qui étoit derrière eux et entendait leur dialogue, chacun 
te retire de son côté, mais le médecin d'une manière fort plaisante._)

SCÈNE IV

GÉRONTE, LUCAS.

GÉRONTE.

Holà! Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin?

LUCAS.

Et oui, de par tous les diantres! je l'ai vu, et ma femme aussi.

GÉRONTE.

Où est-ce donc qu'il peut être?
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LUCAS.

Je ne sais; mais je voudrois qu'il fût à tous les guebles.

GÉRONTE.

Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille.

SCÈNE V

SGANARELLE, LÉANDRE, GÉRONTE.

GÉRONTE.

Ah! Monsieur, je demandois où vous étiez.

SGANARELLE.

Je m'étois amusé, dans votre cour, à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade?

GÉRONTE.

Un peu plus mal depuis votre remède.

SGANARELLE.

Tant mieux: c'est signe qu'il opère.

GÉRONTE.

Oui; mais, en opérant, je crains qu'il ne l'étouffé.

SGANARELLE.

Ne vous mettez pas en peine: j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie.

GÉRONTE.

Qui est cet homme-là que vous amenez?

SGANARELLE, _faisant des signes avec la main que c'est un apothicaire_.

C'est...
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GÉRONTE.

Quoi?

SGANARELLE.

Celui...

GÉRONTE.

Eh?

SGANARELLE.

Qui...

GÉRONTE.

Je vous entends.

SGANARELLE.

Votre fille en aura besoin.

SCÈNE VI

JACQUELINE, LUCINDE, GÉRONTE, LÉANDRE, SGANARELLE.

JACQUELINE.

Monsieu, velà votre fille qui veut un peu marcher.

SGANARELLE.

Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, Monsieur l'apothicaire, tâter un peu son pouls, afin que je raisonne
tantôt avec vous de sa maladie.

("En cet endroit, il tire Géronte à un bout du théâtre, et, lui passant un bras sur les épaules, lui rabat la
main sous le menton, avec laquelle il le fait retourner vers lui lorsqu'il veut regarder ce que sa fille et
l'apothicaire font ensemble, lui tenant cependant le discours suivant pour l'amuser.")

Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctes, de savoir si les femmes sont plus faciles
à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres
disent que oui; et moi, je dis que oui et non. D'autant que, l'incongruité des humeurs opaques qui se
rencontrent au tempérament naturel des femmes étant cause que la partie brutale[23] veut toujours
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prendre empire sur la sensitive, on voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique
du cercle de la lune; et, comme le soleil, qui darde ses rayons sur la concavité de la terre, trouve...

LUCINDE.

Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiments.

GÉRONTE.

Voilà ma fille qui parle! O grande vertu du remède! ô admirable médecin! Que je vous suis obligé,
Monsieur, de cette guérison merveilleuse! Et que puis-je faire pour vous après un tel service?

SGANARELLE, "se promenant sur le théâtre et s'essuyant le front".

Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine!

LUCINDE.

Oui, mon père, j'ai recouvré la parole; mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre
époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace.

GÉRONTE.

Mais...

LUCINDE.

Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise.

GÉRONTE.

Quoi...?

LUCINDE.

Vous m'opposerez en vain de belles raisons.

GÉRONTE.

Si...

LUCINDE.

Tous vos discours ne serviront de rien.

GÉRONTE.
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Je...

LUCINDE.

C'est une chose où je suis déterminée.

GÉRONTE.

Mais...

LUCINDE.

Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré
moi.

GÉRONTE.

J'ai...

LUCINDE.

Vous avez beau faire tous vos efforts.

GÉRONTE.

Il...

LUCINDE.

Mon coeur ne sauroit se soumettre à cette tyrannie.

GÉRONTE.

Là...

LUCINDE.

Et je me jetterai plutôt dans un convent que d'épouser un homme que je
n'aime point.

GÉRONTE.

Mais...

LUCINDE, "parlant d'un ton de voix à étourdir".

Non. En aucune façon. Point d'affaire. Vous perdez le temps. Je n'en
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ferai rien. Cela est résolu.

GÉRONTE.

Ah! quelle impétuosité de paroles! Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire 
redevenir muette.

SGANARELLE.

C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre 
sourd, si vous voulez.

GÉRONTE.

Je vous remercie. Penses-tu donc...

LUCINDE.

Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme.

GÉRONTE.

Tu épouseras Horace dès ce soir.

LUCINDE.

J'épouserai plutôt la mort.

SGANARELLE.

Mon Dieu, arrêtez-vous, laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais
le remède qu'il y faut apporter.

GÉRONTE.

Seroit-il possible, Monsieur, que vous pussiez aussi guérir cette maladie d'esprit?

SGANARELLE.

Oui, laissez-moi faire, j'ai des remèdes pour tout, et notre apothicaire nous servira pour cette cure. (_Il 
appelle l'apothicaire et lui parle._)

Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père,
qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver
promptement un remède à ce mal, qui pourroit empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois
qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il faut avec deux drachmes de
"matrimonium"  en  pilules.[24]  Peut-être  fera-t-elle  quelque  difficulté  à  prendre  ce  remède;  mais,
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comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la
chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire faire un petit tour de jardin, afin de préparer
les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père; mais surtout ne perdez point de temps. Au remède,
vite, au remède spécifique.[25]

SCÈNE VII

GÉRONTE, SGANARELLE.

GÉRONTE.

Quelles drogues, Monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï
nommer.

SGANARELLE.

Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes.

GÉRONTE.

Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne?

SGANARELLE.

Les filles sont quelquefois un peu têtues.

GÉRONTE.

Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre.

SGANARELLE.

La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits.

GÉRONTE.

Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille renfermée.

SGANARELLE.

Vous avez fait sagement.

GÉRONTE.

Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble.
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SGANARELLE.

Fort bien.

GÉRONTE.

Il seroit arrivé quelque folie si j'avois souffert qu'ils se fussent
vus.

SGANARELLE.

Sans doute.

GÉRONTE.

Et je crois qu'elle auroit été fille à s'en aller avec lui.

SGANARELLE.

C'est prudemment raisonné.

GÉRONTE.

On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler.

SGANARELLE.

Quel drôle!

GÉRONTE.

Mais il perdra son temps.

SGANARELLE.

Ah! ah!

GÉRONTE.

Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie.

SGANARELLE.

Il n'a pas affaire à un sot, et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas.[26] Plus fin que vous n'est pas 
bête.
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SCÈNE VIII

LUCAS. GÉRONTE, SGANARELLE.

LUCAS.

Ah! palsanguenne,  Monsieu,  vaici  bian du tintamarre.  Votte fille s'en est  enfuie avec son Liandre.
C'étoit lui qui étoit l'apothicaire, et velà monsieu le médecin qui a fait cette belle opération-là.

GÉRONTE.

Comment! m'assassiner de la  façon? Allons,  un commissaire,  et qu'on empêche qu'il  ne sorte.  Ah!
traître, je vous ferai punir par la justice.

LUCAS.

Ah! par ma fi, Monsieu le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement.

SCÈNE IX

MARTINE, SGANARELLE, LUCAS.

MARTINE.

Ah! mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis! Dites-moi un peu  des nouvelles du médecin que 
je vous ai donné.

LUCAS.

Le velà qui va être pendu.

MARTINE.

Quoi! mon mari pendu! Hélas! et qu'a-t-il fait pour cela?

LUCAS.

Il a fait enlever la fille de notte maître.

MARTINE.

Hélas! mon cher mari, est-il bien vrai qu'on te va pendre?



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 374  

SGANARELLE.

Tu vois. Ah!

MARTINE.

Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens?

SGANARELLE.

Que veux-tu que j'y fasse?

MARTINE.

Encore, si tu avois achevé de couper notre bois, je prendrois quelque consolation.

SGANARELLE.

Retire-toi de là, tu me fends le coeur.

MARTINE.

Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort, et je ne te quitterai point que je ne t'aie vu pendu.

SGANARELLE.

Ah!

SCÈNE X

GÉRONTE, SGANARELLE, MARTINE, LUCAS.

GÉRONTE.

Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous.

SGANARELLE, "le chapeau à la main".

Hélas! cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton?

GÉRONTE.

Non, non, la justice en ordonnera... Mais que vois-je?
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SCÈNE XI ET DERNIÈRE

LÉANDRE, LUCINDE, JACQUELINE, LUCAS, GÉRONTE, SGANARELLE, MARTINE.

LÉANDRE.

Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucinde en votre pouvoir. Nous avons
eu dessein de prendre la fuite nous deux, un procédé plus honnête: je ne prétends point vous voler votre
fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, Monsieur, c'est que je
viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort, et que je suis
héritier de tous ses biens.

GÉRONTE.

Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie 
du monde.

SGANARELLE.

La médecine l'a échappé belle!

MARTINE.

Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet 
honneur.

SGANARELLE.

Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton.

LÉANDRE.

L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment.

SGANARELLE.

Soit. Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé; mais prépare-toi
désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence, et songe que la colère
d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. ■

FIN
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NOTES:

ACTE TROISIEME.

[Note 19: 61, 8. "Se plaindre du médecin qui l'a tué." Imitation du "Licencié Vidriera", nouvelle de
Cervantes signalée dès 1648 par Ch. Sorel dans la deuxième partie de "Polyandre", et dont Quinault a
tiré son "Docteur de verre", troisième acte de la "Comédie sans comédie" (1654, Théâtre du Marais).

Sc. II. Supprimée depuis plus d'un siècle à la Comédie-Française, quoique fort plaisante. Je l'ai vu jouer
à Toulouse il y a vingt-cinq ans, et elle ne ralentissait nullement l'action principale.]

[Note 20: 63, 6. "Onguent miton mitaine", qui ne fait ni bien ni 
mal.]

[Note 21: 63, 7. "Vin amétile". Sur le vin émétique, qui faisait alors «bruire ses fuseaux», voir "Don 
Juan" (acte III, sc. I).]

[Note 22: 66,  5. "Là où la chèvre est  liée." "L'Enterrement du Dictionnaire de l'Académie" (1697)
prétend que ce proverbe «ne se dit pas ainsi, car cela aurait peu de sens», mais qu'on dit qu' "où la
chèvre trouve à brouter, il faut qu'elle soit attachée", c'est-à-dire figurément qu'il faut s'arrêter et planter
le piquet où l'on trouve à vivre. (Deuxième partie, Remarqua critiques, p. 291.)]

[Note 23: 70, 18. "La partie brutale." Molière ici s'emprunte à lui-même:

    "La partie brutale alors veut prendre empire"
    "Dessus la sensitive..."

dit Gros René dans le "Dépit amoureux" (acte IV, sc. II).]

[Note 24: 74, 9. "Deux drachmes de matrimonium en pilules." Deux gros de mariage en pilules, drogue
inconnue au Codex.]

[Note 25: --17. "Remède spécifique", souverain, qui guérit constamment et par un mécanisme inconnu 
certaines maladies, comme le quinquina les fièvres intermittentes. (Littré.)]

[Note 26: 76, 20. Vous savez des "rubriques". Des finesses, des tours, des ruses. C'est dans ce sens 
familier que Thomas Corneille a dit, dans "l'Amour à la mode" (1653):

    "Vous y savez, Monsieur, d'admirables rubriques."    (Acte I, sc. III.)]

* * *
À PARIS

DES PRESSES DE D. JOUAUST
Rue de Lille, 7
M DCCC XCII
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Letters from Vincennes

By 
Thomas D. Le

 The Big and Not-So-Big Questions                                                                                                                                     

Time

MMMMccccTTTTaaaaggggggggaaaarrrrtttt''''ssss    The Nature of Existence

Continuing our investigation into time, let's recall what J.M.E. McTaggart  said.  Back in 1908, he
published The Nature of Existence, Volume 1 (NE 1), which laid out his concept of reality among other
topics. I am vitally interested in what he conceives as reality if I am to understand his thesis that time is
unreal. Volume 2 (NE 2) was a long time in the making, having undergone up to five drafts that he
submitted to colleagues and friends for criticism and comments. NE 2  appeared posthumously in 1927
two years after his death. Remember that Einstein's special theory of relatively was first published in
1905, followed by the general theory of relativity in 1915.  Thus, McTaggart wrote his masterpiece
during the time that Einstein's theory of relativity was well-known to, and discussed by, philosophers,
theologians,  scientists,  and  more.  McTaggart  did  mention  in  passing  Einstein's  theories  in  NE  2,
Section 369, in the simple quote ,"...if simplicity were decisive, then, I imagine, Dr Einstein's theories
would have very little chance against the older views which they are now so generally recognized as
superseding." That means McTaggart thought the theory of relativity too complicated. Nor did he refer
to  the  Big  Bang in  them.  His  approach  was  pure  a  priori.  In  general,  unlike  other  contemporary
philosophers like Bertrand Russell and many others, McTaggart had little regard to what science said,
even though the scientific revolution that led to relativity theory and quantum mechanics has upended
the status quo.

In  this discussion, we are focusing on McTaggart's  thesis that  time is unreal,  or an illusion.   That
requires understanding what he meant by reality, and hence, his conception of existence and being. The
article  in  which  he  expounds  his  thesis  originally  appeared  in  Mind in  1908,  which  was  later
incorporated in NE 2 as Chapter 3. Time, starting from Section 302.

McTaggart's thesis and his seminal division of time into A-series and B-series dominate the debate on
time in the twentieth century and seems to continue unabated in the present. The literature generated by
McTaggart's work is staggering.  According to Ingthorsson,  in a search of relevant information on
"McTaggart" and "time" using numerous search engines to write his book McTaggart's Paradox, he got
about 11000 hits,  which he had to whittle  down to around "850 journal  articles,  books,  and book
reviews." (2016, Preface p. x).

I had begun by reading some secondary sources to get a feel of the topic, but finally decided to go
direct to McTaggart as primary source. That's the best way to approach a controversial topic such as the
unreality of time.  I found Ingthorsson's book in my search for secondary sources, only to find that he
had to the same idea as mine, i.e., to deal with primary sources first. The difference is that he is a pro,
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and I am not. That doesn't mean I don't have any ideas about the topic. My gut feeling is McMaggart's
thesis was wrong, as I found out later on that many other philosophers and scientists also shared the
same conclusion. But instead of repeating what I have read and will be reading, I prefer to examine the
topic for  myself,  discover  my understanding,  and  formulate my arguments.  In  this  segment  I  will
represent McTaggart's argument first and add my opinion after considering his.

Existence, Reality, Being

In Chapter 1, Introductory of NE1, McTaggart  determines the characteristics of Existence.

Section 1 (p. 3).  The Existent as a "species of the Real." But Reality is Being.  This equivalence puts
McTaggart squarely in Parmenides's camp. Thus, we now have, simplistically:  

Existence=Reality=Being

Obviously, there is more to the issue than this simplistic relation suggests. For example, one can ask if
there is reality that does not exist, or existence that is not real. As for Being,  we have an iron-clad
affirmation, "What is is,  and what is not cannot be." It's not possible to ask whether "what is is not," or
"what is not is."

Section 2 (p. 3). Reality is undefinable. If we say, "Whatever is is Real," or "Whatever is is," we
merely state a tautology, which reinforces our philosophical stance without defining the term Reality.
The propositions are true, but are completely circular. 

Furthermore, an unreal object can be conceived as real. If in a dream, a person conceives the idea of a
fourth side of a triangle (or a unicorn, addition mine), then that idea is real though the object of that
idea is unreal.  I might add, as an aside, that a paranoid schizophrenic can hear voices that do not exist
or see things that do not exist for a normal person. In such an episode, for a schizophrenic, reality and
illusion are mixed together in his head, and he can't tell them apart, so that what happens in his head is
real for him.

Now, here is the puzzling part:

Reality, then, is an indefinable characteristic, of which it can be said that whatever is, is real. It
may thus be said to be universal in its denotation, but this does not mean that all predication of
unreality is contradictory. (Section 2, para. 2)

If, as said above, reality is a characteristic, then it's legitimate to ask, what is reality a characteristic of?

In view of the identity given above,  Existence=Reality=Being, reality, i.e.,  existence or being, can be
predicated, but it is also a characteristic, i.e., part of the essence, so that we can have the identity:

Existence=Being=Reality=characteristic=essence (?)

What are we missing? Can we predicate a characteristic, which is a quality (i.e., a predicate) of an Existent?
What we are missing is that it is possible to say, "What is is Real," just as easily to say, "What is is." Clearly,
Real and Reality are  two  different  terms  to  denote  the  same  universal  or  whatever  Reality is.  Reality as
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synonymous with  Being is always the subject (a noun) while the adjective  Real can be a noun, and hence, a
subject (the Real) or a predicate. Thus, we can say, "Reality is real," This split is interesting in that Existence,
Existent, or Being can't be used as predicate. 

Section 3  (p. 4). Reality is an "ambiguous term," for to say that something is real is not sufficient
unless we clarify it with additional information. McTaggart cites this example: Mrs. Gamp is real, but
in what world? Mrs. Gamp is a fictional character, but real in Dickens's novel Martin Chuzzlewit, and
in someone's dream. He further notes that his dream of Mrs. Gamp is not only real in his dream but real
absolutely.  But Mrs. Gamp is not real in a dream world, "since one person cannot be a part of another
person's dream." (Section 3, para. 2). And she is not real in a non-dream world either. It also might be
possible that "what I now think to be waking life was the dream, while the supposed dream was waking
life. Then Mrs. Gamp would be real, and the man I thought I saw five minutes ago would be unreal.)"
(Section 3, para. 2).

The above confusion was not elaborated in the text. I remember a parable of the Butterfly Dream made
famous by Chuang Tzu, the founder of Taoism, and author of Tao te ching.  Chuang Tzu one day
dreamed in his sleep that he was butterfly flitting from flower to flower and enjoying himself. When he
awoke, he was Chuang Tzu, wondering if he was really a butterfly, or a butterfly thinking he is Chuang
Tzu. This is an epistemological question inquiring into the nature of knowledge (how can we know that
we know anything for certain?) as well as a metaphysical question of reality versus illusion.

Section 4 (p. 4). Reality does not admit of degrees.

This is a straightforward proposition. An object or a person or an event is either real or unreal; there is
no partial reality. Nor does reality confer power. This concept may be related to the idea of truth. It's
possible in the real world to think: more real means more truth means more power. But it is not so in
our discussion.

We may tempted to say if A is more true (degrees of truthfulness is defensible, but degrees of reality is
not), then A more real. Even partial truthfulness cannot be equated with reality. There is no such thing
as partial reality. The corollary is that if something is real, it is ipso facto true. And something is quite
true, it is real, if my reading is correct.  Likewise, there is no such thing as partial existent, partial
existence.  Hence,  we have a tentative identity  (that  probably goes beyond what McTaggart  has  in
mind), contingent on truthfulness:

Truth=Existence=Reality=Being

on the certainty that there is no such thing as partial Being. However, that identity doesn't preclude the
possibility that something may exist without being real. McTaggart will discuss this in Section 5.

Section 5 (p. 5). Existence, like reality, is undefinable. If a substance or an event is real, it is existent. A
table or a sneeze is real by existing. If a substance or an event is real, not only is it existent, but its
qualities and relations also both are real and exist. The qualities and relations, though real, do not exist
unless they are predicated on a real and existent person or event.  Thus, we must distinguish between
reality and existence on the basis of whether or not they are associated with or belong to a real and
existent person, substance or event. McTaggart's example provides a clear illustration.  



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 380  

1. The proposition "Socrates is wise" is real but does not exist.
2. His knowledge of Socrates's wisdom is real, but does not exist.

The  proposition  "Socrates is wise" is real, but does not exist  until  it  is associated the real person
Socrates  who is  wise.  Being wise is  nothing but  possessing a characteristic of  wisdom. Similarly,
McTaggart's knowledge of Socrates's wisdom is real, and exists if and only if Socrates is wise.

Furthermore, qualities and relations can be real without existing. They are universal unlike substances
and events, which are particular. McTaggart uses the word  characteristics to subsume both qualities
and relations.

To recap,  qualities, relations, which McTaggart calls characteristics, are universal and real, but not
necessarily  existing.  Substances,  events  are  particular;  they  may  or  may  not  be  real  or  existing.
Characteristics are predicates; hence they must be associated with a substance, person or events to be
both real and existing. Characteristics can both exist and not exist.  Substances are different: they can
either exist or not exist, but never both.

McTaggart's conclusion about existence: The nature of existence is bound up with reality, i.e.,  real
substances,  real  events,  real  persons,  real  characteristics  (not  characteristics  in  general),  but  not
propositions.

Section 6 (p. 7). The question is, Is there anything real that doesn't exist, or is there anything that exists
that is not real?

There is thus reality without existence as in qualities and relations. From a practical point of view few
people would be interested in reality without existence. But "...from the point of view of our practical
interests, nothing is of any moment to us except the existent." (p. 7).  But the theoretical viewpoint is
different.

McTaggart is interested in reality that doesn't exist as well as reality that does. With the non-existent he
desires to know the nature of the real. He would be interested in the real,  even if it  doesn't  exist.
However, he believes that reality implies existence, so that if anything is real, it exists. This will be
discussed  next in Chapter 2. 

This concludes Chapter 1. We will study Chapter 2 , Reality and Existence in depth.

An optimistic promise: "Not one dull moment"

Let's take a breather during this is a natural break from the task of plowing through the thicket of
"philosoph-ese"  (my barbarism).  I  have promised "Not  one dull  moment"  every  time we end  one
segment, and this promise will still hold.
 
However, I am conscious of the difficulties of keeping it. One quip from one issue of the  Guardian
(already cited in the previous issue) has it that if you want to make a boring topic out an exciting one,
have an academic write about it.  McTaggart's writing style has been lauded as being clear. He was
without a doubt one of the most--if not  the  most--influential philosophers of time of the twentieth



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 381  

century, judging from the staggering number of articles and books that his ideas have generated to
applaud, defend, or repudiate his thesis.

I found the writing style in a fair amount of academic writing in the humanities and social sciences
slow-going and tiring.  I attribute this experience to my predilection for fast-moving easy-to-follow
style of fiction and scientific writing. Some of my pet peeves can be summarized as follows:

1. Frequent interruption of the flow of the sentence by parenthetical phrases.
2. Use of double negative to mean positive.
3. Excessive use of the passive voice to achieve objectivity.
4. Verbosity.  Use of a sentence instead of an equivalent adverb or adjective, phrases instead single
words, complex sentences instead of simple ones, etc.
5. Use of indirect, sometimes convoluted, style instead of a direct, straightforward one.
6. Use of long complex sentences and compound-complex sentences.
7. Use of excessively long paragraphs.
8. Unclear paragraph structure.
9. Unclear organization of exposition and argument.
10. Difficulty  of finding the main idea of a paragraph or a section.
11. Chatty, rambling, unfocused paragraphs.

I am often guilty of the same faults, as this writing style has rubbed off on me.  But I constantly try to
avoid those pitfalls. I like a writing style of textbooks, especially in the sciences: organized, structured,
clear,  concise,  easy  to  grasp  the  concepts  being  discussed.  You  can  hold  me  accountable  for
infringement of these tenets.

In the next segment, we will examine the relation between Reality and Existence. As always, not one
dull moment! ■

(To be continued)

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
13 October 2022
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    Critical Thinking 

by Thomas D. Le

 Propaganda (continued)

Categories of Propaganda 

Let's  begin  by  briefly  recapitulating  the  internal  and  external  characteristics  of  propaganda  we
discussed in the last segment, lingering only to add details and ideas that were missing before.

1. The Internal Characteristics of Propaganda 

1.1. Knowledge of the Psychological Terrain. (p. 33ff.)

1.1.1  Knowledge  of  the  target  of  propaganda is  essential.  A true  believer  like  a  Communist  or  a
Christian is not likely to change their mind. Ingrained prejudices, stereotypes are hardly ever changed
by propaganda.  New myths or reflexes cannot be created out of nothing. The propagandist cannot go
against what is in an individual. The techniques of propaganda must be tailored to the individual to be
reached.

1.1.2 Never make a direct attack on established clichés, patterns, myths. But the propagandist must be
aware that  there is  discontinuity,  even inconsistency, in a belief  system, and a disconnect  between
beliefs  and  actions.  For  example,  a  laborer  may  vote  for  a  candidate  who  hates  unions.
or a welfare recipient who votes for a candidate who promises to slash welfare benefits. While not
attacking  an  established  opinion  head-on,  the  skillful  propagandist  may  weaken  it  by  making  it
ambiguous.

1.1.3 Propaganda must attach itself to existing ideas, feelings, myths, tendencies, attitudes stemming
from the environment of  society:  schools,  churches,  workplaces,  families,  and so on.  Propaganda
doesn't  invent  all  those  materials,  but  make  use  of  them.  Those  materials  are:  (1)  Psychological
"mechanisms" that control behavior.  Here psychologists and sociologists  don't agree: behaviorism,
deep psychology, instinct theory, and other theories. Propagandists must select what is appropriate in a
certain  situation,  (2)  Milieu-  and  environment-specific  opinions,  stereotypes,  conventions.  (3)
Ideologies,  intellectual  and para-intellectual,  consciously or unconsciously shared and disseminated
among group members. (4) Needs  of individuals and groups.

1.1.4  Finally, propaganda must pay attention to what is best in a man and make it serve for the good of
all,   Propaganda  must  always  be  at  the  human  level,  using  simple  messages  delivered  in  simple
everyday language understood by all. 

1.2. Fundamental Currents in Society. (p.38ff.)

Propaganda  must  reflect  fundamental  currents  of  the  society  it  seeks  to  influence.  These  are  not
temporary,  faddish,  short-lived  movements  destined  to  pass  before  long,  but  fundamental  socio-
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psychological bases upon which society rests regardless of politics, race, or faith.   One example comes
to my mind. I can remember the  iconic World War II poster of Uncle Sam with a stern face and a
simple  message: "I want you!"  "You" means everybody in the United States without exception.

1.3.Timeliness. (p. 43ff.)

This characteristic is the very opposite of the preceding one. It is concerned with the daily happenings
reported in the news and whose interest is short-lived. Ellul speaks in metaphor, comparing everyday
news to  waves  carried by fundamental  forces  which are the sea.   The  news owes its  interest  and
fascination  to  the  foundation  of  society.   We  are  excited  about  a  new car  because  it's  the  timely
embodiment of society's more profound reality, which is technology.

The public is fascinated by current events and indifferent to history. Therefore, propaganda must be
sensitive to this reality. The propaganda of the Vichy government failed because it ignored this truth by
invoking Napoleon and Joan of Arc in hopes of turning the French against England.

1.4. Propaganda and the Undecided. (p. 49ff.) 

The issue of the undecided boils down to just one thing called foci or centers of interest. An individual
who cares little in his group life, or his family life, reacts vigorously to his profession because his
profession is his center of interest.

Hence, (1) the propagandist must place his propaganda in the center of interest, (2) the propagandist
must know his chance of success is best where the collective life of the individuals he wants to reach is
the most intense, and  (3) the collective life of a group is most intense at the center of interest.

1.5. Propaganda and Truth.  (p. 52ff.) 

The propagandist is concerned with truth, or better yet, accuracy of facts. The popular notion is that
propaganda is a bunch of tall tales, of lies.  Hitler confirmed to that belief when he said, the bigger the
lie, the more chance of being believed.  And Hitler was not alone in this opinion. 

However, Goebbles, Hitler's Minister of Propaganda, insisted that facts to be disseminated must be
accurate.  Yet, the Anglo-Saxon propaganda called him a "Big Liar" and was believed. According to
Ellul, Lenin confirmed that "in propaganda, truth pays off."  We thus have two contradictory attitudes,
which can be explained as follows: (1) the first is the domain of facts that holds: "Truth pays off"; (2)
the second is the realm of intentions and interpretations that asserts: "Falsehood also pays off." This is
a point to remember when analyzing propaganda.

1.6. The Problem of Factuality. (p. 53ff.)

It's well-known fact that in advertisements, veracity and truthfulness are key to a product's success. One
reason is personal experience. If a customer has a bad experience with a product, she will avoid that
product  in  her  future  buying  decision.  In  politics,  personal  experience  is  rare  and  inconclusive,
according to Ellul.  I  think this statement is  only true with non-voters because voters always know
conclusively if they had made a good or bad choice of candidates. Propaganda must respect local facts
to avoid failure because local facts are easily verifiable.
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I think remote facts in time and space are problematic because of the difficulties of verifying claims
and facts.  In addition, omissions and silence are ways to pervert facts. In the absence of verifiability,
the public is left high and dry. Even if the public has all the "facts," some facts require specialists to
ferret out the truth. A good propagandist must acknowledge the situation and be honest about it to retain
credibility.

1.7. Intentions and Interpretations. (p. 57ff.) 

Ellul says this is the realm of lies. No proof need be required, furnished, or assessed. An event can be
interpreted in wildly different ways depending on the interpreters. Liberal, conservative, Christian, and
a host of other historians do not agree in their interpretations. Moreover,  the event's eyewitness don't
necessarily agree on what really happened.  Even experts don't agree among themselves on current
facts.

In war, truth is the first casualty. Hitler proclaimed his peaceful intentions while preparing for war. He
provoked declarations of war from France and Britain without showing his belligerence.

More  examples  of  deliberate  false  propaganda  follow:  a  series  of  wartime  propaganda  and
propagandists, who did propaganda to win the war regardless of truth.

2. The External Characteristics 

2.1.  The Individual and the Masses. "Modem propaganda reaches individuals enclosed in the mass and as
participants in that mass, yet it also aims at a crowd, but only as a body composed of individuals." (Ellul, 1962,
p. 6). Thus propaganda should never separate the two, as they interact constantly. 

2.2. Total Propaganda. "Propaganda must be total. The propagandist must utilize all  of the technical
means at his disposal-the press, radio, TV, movies, posters, meetings, door-to-door canvassing. Today,
this also includes the internet, the social media, e-publishing, etc. Modern propaganda must utilize all
of these  media." (Ellul,  1962,  p.  9).  Total  means the opposite  of  sporadic,  periodical,  temporary,
partial, anything that is not complete, entire, and whole. Each medium contributes its own strength, its
own way of penetration, so that using the totality of means achieves maximum effectiveness.

2.3.  Continuity  and  Duration  of  Propaganda.  "Propaganda  must  be  continuous  and  lasting--
continuous in  that it must not leave any gaps, but must fill the citizen's whole day and all his days;
lasting in that it must function over a very long period of time." (p.17). Propaganda must be relentless
and allows no time for the individuals to seek outside points of view.

2.4. Organization of Propaganda. There must a central administrative organization such as a Ministry 
of Propaganda or Information with adequate material and manpower resources to generate, coordinate, 
and impart direction of the propaganda enterprise.

One point Ellul raises is patently false.

Such an effort  [of propaganda by symbols] may at best raise some doubts, plant some sense of 
ambiguity, make people ask themselves questions, influence them by suggestion. In case of war,
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the enemy will not be demoralized by such abstract propaganda unless he is at the same time 
beaten by armies and pounded by bombers. (p. 22). 

Ellul could not have known the outcome of the Vietnam War at time of writing, and merely followed
conventional wisdom. The United States dropped more bombs on Vietnam during the War than it had
during the entire World War II and also fought on the ground.  The outcome of the war clearly belies
Ellul's opinion.

2.5. Orthopraxy. The aim of modern propaganda is no longer to change minds, modify opinions, or win
converts, but to provoke action desired by the propagandist.

I think this goal is realistic, for rarely will an individual be swayed by persuasion if he or she finds no
reason  to  change  ideas.   And the  reason  can  vary  indefinitely  from the  rational  to  the  irrational.
However,  as  Ellul  also  says   "action  makes  propaganda  effect  irreversible."   (p.  29).  Hence,  the
propagandist needs caution during preparation to make sure that only desirable action is planned. For
the revolutionary, propaganda and organization go hand in hand for the obvious reason that without the
latter the former cannot exist.  

Ellul (p. 31)  also emphasizes two great motivators, the conditioned reflex and the myth. To me, the one
is  operating  entirely  subliminally  on  each  individual,  and  the  other  is  appealing  to  the  collective
subconscious of the community. He concedes that a certain amount of time is required for the repetition
to work.  Both form part of the pre-propaganda or sub-propaganda; the idea presumably is to prepare
the  "terrain,"  in  a  such  a  way that  when  propaganda proper  is  launched  and  calls  for  action,  the
propagandees are ready. Again, Ellul thinks the myths can operate on each individual because it appeals
to  his or her sense of the sacred. 

I have no doubt that to the Vietnamese the myth of "con rồng cháu tiên" (offspring of the Dragon,
scions of Immortals) commands an immediate and mighty metaphysical, emotional and spiritual power.

3.  Categories of Propaganda 

Ellul  distinguishes  several  classes  or  categories  of  propaganda:  (1)  political  and  sociological,  (2)
agitation and integration, (3) vertical and horizontal, and (4) rational and irrational.

3.1 Political Propaganda (p. 62ff.). A large number of propaganda campaigns have a political aim. We
can  talk  about  Soviet  propaganda,  Nazi  propaganda,  Chinese  propaganda,  the  F.L.N.  (Front  de
Libération Nationale) in Algeria, French propaganda, etc. Within a country, each leader may be using
different techniques of influence, different themes, symbols and goals, so that it is possible to refer to
Lenin's  propaganda,  Stalin's  propaganda,  Krushchev's  propaganda,  Hitler's  propaganda  as  distinct
species. 

We might add that in a democracy such as the United States, political propaganda abounds in time of
election,  when candidates vie with each other to reach their bases by spending enormous amounts
contributed by supporters on round-the-clock advertising.
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Political  propaganda  is  either  strategic  or  tactical. Strategic  propaganda  establishes  the  general
framework, direction and theme, the arrangement of arguments, and the order of the campaigns. The
tactical effort is concerned with actions to achieve immediate results, such as audio or written messages
to the enemy on the field to demand surrender.

As witnesses to any American election cycles, we can observe political workers of all levels. Some
work on strategy such as articulating the platform, formulating lines of attack, managing the campaign
including logistics and finances, and so on. Others specialize in techniques and tactics of delivering and
spreading the message through use of all available media.
`
3.2 Sociological propaganda.(p. 62ff.) Ellul admits that sociological propaganda is difficult to grasp
and, hence, rarely discussed. Sociological propaganda aims for "interpenetration of ideology by means
of  its  sociological  context."  (p.  63)  The  individual  or  the  masses  are  exposed  to  the  surrounding
ideology and spontaneously adapt and "internalize" it unconsciously  over time. No propagandist needs
to mount a sociological propaganda campaign. For example, the American way of life, itself a vast
propaganda, consists of myriad ideas, beliefs,  habits, customs, behavior, values assimilated without
question by each individual in the sociological milieu, in the general climate and ambience of American
life. The individual is daily subjected to the electronic and print media, which imperceptibly shape his
attitudes and habits.

Sociological propaganda manifests itself in the usual means such as movies, advertising, education,
publishing, social service, the "Reader's Digest," and so on, all in accord with each other spontaneously,
all  heading  in  the  same  direction,  even  though  it  uses  the  same  means  as  direct  propaganda.
Sociologists and the public hesitate to call it propaganda. 

One may wonder why Ellul singles out "Reader's Digest,"  of all American publications, as part of a
discussion of sociological propaganda.  It's easy to observe its success among American readers, for it
features synopses of 30 representative American books in diverse fields and some full original articles a
month, a column on word power, quizzes, humor, fun stories, and so on, offering something interesting
for everybody. All  in all  the compact pocket-size magazine is  a compendium of American popular
culture,  combining  affordable  cost,  portability,  and  good  reading.  According  to  Wikipedia,  the
periodical is translated into 21 languages in 49 editions, and has a worldwide audience of 70 million
living in 70 countries. (Reader's Digest,  International  edition Section,  para. 1). It's by far the best-
known American  monthly  magazine  abroad.  Together  with  its  books,  the  magazine  is  a  powerful
cultural force in the arsenal of U.S. sociological  propaganda. No wonder why when Ellul refers to
sociological propaganda, he has primarily in mind the American way of life.

To illustrate how sociological propaganda is unconscious (p. 67), he cites as example an American
movie maker, who doesn't think about propaganda at all.  Nevertheless, in the movie, we can see that
he  unconsciously  injects  his  imprint  as  an  American  with  a  distinct  worldview  that  his  fellow
Americans can readily identify with, or at least recognize with ease. There are certain characteristics in
it  that unintentionally distinguish it from a British, French, Indian, or Chinese movie.

Yet, a deeper level of analysis, most of the activities of sociological propaganda are "really directed by
those who make propaganda,"  To Ellul, this is essential (p. 65). Though the government has its own
public relations apparatus, it's society that takes care of its cohesion, its vision, its Weltanschauung, i.e.,
what makes an American American. 
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To Ellul, sociological propaganda works slowly and gently, and best in a stable and expanding society.
And  though  incapable  to  motivate  action,  it  is  self-sufficient  and  can  transform  itself  into  direct
propaganda or serve as sub-propaganda to prepare the ground on which direct propaganda is launched
with ease.  

In the case of the United States, the sociological propaganda is necessitated by circumstances. In order to forge a
population of immigrants that are diverse in ethnicity and race into a cohesive society, efforts must be made to
inculcate  shared values  among individuals to form a common way of life,  the  American way of life.  That
"psychological standardization," as he calls it, also demands "economic standardization." (p. 68).  That in turn
necessitates mass production of American products, which are of necessity considered good, and a concomitant
mass  consumption  of  the  desired  products.   Advertising  operates  on  such  fundamental  uniformity  of
psychological attitudes to effect rapid, massive adoption of the necessities of life defined as the American Way of
Life. 

Such integration efforts result in big blocks of influence in politics and economics: Big Business, Big
Labor, and Big Agriculture, (p. 69), and lobbying organizations such as Political Action Committees,
the American Medical Association, the American Bar Association, the American Legion, the League of
Women Voters, and many more, all working to influence public policy or to call for reforms within the
framework of the American Way of Life. 

Despite the strength of the American economy and stable liberal democratic institutions, the American
Way of Life does have crises. Ellul (p. 68) finds it hard to understand the "wave of collective hysteria"
that culminated in McCarthyism in 1948. He ascribes that upheaval to a "vague feeling of ideological
weakness," and "an inability to define the foundation of American society."

Yet, we observe that it suffices to reach back into the beginning of the birth of the American nation
state to find at least some answers. The American Revolution was begun as a bourgeois reaction to a
monarchical  overreach.  Hence,  the  Revolution  was  deeply  anti-monarchy,  and  pro-democracy,  a
democracy the revolutionaries had to fashion from scratch, capitalizing on the Enlightenment ideas of
John  Locke,  Montesquieu,  and  Jean-Jacques  Rousseau,  among  others,  all  denizens  of  Western
civilization.  Important American revolutionary leaders were slave owners and conservative in outlook.
They inherited a widespread animosity toward European Jews. They tried to reconcile contradictory
Enlightenment  ideas,  and  opted  for  the  concepts  of  life,  liberty  and  happiness,  but  no  equality.
Underlying  this  foundation  was  the  concept  of  racial  inequality.  The  French  Revolution,  which
followed the American, opted for liberty, brotherhood and equality.

One phenomenon surprising to Ellul (p. 69)  is the emergence of the  "agitators," acknowledged by
American sociologists. The "agitator" turns out to be a "nationalist" who incites public opinion. Ellul
asserts that he's a "true" prophet of the American Way of Life (sic), which is anti-Communist, anti-
Semitic,  anti-Black,  and  xenophobic.  While  not  seeming  to  work  for  any  party,  the  agitators  are
"against  the  New  Deal,...  the  plutocrats,  the  internationalists,  the  socialists,...  the  bankers,  the
Communists,  and  are  "pro  laissez-faire  liberalism."  They  exploit  the  anxieties  of  a  mixed  bag
consisting  of  the lower-middle class, the new proletarian, the immigrant, the veteran, who are not yet
integrated into the society or adapted ready-made ideas and habits. Influential that they are, neither
Capitalist nor Communist, and without clear party affiliation, they pose the puzzle of whose interest
they  serve.  Without  explanation,  Ellul  concludes  that  "their  influence  may  crystallize  suddenly  in
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unexpected forms." He also eschews the possibility that the agitator might be affiliated with religion,
conspiracy theorists, or any fringe groups.

At the conclusion of this section, Ellul argues that "the more conscious the sociological propaganda is,
the more it tends to express itself externally," namely to export its influence abroad,  especially to
Europe, for example, in the form of the Marshall Plan, which to him is essentially a form of aid to
underdeveloped countries. 

Since the Marshall  Plan is  supposed to be primarily an American way to reconstruct  a  devastated
Europe after World War II, at the same time stimulate American domestic economy through export, the
Plan benefits recipients and donor alike. The Marshall Plan included the Soviet Union, but it refused
the aid and urged its allies in Eastern Europe to do likewise.

Part  of  the  Marshall  Plan  subsidizes  American  publications,  libraries,  and  films  in  Europe  as
sociological propaganda.  But the success of such  propaganda effort  is "uneven," according to Ellul
(p.  70)  because of  what  the Europeans,  especially  the  French,  perceive as   "American superiority
complex."  However, the French like American technology publications.

Undoubtedly, the Marshall Plan is not motivated by pure altruism, given nations like individuals are a
combination of capacities for good and evil.  As Pascal says, "L'homme n'est ni ange ni bête." (Man is
neither angel nor beast.)

3.3 Propaganda of Agitation

Just as political  propaganda must be distinguished from sociological propaganda, so propaganda of
agitation must be kept separate from propaganda of integration.

Propaganda of agitation (agitprop) (p.71ff.) monopolizes our attention in this distinction because of its
spectacularly explosive effect. It is propaganda of subversion designed to achieve destruction of the
enemy. It's the propaganda of revolution, rebellion, and war.   It needs an enemy to destroy, be it a
country, a government, or an established order. It employs violent means to achieve hard-to-achieve
ends. 

Examples of agitprop are drawn from the "others," inimical to the Western world: the Soviet Union to
crush  popular  resistance  and  suppress  the kulaks  with  relentless  campaigns  that  keep  the  level  of
pressure and excitement high; the Chinese Communists to effect the Great Leap Forward by upholding
the myth of productivity, and, I might add, the Cultural Revolution by suppressing the enemy within
each individual; Hitler's Nazi agitprop against the Jews and the West with constant campaigns touting
the master race and clamoring for Lebensraum against the Soviet Union;  the Algerians, sympathizing
with the North Vietnamese by founding the F.L.N.  (Front de Libération Nationale) that  eventually
drove the French from Algeria to achieve its independence.

The West doesn't engage in propaganda of agitation, but pursues propaganda of integration, since it is
the  established  order  against  which  "the  others"  direct  their  propaganda  of  agitation,  which  is  in
essence propaganda of revolution.  



Firmament                                             Volume 15, No. 3, October 2022                                                 398  

Propaganda of agitation tries to extract the most energy, enthusiasm and sacrifice from the individual,
who is taken out of everyday routine to achieve results that were thought impossible. But such results
tend to be of short duration, and the individual cannot be kept in such state of tension for a long time.
Therefore, the propagandist has to divide the goals into small pieces that are to be achieved one by one.
Motivation for action sometimes can be accomplished by simple means such as a pamphlet or the
rumor so long as it appeals to the most basic needs of an individual such as food, or emotions such as
hate, even by using the biggest lies. Hatred of the colonialist, the oppressor, the exploiter, the saboteur,
the enemy, or the white man among the Algerians and Africans can be easily aroused and result in a
favorable outcome of the action. Words such as independence have a powerful impact on the colonized
people and is the infallible motivator of sacrifice. Here Ellul adds a remark about the Black people, that
they don't understand the meaning of the word.

Propaganda of agitation achieves its goals easier among the illiterate, the less educated or informed,
such as the Africans, the lower classes,  the proletariat. (p. 74)

We can observe that in the grand scheme of things, propaganda of agitation, by any other name, did
achieve its goals, judging from the reality of decolonization.  After the propaganda of agitation has
achieved its goal of independence, the propaganda of integration takes over to establish the new order
and to govern.

3.4. Propaganda of integration (p 74 ff.)

Ellul states that integration propaganda i
s characteristic to Western civilization, though he concedes it did not exist before the twentieth century.
As Western countries prosper, they demand uniformity, and adherence to society's truths, stereotypes,
beliefs, and myths from the entire population. Integration propaganda is more subtle and takes longer to
work. It aims to make an individual behave in conformity with accepted social norms and adapt to
future socio-political developments. In many cases integration efforts amount to more than making
explicit existing tendencies lying in the subconscious.

After a period of agitation and subversion to overcome the enemy, successful revolutionary countries
must switch to integration propaganda to consolidate the new order. Here the results are uneven (p.78).
The Soviet Union experienced difficulty in bringing peace, uniformity, and conformity to the society.
After the victory of the Revolution and civil war of 1917, the Bolsheviks faced a powerful challenge
from the Navy to their efforts to integrate the entire population. Privation, shortage of essential goods
and products, rationing, concentration of economic activity in government agencies, and administrative
mismanagement sparked a rebellion of the Baltic fleet sailors at Kronstadt in 1921. It took a bloody
repression in which tens of thousands died before peace was restored. 
 
The difficulty of managing the transition from agitation to integration is further illustrated in the case of
Hitler. After years of agitprop to whip up hatred among the German population, Hitler kept using the
same method of divisive propaganda even after he was firmly in control of the country. However, he
also utilized integration propaganda by advancing different arguments and by changing media.

The  only  two  examples  of  successful  transition  from agitation  and  subversion  to  integration  and
affirmation  Ellul  cites  with  approval  were  the  cases  of  North  Vietnam and China.  North  Vietnam
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employed both agitation and integration simultaneously: hatred of the enemy and education to shape a
new man. Mao pursued both propaganda efforts along similar lines.  

Ellul  also shows the difference between the two types of  propaganda with another example:   how
France  lost  Algeria.  French  integration  propaganda  dangles  the  prospect  of  French  technology,
education, professional training, and so on within French framework (p. 79). But the F.L.N. had only
thing in mind, free Algeria. 

3.5. Vertical Propaganda (p. 80ff.)

A distinction must be made between the categories of  Vertical and  Horizontal Propaganda.  Vertical
propaganda is a top-down phenomenon in which a central power in its inner sanctum conceives, plans,
organizes, and manages the entire propaganda enterprise. The leader may be a technician, a political
leader, or a religious leader. This type of vertical propaganda is widespread because it's easy to make.
Whether  emanating  from  Stalin,  Hitler,  French  government  since  1950,  or  the  United  States
government, it seeks to influence and manipulate the crowd below. The propagandist could use all the
technological resources at his disposal and saturate the propagandees with them. The individual within
the crowd is alone and hypnotized, acts mechanically like a robot, and behaves by conditioned reflex.
He doesn't have to think; the leader have already taken care of that for him.   He may act passionately,
and  believes  he's  in  control.  For  example,  he  may  shout  slogans  with  passion  along  with  other
individuals  in  the  crowd,  and  thinks  he's  spontaneously  expressing  his  sentiments.  In  fact,  he  is
conditioned to respond in prescribed ways. As such, he is a perfect target for propaganda of agitation.

However, because the effect of vertical propaganda is temporary, it requires frequent repetition.

3.6. Horizontal Propaganda (p. 81ff.)

This category is of recent vintage. Two forms exist:  the Chinese propaganda (study/self-criticism --
học tập/kiểm thảo?) and group dynamics in Human Relations. This type of propaganda works best with
micro groups. We observe that in the American society, where individualism is the norm, and family
size is small, the milieu is propitious to group dynamics. By contrast, in Chinese society the family is a
large unit, presenting a challenge that Mao had to overcome.  The Chinese model is political while the
group dynamics is sociological. The propaganda is inside the group,  hence, horizontal as opposed to
the vertical,  top-down, structure seen above. It  has the format of a discussion group of small size,
between 15 and 20, where the individuals freely express themselves without a leader. However, there is
an  animateur or director of discussion (akin to a facilitator). His role is relatively simple: to ensure
active participation of each individual. The content for discussion is presented didactically and with a
minimum of technological resources to the intelligence of the participants, who behave normally like
rational persons, and express themselves voluntarily. Each individual is encouraged to speak his or her
mind. As s/he speaks s/he approaches the correct line, consciously or unconsciously, and helps others to
speak their own mind, which leads the same correct line, as if by magic. In a Chinese situation, it works
as planned.  In the end, however,  the individual's adhesion is involuntary because s/he is caught in a
dialectic situation that unfailingly leads him or her to the correct conclusion.

This  horizontal  propaganda works  slowly because the individuals  have to  arrive at  the conclusion
themselves.  In a situation where members of the group freely express their own ideas, and discover
their  own findings,  that  somehow approach the intended conclusion,  the process  requires  subtlety,
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patience, and care to fashion a well-thought-out pedagogy that compels unanimous adhesion to the
correct line without its appearing preordained. Owing to its restriction to small groups,   horizontal
propaganda has to be staged multiple times at  multiple places,  involving millions of people in the
Chinese case, unlike vertical propaganda, which needs enormous deployment of technical resources to
reach the masses quickly.

We will close the discussion of horizontal propaganda by noting (though Ellul elaborates more on it)
that  Mao's  propaganda  depends  on  micro-groups  (after  the  larger  family  groupings  have  been
exploded) as units of education, which is at the level of catechism. On the other hand, the American
school resembles more and more like an institution to teach adaptation to American society.

3.7. Rational versus Irrational Propaganda. (p. 90ff.)

Tu wrap up the discussion of categories of propaganda, Ellul makes a distinction between rational and
irrational propaganda, and between rational and irrational advertisements. Propaganda and information
to support it go hand in hand. One normally believes factual information. If such information is known,
the propaganda it supports will likely be believed, regardless of who the propagandist is. Thus Soviet
propaganda by using factual scientific statistics of economic or military production is believable and
believed. The Soviets had no reason to lie about their achievements. Likewise, Hitler used facts in his
speeches to increase his credibility though most of them appeal to emotion.

Ellul cites the French economic film Algérie française to illustrate how a fact-based propaganda that
should appeal to reason can succeed not for its rationality but for its emotional appeal or appeal to
passion. The viewer, after feeling proud of French achievements in Algeria will afterward forget all the
facts, data, logical reasoning, and explanations, and retain only an impression, a myth. He will not be
motivated to act out of pure rationality, but will respond under the pressure of passion, of a vision for
the future, or a myth.

This section of the book has the following points:

(1)  Propaganda appealing to the emotions and passions tend to disappear nowadays.
(2)  Propaganda now resembles information.
(3)  In  order  to  motivate  the  propagandee,  the  propagandist  presents  factual  information,  logical
reasoning, rigorous rational support, which will be replaced by irrational motivators such as a myth or a
vision. 
(4)   Both  propaganda and  the  supporting information  should not  be  excessive  in  quantity,  for  an
abundance of facts, statistics, or data eliminate the individual's capacity to judge and form opinions.
Information overload drowns the individual and prevents him or her from behaving as desired.
(5) Information is like a spider web that imprisons and hypnotizes the individual into inaction, and
stymies clear and rational thinking as well as experience and ability to choose.
(6)  The more information is developed, the more it determines what an individual should be.
(7)  The individual is not free in the face of what is given him as truth.
(8)  The individual's opinion is formed not from personal choice or experience but from the information
received.
(9) Rational propaganda creates an irrational situation, thus remains propaganda, i.e., a situation where
an individual is shaped by a society that deprives him of himself.
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Ellul does not have an optimistic view on propaganda, given the primacy of information in the modern
mass society, where the individuals are submerged in a sea of information and left without recourse.
The line of demarcation between propaganda and information is so blurred that no one can be sure if he
or she is receiving information or propaganda. Ask yourself, when an individual goes to the polls, does
he or she vote on the basis of factual information or factual propaganda?

The next segment will deal with the mechanism of propaganda and beyond. ■

(To be continued)

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
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