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ĐĐÔÔII  GGIIÒÒNNGG  

 

Vào một thời điểm nào đó nhất là khi ở cái tuổi thất 
thập cổ lai hi, bạn thường hay quay về với dĩ vãng để tìm 
lại những hình ảnh thân yêu, để nhớ lại một điều gì đậm nét 
trong cuộc đời mình. Có thể đó là gia đình, bạn bè, người 
yêu, ngôi trường xưa hay đơn vị cũ v.v … 

Trong những dĩ vãng khó quên đó, phải chăng đời 
học trò của bạn với ngôi trường Chu Văn An nổi tiếng và 
nhóm bạn cũ vẫn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ 
nhất. 

Nửa thế kỷ đã âm thầm trôi qua từ khi bạn rời ngôi 
trường Chu Văn An, Sàigòn mùa hè 1959.  Và 34 năm 
cũng đã lặng lẽ trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 khi CSBV 
nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam.  Biết bao nhiêu là biến đổi 
của cuộc đời, học trò CVA-59 thuở ấy, dù còn ở lại quê 
hương hay lưu lạc xứ người, bây giờ đã là những bô lão 
trên dưới 70 tuổi cả rồi.  Nhiều lúc trầm ngâm một mình 
chợt nhớ đến bạn cũ, trường xưa, bạn vội xoè tay đếm 
nhẩm xem ai còn ai mất mà lòng thấy ngậm ngùi.  Rồi từ 
đó cứ ray rứt, khát khao được gập lại bạn tri kỷ thuở ấy để 
hàn huyên tâm sự. 
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Hôm nay niềm khát khao đó đã thành sự thật và bạn 
đang hiện diện trong ngày kỷ niệm “50 Năm Hội Ngộ 
CVA-59”, đúng vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ “July 4th, 
2009” tại Little Sàigòn miền nam California, thủ đô của 
Người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản. 

Bạn đang cầm trên tay cuốn Đặc San đánh dấu 50 
năm người học trò niên khoá “1958-1959” rời Trường 
Trung Học Chu Văn An, Sàigòn thân yêu.  Cuốn Đặc San 
này gồm có những bài viết mới cùng với một số bài viết đã 
từng đăng trên các Đặc San Bưởi-Chu Văn An … trong 
những năm qua.  Bạn sẽ thấy trong đó những bài thơ, văn 
viết về trường xưa, thầy cũ, bạn bè, đời quân ngũ, cuộc 
sống tha hương, sưu tầm khoa học, tham luận chính trị v.v 
… Bạn cũng sẽ tìm lại được hình ảnh của chính mình và 
bạn bè thân quen trong Album CVA-59 với hơn 30 trang 
hình màu. 

Tác giả những bài viết trong Đặc San đều là CVA-
59; có người từng là cây viết chuyên nghiệp, có người chỉ 
là cây viết tay mơ nhưng tất cả đã sốt sắng đóng góp bài vở 
để hình thành một món quà tinh thần cho bạn. 

Ban Biên Tập ước mong bạn đón nhận cuốn Đặc San 
này với tấm lòng cởi mở và coi đó như một lưu niệm trân 
quí của mình sau ngày hội ngộ. 

Lời cuối, Ban Biên Tập chân thành cảm tạ quí đồng 
môn đã đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh và tài chánh để 
thực hiện cuốn Đặc San này. 

Thân ái, 

Ban Biên Tập 
Little Sàigòn, CA., USA 
Ngày 4 Tháng 7 Năm 2009 
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PPhhuu  TTửử  CChhuu  VVăănn  AAnn::  
BBậậcc  LLưươơnngg  SSưư  TTiiêêuu  BBiiểểuu 

Trần Lam Giang 

Quốc học nước ta gắn liền với giòng lịch sử, tạo nên nhân 
phong cao cả, văn hiến nhân bản độc lập và sáng tạo, không 
vay mượn của bất cứ ngoại chủng nào. Nền văn minh nông 
nghiệp định cư là nền văn minh tồn trữ đầu tiên ở phương 
Đông, do trí tuệ và tấm lòng của Việt tộc khai sáng và bồi 
đắp. 

Lịch sử Việt Tộc ta, có khúc vinh quang rực rỡ, có khúc 
đắm đuối thê lương. Nhưng, khúc nào cũng có những vị lương 
sư hưng quốc, hoặc nổi danh, hoặc ẩn danh. Nhờ vậy, giải non 
sông gấm vóc Việt Nam, dẫu có bị làm sao, dẫu có bị thế nào, 
thì rồi trước sau cũng vẫn của người Việt Nam, những người 
đồng bào cùng huyết thống Rồng Tiên làm chủ. Anh em 
chúng ta thử nghĩ mà xem giải lãnh thổ từ ải Nam Quan đến 
mũi Cà-Mâu có tấc đất nào là không thấm nhuần mồ hôi nước 
mắt, máu xương tim óc người dân Việt ta đâu? Vậy nên người 
Việt làm chủ lãnh thổ ấy, là hợp tình, hợp lý, hợp đạo nghĩa 
làm người. 

 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội, Việt Nam 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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Về các bậc lương sư hưng quốc, phu tử Chu Văn An được 
tôn là tiêu biểu, thờ ngài trong Văn Miếu cùng Khổng Tử. Các 
pho chính sử nước nhà đều cung kính ghi chép về ngài. Văn 
học dân gian đến nay còn truyền tụng thánh tích thương dân 
của ngài. 

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do sử thần Ngô Sỹ Liên biên 
soạn, về phu tử Chu Văn An đã viết: 

“Ngày 26 tháng 11 năm Canh Tuất (1370) Quốc Tử Giám 
tư nghiệp Chu Văn An mất, được vua truy tặng tước công, 
Thụy Văn Trinh và đưa vào thờ ở Văn Miếu (cùng Đức 
Khổng Tử).” 

 
Bàn thờ phu tử Chu Văn An 

trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội, Việt Nam 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

“Ngài người ở Thanh Đàm, tính cương trực, khắc kỷ, 
“sống theo điều nghĩa luyện lòng trong sáng, vững bền tiết 
tháo, không màng khoa danh tước lộc. Ở nhà đọc sách, hiểu 
biết uyên áo, tiếng tăm vang khắp gần xa. Người đến xin học 
đầy cửa”. Có những người đỗ đại khoa, giữ việc triều đình, 
thành đạt hiển danh như Phạm Sự Mạnh, Lê Bá Quát. Đã làm 
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đến hành khiển, vẫn giữa lễ học trò. Khi đến thăm hỏi ngài, 
thì quỳ lạy ở dưới giường ngài ngồi. Được nói chuyện với 
thầy mấy câu rồi đi xa, đã lấy làm vui mừng lắm vậy. Kẻ học 
trò nào làm điều xấu, đến thăm, ngài nghiêm khắc răn dậy, 
mắng mỏ. Có kẻ ngài quát nạt, không cho vào gặp. Ngài quả 
là bậc trong sạch, ngay thẳng, nghiêm nghị lẫm liệt đáng kính 
sợ.” 

“Vua Minh Tông mời ngài làm tư nghiệp quốc tử giám, 
dậy Thái Tử ? Thái Tử lên ngôi, tức vua Trần Dụ Tông, ham 
mê chơi bời, bỏ bê chính sự. Bọn gian nắm nhiều quyền hành, 
làm nhiều điều trái phép. Ngài khuyên can, vua không nghe, 
bèn dâng sớ xin chém 7 tên gian thần, đều là những kẻ quyền 
thế được vua sủng ái. Bấy giờ gọi là “Thất trảm sớ”, sớ dâng 
không được vua trả lời. Ngài trao trả mũ áo, trở về sống với 
ruộng vườn. Vì yêu phong cảnh Chí Linh, đến ẩn cư ở đấy. 
Chỉ những khi Triều đình có đại hội ngài mới đến kinh sư. 
Vua Dụ Tông muốn ủy thác việc triều chính cho ngài. Ngài từ 
chối, không nhận. Bà Hiến Từ Hoàng Thái Hậu nói rằng: 
“Bậc hiền sỹ thanh cao, vua cũng không bắt làm bầy tôi được, 
giao chính quyền cho bậc ấy làm sao được.” 

“Mỗi khi vua sai nội thần đem phẩm vật ban thưởng, ngài 
lạy tạ mà nhận, rồi đem cho người khác hết. Thiên hạ đều 
phục ngài là bậc khí tiết cao.” 

“Khi Vua Dụ Tông băng hà, quốc thống suy vi. Được tin 
các quan tôn lạy vua mới là Trần Nghệ Tông; Ngài mừng lắm, 
chống gậy đến lạy mà từ chối không nhân chức gì. Trở về 
quê, mất ở nhà. Vua sai quan đến tế tặng tên Thụy. Ít lâu sau, 
có lệnh tòng tự ngài ở Văn Miếu”. 

Sau phần ghi chép những dữ kiện cụ thể về ngài, sử thần 
Ngô Sỹ Liên đã nhận định: “Ngài là bậc thờ vua thì thẳng 
thắn can ngăn. Xuất và xử đều đúng với đạo nghĩa. Dạy học 
trò hun đúc thành nhân tài, công khanh hiển đạt đều từ cửa 
ngài mà ra. Tiết tháo cao thượng, đến thiên tử cũng không thể 
bắt làm bày tôi. Nhân cách chính đáng, đạo làm thầy giữ đức 
nghiêm; lời nói lẫm liệt khiến bọn gian thần xiểm nịnh phải sợ 
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hãi. Ngàn năm sau, nghe phong độ ngài, há không làm cho kẻ 
gian tham thành liêm chính, kẻ yếu hèn biết tự lập tự cường 
hay sao?” 

Pho Việt Sử Tiêu Án của Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ, một vị 
đại khoa thời cuối Lê Trung Hưng, sáng lập Ngô gia văn phái, 
ngòi bút viết sử của ông cứng rắn độc đáo, phê bình các triều 
đại không chút kiêng dè. Các bậc minh quân phạm gì sơ xuất, 
ông cũng chê trách, chỉ trích đến cùng kỳ lý. Vậy mà khi viết 
về phu tử Chu Văn An, ông một mực cung kính và tỏ lòng 
biết ơn vị sư biểu đã làm sáng tỏ đạo lý. 

Pho Khâm Định Việt Sử Thông giám cương mục của 
Nguyễn triều, biên tập với Phan Thanh Giản làm tổng tài cùng 
14 danh nho đương thời, 3 năm hoàn tất. Lại khiến 3 danh nho 
duyệt và chép lại. Công việc này hoàn tất trong một năm. Lại 
khiến 2 danh nho duyệt kiểm. Công việc này được hoàn tất 
trong 4 năm. Lại khiến 2 danh phúc kiểm, công việc này được 
hoàn tất trong 2 năm. Lại khiến 2 danh nho duyệt và sửa chữa. 
Công việc này được hoàn tất trong 3 năm. Sau cùng khiến 2 
danh nho kiểm duyệt trong 3 năm, pho sử hoàn thành và được 
ấn hành. 

Xem vậy, pho khâm Định Việt Sử của Nguyễn Triều là 
công phu nghiêm túc của 45 danh nho, ròng rã 16 năm mới 
hoàn thành. Pho này có thêm lời bàn của Vua Tự Đức. Vua 
mà bàn thì còn kiêng nể gì ai nữa? Vậy mà khi viết về phu-tử 
Chu Văn An, cả 45 vị danh nho triều Nguyễn, một mực cung 
kính tôn trọng và vua Tự Đức không dám cầm bút bàn một 
lời. Đủ biết uy đức phu tử to tát là nhường nào. 

Pho Việt Sử Cương Mục Tiết Yếu của sử gia Đặng Xuân 
Bảng, vị đại khoa cuối triều Nguyễn, người làng Hành Thiện, 
phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Tuy gọi là tiết yếu, nhưng 
cũng giúp cho người đọc biết đủ ngọn nguồn lịch sử nước 
nhà. Cũng như các pho sử kể trên, về phu tử Chu Văn An, ông 
viết với lời lẽ cực kỳ kính trọng, bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ 
tôn thờ. 
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VĂN HỌC DÂN GIAN 

Văn học dân gian truyền tụng rằng: Phu tử Chu Văn An 
quê ở Thôn Vân, làng Thanh Liệt (có người nói rằng ngài 
người làng Quang Liệt?) huyện Thanh Đàm tỉnh Hà Đông. 
Huyện Thanh Đàm, đến thời Lê Trung Hưng đổi thành Thanh 
Trì vì kiêng húy vua Lê Thế Tông, ngài húy là Lê Duy Đàm. 

Thủa đó, nhà Trần suy vi, Vua ham mê chơi bời, bỏ bê 
chính sự, sủng tín bọn gian thần xiểm nịnh. Phu tử can ngăn, 
không nghe. Ngài dâng sớ xin chém bảy tên gian thần tặc tử. 
Vua không trả lời. Ngài bèn cởi mũ áo, treo ấn từ quan, ẩn cư 
trên núi Phượng Hoàng thuộc huyện Chí Linh. Cũng ở đấy, 
ngài mở lớp dậy học. 

Hoàng Tử con út của Long Vương- Vua dưới thủy tề biết 
phu tử là bậc thầy đức cao học rộng, bèn lên cõi trần, giữ kín 
thân thế, xin làm môn sinh. Gặp năm hạn hán, ngũ cốc mất 
mùa, cuộc sống người dân đã khổ sở vì triều đình rối nát, lại 
thêm khốn đốn vì tai trời. Một hôm, tan buổi giảng, phu tử giữ 
Hoàng tử Thủy Tề lại và bảo: 

Trong triều gian thần lộng quyền, khiến cho âm dương rối 
loạn, sinh nạn hạn hán, người dân điêu đứng đói khổ. Người 
có lòng nhân ai cũng đau xót. Thầy mong anh cứu vớt đám lê 
dân. 

Hoàng tử trầm ngâm cúi đầu, thưa: 

“Chống lại vận hành của tạo hóa sẽ phải gánh chịu tai nạn 
lớn. Nhưng lời thầy đã dậy, kẻ học trò nguyện đem hết tâm 
sức tuân hành.” 

Rồi xin nghiên mực của phu tử nói: 

“Con phun nước vào nghiên này, trời ắt đổ mưa cho đến 
đủ nước cấp cày. Nhưng, một điều quan trọng là hậu duệ thày, 
không một ai khoa bảng vì nghiên của thầy đã hết mực.” 

Chu phu tử gật đầu: 

“Tốt lắm. Nhà ta dứt khoa bảng, đổi lại lê dân được no 
ấm. Như thế còn gì bằng? Anh hãy làm mưa đi.” 
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Người học trò múc gáo nước, ngậm mà phun vào chiếc 
nghiên. Chỉ một thoáng, trời đang nắng chang chang, mây đen 
bỗng vần vũ, rồi mưa như trút nước. Chàng bái biệt thầy ba 
lạy: 

“Từ nay con xin thôi học.” 

Hôm sau, Chu phu tử đi dạo ra đầm nước trước nhà, nước 
đen như mực, có xác một con giao long nổi lềnh bềnh. Ngài 
sa lệ, gọi các môn sinh đến kể chuyện. Ai cũng cảm động, vớt 
xác lên chôn cất cẩn thận, gọi là mộ Giao Long. Ngôi mộ ấy 
linh ứng lắm, người dân lập đền thờ, khói nhang không dứt. 

Sách Lưu Dị Ký chép: con út Long Vương ham học, nghe 
biết Chu Văn An mở lớp, bèn lên cõi trần xin làm đệ tử. 
Chàng giữ bí mật thân thế, không ai biết. Gặp buổi hạn hán, 
nhà nông mất mùa. Tiên sinh giảng bài xong, ngồi lặng ưu tư. 
Hoàng tử út của Long Vương kính cẩn hỏi vì cớ gì? Tiên sinh 
nói: 

“Vì lũ gian thần lộng quyền, không biết điều hòa âm 
dương, đến nỗi sinh nạn hạn hán. Người có lòng nhân ái cũng 
xót xa. Lòng ta đau xót lắm.” 

Chàng thưa: 

"Đệ tử tài hèn, khó mà kéo lại máy tạo hóa. Nhưng cũng 
xin thử, may ra có thể được." 

Rồi cầm gáo nước hắt vào nghiên mực của thầy, một lát 
sau mưa như xối nước. Chàng bái biệt thầy: 

"Từ nay con xin thôi học." 

Khi về đến bờ sông Nhuệ giang, gặp vị thiên sứ. Thiên sứ 
hỏi: Cớ gì khiến người làm mưa? Chàng liền ngã xuống đất 
mà chết, hóa ra một con giao long. Dân làng chôn chàng, lập 
mộ gọi là mộ "Giao Long Hạt Túc". Hơn tháng sau thấy có 
linh ứng, bèn lập đền thờ, nay vẫn còn. 

Qua điều truyền tụng trong dân gian cũng như ghi chép 
nơi sách Lưu Dị Ký, cho thấy rõ Chu phu tử là bậc đối với 
môn sinh thì đào tạo tâm hồn, mở mang trí tuệ, đối với dân 
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nước thì thực lòng yêu thương: dứt khoa danh hậu duệ để dân 
được áo ấm cơm no. Học trò ngài, ngoài những vị khoa bảng 
đạt nhân, lại có cả đến vị đổi mạng sống để làm điều đúng do 
thầy sai khiến. Thật là xúc động lòng người. 

Hậu duệ ngài, cho mãi đến cuối thời Lê Trung Hưng, xét 
trong danh sách khoa bảng, tuyệt nhiên không có một người. 

Triều đình cử tiến sỹ Phạm Quý Thích đi tìm, mới hay 
hậu duệ Chu phu tử rời về Thanh Hóa định cư, tất cả gồm 17 
xuất định. Họ đều chất phác đơn thuần, sống bằng nông 
nghiệp, không quan tâm về cử nghiệp. Ông Phạm Quý Thích 
có chọn được mấy người thông minh mẫn tuệ, xin với triều 
đình cho về theo học trường Quốc Tử Giám. Việc chưa thành 
thì lịch sử biến động. Nhà Tây Sơn đi vào lịch sử như sấm sét 
chớp nhoáng. Rồi nhà Nguyễn nắm giữ sơn hà. Việc cho hậu 
duệ Chu phu tử tòng học nơi Quốc Tử Giám bị quên lãng. 
Không biết có phải nghiên của phu tử hết mực hay không? 

Trên đây là nói về lập công, lập đức của ngài. Về lập 
ngôn, ngài viết những tác phẩm giá trị: Thất Trảm Sớ, Tiều 
Ẩn Thi Tập, Tiều Ẩn Quốc Ngữ Thi, Tứ Thư Thuyết Ước. 
Không may cho văn học nước nhà, dưới thời giặc Minh đô hộ, 
với chính sách thưc dân văn hóa ngược nhân tình: đốt sách 
tịch thu sách quý đem về Tầu, nay chỉ tìm được 12 bài thơ 
chép trong Toàn Việt Thi Lục. Tôi chép dưới đây một bài, 
phiên âm và dịch nghĩa. 

Bài thơ bằng chữ hán 

Phiên âm: Đề Lãng Ngộ 

1. Thượng nhân Viễn công duệ 
2. Lãng ngộ hữu cao thức 
3. Lũ kết Bạch xã minh 
4. Vị ái thanh liên sắc 
5. Phương đường trữ bích y 
6. Hoàn dĩ phù cừ thực 
7. Thượng cấu thủy hoa đình 
8. Ý dữ liên tỷ đức 
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9. Hảo phong thời nhất lai 
10. Mãn tọa văn phương phức. 
11. Ẩn kỷ quan chúng diệu 
12. Du nhiên tâm tự đắc 
13. Bất tri thanh tịch thân 
14. Dĩ tại hà hoa trắc 
15. Minh nguyệt tương hữu bằng 
16. Nhàn vân đồng yển tức 
17. Khát khuynh châu lộ ẩm 
18. Bão trích ngọc phòng thực 
19. Hồi đầu tạ thế phân 
20. Tiêu diêu du bát cực 

 
Định nghĩa: 

Đề Giác Ngộ Trong sáng [1] 

1. Cao tăng [2] giòng viễn công [3] 
2. Giác ngộ trong sáng, kiến thức cao sâu, 
3. Luôn giữ lời kết minh ở thôn Bạch. 
4. Vì yêu sắc sen xanh, 
5. Nên ao vuông chứa sóng biếc gợn lăn tăn, 
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6. Trồng toàn sen ở chung quanh. 
7. Trên mặt ao dựng đình Thủy Hoa, 
8. Ngụ ý sánh đức cùng sen. [4] 
9. Mỗi khi gió mát thoảng qua, 
10. Đưa hương thơm ngào ngạt khắp chỗ ngồi. 
11. Tựa ghế quan sát mọi diệu lý. 
12. Thỏa mái nhẹ nhàng vì tự nhận thấy được chân tâm. [5] 
13. Không biết đến thân thanh tịnh. 
14. Đã ở bên hoa sen. 
15. Bạn bè với trăng sáng, 
16. Nghỉ ngơi cùng mây nhàn. 
17. Khát, nghiêng giọt sương ngọc mà uống. 
18. Đói, hái hạt sen ngọc mà ăn. 
19. Ngoái đầu lại tạ từ cõi đời phiền toái, 
20. Thong dong dạo chơi tám cõi [6] 

Chú Thích: 

[1] Nguyên tác "Lãng Ngộ" lãng là sáng, ngộ: tỉnh mà nhận 
ra, tức giác ngộ. Lãng Ngộ bao hàm ý nghĩa: tĩnh ngộ bỏ 
bến bờ vô minh (tăm tối) do vọng động sinh ra, đi sang bờ 
bên kia, trong sáng lắng đọng. 

[2] Cao tăng: Nguyên tác là "Thượng Nhân" nghĩa là bậc ở 
trên, bề trên; tôi định là cao tăng. 

[3] Viễn công: Ông viễn, tức cao tăng Tuệ Viễn, trụ trì ở chùa 
Đông Lâm, đã thỉnh được 126 vị cao tăng và túc nho, 
cùng nhau minh ước giữ tinh thần "Công hồ dị đoan, tư 
hại giã dĩ" nghĩa là "chống đối, đả phá những giềng mối 
tư tưởng khác nhau, chỉ có hại cho chính tâm thân mình 
và nhân quần". 

[4] Đức của sen: 
Trong đầm gì đẹp bằng sen? 
Lá xanh, hoa trắng, lại chen nhị vàng. 
Nhị vàng, hoa trắng, lá xanh, 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Đức của sen như đức của người quân tử. Người quân tử 
không ghét kẻ tiểu nhân (vô ố tiểu nhân, thị vi quân tử) 
gần gũi dễ dẫn giắt và che chở chúng, nhưng không hùa 
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theo chúng. Cũng như sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi 
bùn. 

[5] Tử nhận được chân tâm: nguyên tác là "tự đắc" Thông 
thường "tự đắc" là thái độ tâm lý của kẻ tiểu nhân, thỏa 
mãn một cách hợm hĩnh về chính mình hoặc về việc làm 
tầm thường của mình. Nhưng, trong bài này, "tự đắc" 
được hiểu là "tự tìm được chân tâm mình, nói một cách 
khác, tự nhìn thấy chân diện mục." 

[6] Tám cõi: nguyên tác là "bát cực" cám ơn Phạm Nhữ Tiếp, 
Thiền cư sỹ đã dùng biểu tượng của Nho làm thí dụ để 
giảng cho tôi hiểu được phần nào lẽ của Sắc Không. 

Âm dương giao dịch (tương thôi) mà có càn, khảm, cấn, chấn, 
tốn, ly, khôn, đoài. Lại biến hóa thành 64 quẻ. Rồi lại tương 
thôi thành vô cùng, vô cực, không ngừng, không dứt. Vũ trụ 
vật lý và vũ trụ tâm linh đều do đấy mà có. Sự tương thôi ấy 
chính là điều mà nhà Phật gọi là vọng động. Toàn thể vũ trụ 
vật lý và vũ trụ tâm linh là vô minh, là "bát cực" hay dịch là 
"tám cõi" cũng được. Không vướng mắc gì với tám cõi, không 
bận lòng gì đến tám cõi, thong dong dạo chơi tám cõi vì đã 
nhận được chân diện mục. 

Trần Lam Giang 

 
Trần Lam Giang – Sacramento, CA., USA (8-2004) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTrrưườờnngg  BBưưởởii  --  CChhuu  VVăănn  AAnn 
Nguyễn Huy Hiền 

*** 

Nằm về phía tây bắc kinh thành Thăng Long - Hà Nội, 
cạnh Hồ Tây, trong một vùng đất có những địa danh rất “ Hà 
Thành “ dễ thương quen thuộc như Vườn Bách Thảo, ngã tư 
Cổ Ngư, trên một khu đất rộng hơn ba chuc ngàn thước 
vuông, tại địa chỉ số 10, đường Thụy Khuê là ngôi trường 
Bưởi - Chu Văn An được thành lập năm 1908 với tên nguyên 
thủy là Collège du Protectorat (Trường Trung Học Bảo Hộ). 
Học sinh gom từ ba trường có sẵn là Trường Thông Ngôn, 
Trường Trung Học Jules Ferry Nam Định và Lớp Sư Phạm. 
Nhưng đến năm 1922, Lớp Sư Phạm lại đem riêng ra để thành 
lập Trường Sư Phạm trên đường Cửa Bắc. 

 
Danh hiệu trường do thời Pháp đô hộ đặt tên như có hai 

chữ “Bảo Hộ” nói trên, nghe ra không thể ưa thích, nên học 
sinh cũng như người dân đã  gọi tên là Trường Bưởi, vì 
trường tọa lạc trên vùng Kẻ Bưởi. 
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Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn 

Năm 1945, Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn, Bộ Trưởng Giáo 
Dục – Mỹ Thuật trong nội các Trần Trọng Kim ký nghị định 
xóa bỏ tên “Collège du Protectorat”, thay bằng tên mới là 
Trường Trung Học Chu Văn An. 

Sinh cùng năm với trường Bưởi, Hoàng Xuân Hãn (hình 
trên) từng học trung học ở trường này, du học Pháp, ông tốt 
nghiệp kỹ sư, rồi thạc sĩ toán tại Đại Học Sorbonne, về nước 
năm 1936, ông dạy toán các lớp đệ nhất tại Trường Bưởi, 
soạn sách “Đánh Vần Chữ Quốc Ngữ”. Chỉ trong 3 tháng làm 
Bộ Trưởng, từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 6 năm 1945, cùng với 
việc cho dựng bảng trường Chu Văn An, ông ban hành việc 
học và thi Tú Tài bằng tiếng Việt, dùng tiếng Việt trong 
trường học và công văn chính thức. 

Chu Văn An là vị sư biểu được tôn kính trong lòng dân 
tộc. Tưởng cũng cần ghi thêm là Năm Canh Tuất 1070, Triều 
Lý cho xây dựng Khổng Miếu, gian chính giữa đặt tượng và 
bài vị Khổng Phu Tử là danh nho sư tổ của Đạo Nho. Năm Ất 
Mão 1075, Lý Thánh Tông cho mở mang các khoa thi và mở 
rộng Khổng Miếu thành Quốc Tử Giám tức là Viện Đại Học 
tiên khởi của Việt Nam. Đến đời Vua Trần Nghệ Tông, năm 
1371 đưa thêm tượng và bài vị Chu Văn An vào nhà Quốc 
Học để tôn thờ ngang hàng với Khổng Phu Tử. Xem như thế, 
thật vô cùng danh giá thêm cho những ai được xuất thân từ 
mái trường mang tên Chu Văn An, vị sư biểu đã được tôn 
kính trong lòng dân tộc. 
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Một trong ba dãy nhà hai tầng lầu xây trước 1908. 

Các lớp học ở tầng dưới đất. Học sinh nội trú ở trên gác. 
Tác giả bài viết đứng ở sân chơi trường khi về thăm trường cũ. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

Trường ốc do mua lại cơ sở của một xí nghiệp làm giấy, 
và nhà máy in Schneider, chủ người Pháp, gồm những nhà 
một tầng, nhà lợp tôn sửa chữa thành các lớp học, phòng thí 
nghiệm, phòng y xá cấp phát thuốc bệnh bình thường cho học 
sinh nội trú. Thư viện và hai tòa nhà lớn hai tầng, về sau xây 
thêm một nhà hai tầng cùng hình dạng, mỗi tầng có hơn chục 
phòng rộng rãi; tầng dưới làm văn phòng và lớp học. Học sinh 
nội trú ở trên gác, ngay phía sau là nhà giặt, nhà tắm, nhà bếp, 
nhà ăn. Hiệu trưởng và gia đình cư ngụ ở một nhà lầu phía sau 
xây trên cái gò rộng, có tên là gò Phượng Chủy, cũng có 
những nhà nhỏ hơn làm chỗ ở cho gia đình Giám Học, Quản 
Lý khu học sinh nội trú. Trong sân trước có những cây đa cổ 
thụ trồng từ thời xa xưa rễ mọc chằng chịt của Chùa Bà Đanh 
còn để lại, và nhiều cây sấu trồng đã lâu cao lớn cành lá xanh 
tốt. Trường có sân thể dục và bãi đá bóng khu đất rộng nằm 
về phía đông. 

Sơ khai, trường có hai cấp học trình, tiểu học và cao đẳng 
tiểu học. Sách vở ngôn ngữ giảng dạy là Pháp ngữ. Môn sinh 
ngữ Anh Văn có thầy người Anh phụ trách và thêm những 
môn học về Viễn Đông, Hán tự, quốc văn cho những lớp cao 
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đẳng. Theo thời gian lần hồi biến đổi, bớt phần này, nới rộng 
bậc kia. Năm 1926 mới mở lớp Tú tài (Bac Local). Năm 1930 
được cải tổ thành Trường Trung Học (Lycée) có đầy đủ toàn 
chương trình Trung Học, song song như bên Trường Albert 
Saraut, một Lycée của Pháp mà học sinh Việt Nam con nhà 
giàu sang, quyền thế mới chen chân vào được. 

Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, khi quân Nhật có mặt ở 
Đông Dương, trường đã phải tạm phân chia thành ba nhóm di 
chuyển vào Thanh Hóa, Phúc Nhạc Ninh Bình và Hà Đông để 
tránh những cuộc không tập của phi cơ đồng minh thả bom. 
Quân Nhật chiếm đóng làm doanh trại ngay trên cơ sở trường; 
rồi lại quân Tàu Tưởng thay thế một thời gian, sự phá phách 
và lấy đi mất hầu hết những sách giao khoa và học liệu. Mùa 
hè 1947, trường mới trở về và bắt đầu quy tụ học sinh học 
dang dở, và tuyển sinh mới từ các tỉnh, khai giảng trở lại. Nếu 
tính những mầm non lớp đệ thất, năm đầu tiên bậc trung học 
từ mùa hè năm 1947 đến tháng 7 năm 1954 là ngày Hiệp định 
Genève chia đôi đất nước, những trang thiếu niên này vừa 
hoàn tất xong bậc Tú Tài II toàn phần. Vị Hiệu Trưởng ngay 
lúc đó là Giáo Sư/Thầy Vũ Ngô Xán và hầu hết các giáo sư 
đang giảng dạy đều theo trường Chu Văn An di chuyển từ Hà 
Nội vào Sài Gòn. Niên học 1954 - 1955 nơi trường sở mới 
chân ướt, chân ráo nhưng đã được khai giảng kịp thời, không 
bị gián đoạn. Được biết kỳ thi trung học và Tú Tài hè 1955, sĩ 
số tốt nghiệp đỗ đạt vẫn khả quan. 

 
Trường Trung Học Chu Văn An tháng 7 năm 1954 

khi mới di chuyển từ Hà Nội vào Sàigòn. 
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Hình ảnh ngôi trường trên đây nguyên là một phần thuộc 
Trường Pétrus Ký, trước đây là khu ký túc xá, bao gồm một 
dãy nhà hai tầng lầu, và một dãy nhà một tầng, lúc đó được 
dựng một hàng rào kẽm mắt cáo ngăn riêng giũa hai trường. 
Cổng trường Chu Văn An đi lối đường Trần Bình Trọng, còn 
trường Pétrus Ký đi phía đường Cộng Hòa. Thời gian những 
năm đầu các lớp Đệ Nhất A, B, C có thâu nhận các nữ sinh Tú 
Tài I học từ bên ngoài, hoặc phần nhiều từ trường Trưng 
Vương chuyển qua. Đến năm 1968, trường Chu Văn An di 
chuyển đến cơ sở mới xây cất rộng rãi, ngăn nắp và khang 
trang trên góc đường Minh Mạng và Triệu Đà, Chợ Lớn. 

Một thế kỷ nhìn lại, tổng thể trên phương diện ý trí và 
nhân cách, lớp người trai xuất thân dưới mái trường này thật 
xứng danh giòng giõi Lạc Việt, ngay khi còn mài đũng quần 
trên ghế nhà trường, những tầng lớp thiếu niên đó đã công 
khai tham gia vào công việc chống lại cường quyền, đòi ân xá 
Chí Sĩ Phan Bội Châu, cũng như tham dự lễ truy điệu cụ Phan 
Chu Trinh. Thể hiện tinh thần hợp đoàn để dậy cho đám học 
trò con Tây trường Albert Sarraut, một bài học đích đáng. 
bằng cách thực hiện cuộc bãi khóa không vào lớp để phản đối 
Hiệu Trưởng người Pháp đối xử hà khắc, bất công với học 
sinh người Việt. Hoặc biểu tình phản đối và đạt được kết quả , 
trong việc yêu cầu trả tự do cho Giáo Sư Hiệu Trưởng CVA 
Nguyễn Gia Tường, mà công an Việt Minh với âm mưu sát 
hại hàng loạt những nhà trí thức, chỉ vì giới trí thức thông 
thuộc sâu xa về hiểm họa cộng sản! Thế rồi cũng như đã sớm 
hiểu biết ở đâu có cộng sản là không có gì tốt đẹp, ngay năm 
đầu vừa từ Hà Nội di chuyển vào Sài Gòn, học sinh CVA đã 
kết hợp những anh em học sinh di cư trại Gia Long - Phú Thọ, 
trong cuộc xuống đường tháng 5 năm 1955, tiến vào khách 
sạn Majestic ở góc đường Tự Do và Bạch Đằng đòi bắt giữ 
những thành viên CSVN trong phái bộ Uỷ Hội Quốc Tế Kiểm 
Soát Đinh Chiến, tướng cộng sản Văn Tiến Dũng trong phái 
bộ phải bỏ trốn khỏi Sàigòn. Dưới mái trường CVA thật sự đã 
hun đúc, rèn luyện sản sinh nên một hàng ngũ nhân sự trùng 
điệp, đóng góp tinh hoa kiến tạo hưng thịnh, tự do của đất 
nước trên đường lịch sử thăng trầm. Không thể kể hết danh vị 

 
20  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

những cá nhân xuất thân từ Bưởi - Chu Văn An, cái nôi trau 
giồi văn hóa để chuyên trở, dàn trải nhân sự vào giải giang 
sơn trên đủ các lãnh vực chuyên viên khoa học kỹ thuật, luật 
pháp, y khoa, giáo dục, hành chính. Ngay cả mặt quân sự 
cũng có hàng hàng, lớp lớp người trai xếp bút nghiên, đóng 
góp xương máu trong cuộc chiến tranh ý thức hệ, bảo vệ đồng 
bào và chính nghĩa tự do. Nói tóm lại là một trường trung học 
lâu đời nhất của Việt Nam, như trung tâm quốc gia giáo dục 
sinh tồn với thời gian dài một trăm năm, nên đã quy tụ được 
rất nhiều giáo sư trí thức uyên bác, mang nặng tâm huyết và 
hoài bão xây đắp tuơng lai xứ sở, bởi vậy nên đã gầy dựng 
được một lớp nhân sự tuổi trẻ đầy đủ trí năng, nhân cách, 
không hề làm hoen ố danh xưng Bưởi - Chu Văn An. Dù bất 
cứ thời gian hay không gian nào, những hình ảnh của các giáo 
sư đáng kính vẫn lưu truyền nhắc nhở đến tên tuổi. 

Trước hết về những vị Hiệu Trưởng đã nối tiếp theo thời 
gian, từ thời thuộc địa Pháp là các Giáo Sư: 

Paul Mus (1908), 
Dounadieu (1915), 
Lihonet (1920), 
Lomberger Bovet(1825), 
Houlié (1931), 
Léon Autigeon (1937), 
Perruca (?) 
Paech (?) 

Đến năm 1945 vai trò hiệu trưởng được chuyển qua người 
Việt Nam là những giáo sư: 

Hoàng Cơ Nghị, Nguyễn Gia Tường, 
Dương Quảng Hàm, Trần Văn Khang, 
Mai Phương, Đỗ Văn Hoán, 
Phạm Xuân Độ, Vũ Ngô Xán (1951), 
Trần Văn Việt (1957), Nguyễn Hữu Văn (1963) 
Đàm Xuân Thiều (1963), Bùi Đình Tấn (1964), 
Dương Minh Kính (1965), 
Nguyễn Xuân Quế (1968-1975) 
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Kế tiếp là các Giáo Sư giảng dạy: 

Dufresme (Cụ Phèn), Patris, 
Foulon, De Rozario, 
Nguyễn Viết An, Trần Đức An, 
Vũ Văn Anh, Vũ Ngọc Ánh, 
Lê Thái Ất, Vũ Bảo Âu, 
Nguyễn Gia Bảo, Đặng Vũ Biền, 
Vũ Tô Bình, Hà Tường Cát, 
Thẩm Nghĩa Căn, Cao Quang Cận, 
Ngô Duy Cầu, Nguyễn Ngọc Cầu,  
Hà Xuân Châu, Vũ Hoàng Chương, 
Vũ Lai Chương, Vũ Văn Chuyên, 
Nguyễn Chuyết, Nguyễn Ngọc Cư, 
Nguyễn văn Kỷ Cương, Huỳnh Kim Cương, 
Đặng Đức Cường, Lương Trác Cường, 
Nguyễn Văn Dậu, Nguyễn Ngọc Diễm, 
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Dũng, 
Đào Xuân Dương, Thái Thị Ngọc Duyên, 
Đặng Ngọc Dư, Vũ Ngọc Đạm, 
Nguyễn Đăng Đại, Đào Mạnh Đạt, 
Đinh Mạnh Đễ, Lê Đình Điểu, 
Đặng Văn Định, Nguyễn Văn Đỉnh, 
Bùi Đồng, Tô Đồng, Nguyễn Thị Đức, 
Nguyễn Huy Đương, Trần Thanh Giản, 
Nguyễn Đình Hách, Trần Xuân Hải, 
Đinh Văn Hải, Trần Mộng Hải, 
Nguyễn Hanh, Nguyễn Văn Hàm, 
Nguyễn Lệ Hằng, Bùi Duy Hiển, 
Nguyễn Thế Hiển, Trần Thế Hiển, 
Nguyễn Đức Hiếu, Đỗ Khánh Hoan, 
Phan Minh Hoàng, Võ Kim Huê, 
Hoàng Minh Hùng, Nguyễn Hữu Hưng, 
Phạm Thế Hùng, Bùi Quang Huy, 
Đặng Thị Chiêu Huyên, Lê Ngọc Huỳnh, 
Nguyễn Hữu Kế, Trần Duy Khang, 
Phạm Văn Khánh, Nguyễn Khắc Kham, 
Lưu Trung Khảo, Lê Văn Khiết, 
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Linh Mục Trần Thanh Khiết, Vũ khắc Khoan, 
Phan Ngọc Khuê, Bùi Khương, 
Nguyễn Xuân Kỳ, Nguyên Sa Trần Bích Lan, 
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Vũ Ngọc Lan, 
Lê Mộng Lân, Nguyễn Hữu Lãng, 
Trần Quang Lãng, Lê Văn Lâm, 
Lưu Ngọc Linh, Nguyễn Văn Lộc, 
Nguyễn Khánh Long, Nguyễn Văn Long, 
Linh Mục Trần Phúc Long, Phạm Tiến Lợi, 
Trần Đức Lợi, Nguyễn Văn Luận, 
Phạm Xuân Lương, Trần Trung Lương, 
Phan Văn Lượng, Hồ Đình Mai, 
Trần Văn Mại, Nguyễn Hữu Mai, 
Đinh Đức Mậu, Linh Mục Trần Văn Hiến Minh, 
Trần Đình Minh, Nguyễn Can Mộng, 
Nguyễn Văn Mùi, Phạm Huy Ngà, 
Bạch Văn Ngà, Nguyễn Ngạc, 
Nguyễn Xuân Nghiên, Đặng Văn Nhân, 
Nguyễn Đình Nhàn, Nguyễn Văn Nhi, 
Lê Trung Nhiên, Nguyễn Bích Như, 
Chu Đức Nhuận, Nguyễn văn Ngọc, 
Lê Văn Ngụ, Trương Đình Ngữ, 
Nguyễn Văn Nguyên, Vũ Tiến Phái, 
Đoàn Văn Phi, Nguyễn Văn Phong, 
Trần Quang Phong, Nguyễn Văn Phú, 
Nguyễn Phúc, Lê Hữu Phụng, 
Thiên Phụng, Võ Văn Phước, 
Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Văn Quang, 
Trần Thanh Quang, Chung Quân, 
Nguyên Xuân Quế, Nguyễn ngọc Quỳnh, 
Nguyễn Văn Sâm, Chu Phạm Ngọc Sơn, 
Đỗ Anh Tài, Cung Nhật Tân, 
Lê Thanh Tân, Bùi Đình Tấn, 
Bùi Thế Tập, Nguyễn Sĩ Tế, 
Cung Đình Thanh, Hoàng Đình Thanh, 
Trần Đình Thám, Nguyễn Thăng, 
Đỗ Thận, Đặng Ngọc Thiềm, 
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Nguyễn Dương Thoại, Lê Mậu Thống, 
Lê Văn Thu, Trần Thị Lệ Thu, 
Cao Đức Thư, Nguyễn Thư, 
Phạm Biển Thước, Nguyễn Đăng Thường, 
Vũ Văn Tiên, Nguyễn Văn Tiến, 
Phan Văn Tính,Phan Huy Tùng, 
Vũ Đình Triều, Trần Quốc Thước, 
Nguyễn Chung Tú, Thái Văn Tùng, 
Trần Văn Từ, Lê Thị Trà, 
Vũ Hoài Trân, Lương Duyên Trinh, 
Bùi Thái Trừu, Nguyễn Trọng Văn, 
Nguyễn Văn Viện, Lê Thành Việt, 
Đinh Thế Vinh, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, 
Trần Xuân Vụ, L.M. Trần Thúc Vỵ, 
Trần Đình Ý. 

Phần sau hết để ghi thêm đặc điểm sắc diện nhân bản 
chính thống Trường Bưởi - Chu Văn An, ngoài ba mươi năm 
nay, nhất là thời gian gần đây những huynh đệ đồng môn định 
cư nơi góc bể, chân trời Úc, Âu, hay Mỹ, cứ một vài năm  lại 
có một lần hội ngộ đông đảo lên tới con số bảy, tám trăm 
người. Kết quả được như thế do tinh thần “Ơn Thầy Nhớ 
Bạn” trung tín và vô vị lợi của những “con chim canh giữ tổ 
ấm”, sẵn sàng hy sinh thì giờ, hay cả vật chất, nên tổ chức ra 
những Hội Ái Hữu tại Úc Châu; Âu Châu, Pháp; Canada, 
Montreal; Washington D.C., Bắc California, San Jose. 

Riêng tại Nam California, Little Sàigòn, thủ đô của người 
Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh 
Bưởi - Chu Văn An khởi đầu do Hội Trưởng: Du Tử Lê 
(1980); kết tiếp là Bùi Bỉnh Bân (1986), Trần Quang Đôn 
(1987), Nguyễn Đức Khoát (1989), Hoàng Văn Kim (1994), 
Phạm Đình Tuân (1998), Vũ Xuân Hoài (2000). Thế rồi, kể từ 
tháng 7 năm 2002, để mọi sinh hoạt giữ đúng “săc màu chính 
thống dân tộc”, do đó Đại Hội Đồng Hội Viên đã quyết định 
tổ chúc bầu cử cơ sở điều hành, gồm có ba (3) thành phần là 
Ban Chấp Hành, Hội Đồng Quản Trị và Tổng Kiểm Soát. 
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Nhiệm kỳ 2000 – 2002: (1) Hội Trưởng/Thành Lập Ban 
Chấp Hành: Vũ Xuân Hoài; (2) Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: 
Phạm Đình Tuân, sau đó Nguyễn Văn Thu XLTV Chủ Tịch 
Hội Đồng Quản Trị; và các Quản Trị Viên: Phạm Quang 
Thùy, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Kim Qui, Vũ Trọng Đăng, 
Phạm Trọng Phúc; (3) Tổng Kiểm Soát: Đặng Bá Huy. 

Nhiệm kỳ 2002-2005-2007: (1)Hội Trưởng/Thành Lập 
Ban Chấp Hành: Nguyễn Đức Năng; (2) Chủ Tịch Hội Đồng 
Quản Trị: Lê Quý An (2002) Đỗ Trọng Đức (2004); và các 
Quản Trị Viên: Vũ Ngọc Đĩnh, Nguyễn Văn Thu, Trần Thế 
Ngữ, Phạm Đình Tuân, Lê Quý An, Lê Văn Tiến, Nguyễn 
Đức Khóat, Phan Tấn Phú; (3) Tổng Kiểm Soát: Nguyễn Huy 
Hiền. 

Nhiệm kỳ đương kim 2007-2009: Hội Trưởng/Thành Lập 
Ban Chấp Hành: Nguyễn Mạnh Hiền-B, (2) Chủ Tịch Hội 
Đồng Quản Trị: Nguyễn Ngọc Liên, và 7 Quản Trị Viên: Trần 
Quang Dự, Nguyễn Đức Nhuận, Vũ Văn Tùng, Phạm Quang 
Thùy, Lê Chính Long, Lê Quý An và Nguyễn Văn Thu; (3) 
Tổng Kiểm Soát: Nguyễn Huy Hiền. 

Nguyễn Huy Hiền 
Tháng 01-2009 

 
Nguyễn Huy Hiền, Sàigòn, Việt Nam (1964) 

Khóa 10 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, Việt Nam 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTưưởởnngg  NNiiệệmm  
TThhầầyy  BBùùii  ĐĐììnnhh  TTuuyyêênn 

Kính dâng hương hồn thầy Bùi Đình Tuyên và cũng để 
thân tặng hai anh Nguyễn Hoàng Hải, Ngô Hữu Liễn, 
người đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về thầy. 

Lê Duy San 

*** 

Năm 1954 tôi theo gia đình anh tôi di cư vào Nam. Lúc 
bấy giờ trường Chu Văn An cũng di cư vào, nhưng vì chưa có 
trường sở riêng nên phải học nhờ trường Pétrus Ký. Vì học 
nhờ nên không đủ lớp; do đó các lớp từ đệ Ngũ trở xuống 
được chuyển sang các trường khác như Nguyễn Trãi, Trần 
Lục hay Hồ Ngọc Cẩn. Tôi vì mới lên đệ Ngũ nên bị chuyển 
sang trường Trần Lục. Học được hai tuần lễ, tôi và Trần Kim 
Cát chê tên trường, rủ nhau xin đổi sang trường Nguyễn Trãi, 
lấy cớ là gần nhà. Học được một năm, tới năm sau (1955) lên 
đệ Tứ, tôi lại xin đổi về Chu Văn An. Lúc này trường Chu 
Văn An được cấp một cao ốc hai tầng lầu ở đằng sau trường 
Pétrus Ký. Cao ốc này trước kia là ký túc xá của học sinh nay 
được sửa lại cấp kỳ làm lớp học, nên lớp nọ chỉ được ngăn 
cách với lớp kia bằng tấm carton khiến lớp này có thể nhìn 
sang lớp khác một cách dễ dàng bằng những lỗ đục khoét nho 
nhỏ. 

Vì trường sở còn chật hẹp, mặc dầu đã sửa thêm dẫy nhà 
ngang để làm thêm lớp học nhưng vẫn không đủ vì các trường 
Nguyễn Trãi, Trần Lục, Hồ Ngọc Cẩn lúc bấy giờ chưa mở 
các lớp đệ nhị cấp nên các học sinh của các trường này lên đệ 
Tam đều phải chuyển sang Chu Văn An. Thế là trường Chu 
Văn An trở thành trường trung học đệ nhị cấp. Nhưng vì có 
khoảng hơn hai chục anh thuộc các lớp đệ Tứ năm trước thi 
trượt Trung Học Phổ Thông, lại không đủ điểm lên đệ Tam, 
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nhà trường không biết tống khứ đi đâu nên đành phải mở 
thêm một lớp đệ Tứ và lớp này được thày Tổng Lãng ưu ái 
tống vào căn phòng ngay đầu cao ốc, cạnh cầu tiêu. Trong cái 
xui cũng có cái hên. Chính vì phải học phòng này mà chúng 
tôi lại luôn luôn có dịp được chiêm ngưỡng dung nhan của các 
chị nữ sinh đệ Nhất đi qua đi lại mỗi khi phải vào nhà vệ sinh, 
trong đó có người đẹp tóc dài Hoàng thị Châu Quy, chị của 
Hoàng Cơ Định. 

Tôi còn nhớ, trong lớp tôi hồi đó có Nguyễn Đức An, sau 
này là bác sĩ y khoa, hiện đang hành nghề ở Florida, Hoàng 
Cơ Định, sau du học ở Pháp đậu Tiến Sĩ Hóa học và có thời 
kỳ là Giám Đốc trường Cao Đẳng Hóa Học ở Trung Tâm Kỹ 
Thuật Phú Thọ, Trần Lam Giang hiện ở Sacramento, Nguyễn 
Tân Văn hiện ở Nam Cali, Trần (?) Văn Khải, lúc đó cũng 
khá lớn tuổi, biết chơi đàn Guitar, Nguyễn Văn Quyên, các 
anh này sau hành nghề dạy học, Nguyễn Long, đã chết ngay 
sau khi đậu Tú Tài I, Phạm Huấn, đang học dở dang thi vào 
Đà Lạt lên tới Thiếu Tá, Trần văn Khẩn v.v… 

Tôi còn nhớ, các giáo sư dậy năm đó gồm có : thầy Trần 
Văn Maị, thân phụ của anh Trần Lam Giang, dậy Việt Văn, 
thầy Bùi Đình Tấn dậy Pháp Văn, thầy Trần Trọng San,  dậy 
Sử Điạ, thầy Hoàng Đình Thanh dậy Anh Văn, thầy Nguyễn 
Ngọc Quỳnh, dậy Vạn Vật, thầy Chung Quân dậy Nhạc và 
thầy Bùi Đình Tuyên dậy Lý Hóa; còn các môn khác như 
Toán, Công Dân, Hán Văn thì tôi không nhớ thầy nào đã dậy. 

Thuộc loại học trò hiền lành, chẳng bao giờ dám cúp cua, 
nghỉ học, cũng chẳng bao giờ dám đánh lộn chứ đừng nói 
chuyện chọc thầy, trêu bạn, nên tôi cũng chẳng bao giờ bị 
thầy trách mắng hay quở phạt. Chỉ mỗi một lần thấy thầy 
Tuyên bôi kem (?) xoa xoa lên mặt, tôi thấy lạ, nhìn thầy 
chăm chú, nên bị thầy la: - Anh kia, nhìn cái gì? 

Tôi thấy thầy mắng cũng hơi vô lý, nhưng tôi không dám 
có phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn đi chỗ khác. Sau năm đệ 
Tứ, tôi không còn được gặp thầy nữa . Mãi tới khi tôi được bổ 
nhiệm làm Tùy Viên Công Tố, một chức vụ đầu tiên của 
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ngạch Thẩm Phán, tại tòa Sơ Thẩm Sàigòn, phải đi chào tất cả 
các Thẩm Phán đàn anh, tôi mới biết thầy đã đổi nghề và đang 
làm Thẩm Phán xử án tại tòa Sơ Thẩm Sàigòn. Tôi rất mừng 
vì trong cái danh sách Thẩm Phán mà tôi phải đi chào, chỉ có 
mỗi mình thầy là người tôi biết. Thầy ngồi trong một căn 
phòng nhỏ, chẳng có nhân viên nào và cũng chẳng có tùy 
phái. Trông thầy vẫn như xưa, mặc dầu đã gần cả chục năm 
tôi mới được gặp lại thầy. Vẫn quần áo giản dị, vẫn dáng điệu 
thong dong. Sau khi chào thầy, tôi tự giới thiệu và nói rõ lý do 
tôi tới thăm thầy. Thầy vui vẻ giơ tay bắt tay tôi và nói: 

- Chết, anh đừng xưng hô như vậy nữa. (Ý thầy muốn nói 
tôi đừng gọi thầy là thầy và đừng xưng là con với thầy). Bây 
giờ anh cũng là Thẩm Phán rồi. Xin chúc mừng anh và chúc 
anh may mắn. 

Nghe thầy nói vậy, tôi chẳng còn biết xưng hô với thầy ra 
sao nữa. Tôi chỉ biết vâng vâng, dạ dạ, rồi chào thầy, kiếu từ 
đi ra. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ cách xưng hô với thầy. Gọi thầy 
bằng ông chăng ? Không được, vì gọi thầy bằng ông mà lại 
xưng tôi với thầy thì nghe vừa xa lạ lại vừa vô lễ. Gọi thầy 
bằng anh và xưng em với thầy chăng ? Nghe có vẻ thân mật 
hơn, nhưng thấy nó cũng vẫn có vẻ vô lễ, không được. Tôi 
thấy thật khó quá. Vậy mà tôi không hiểu tại sao có những 
anh vừa mới rời khỏi trường Chu Văn An được vài năm, rồi 
trở lại dậy học, lại có thể gọi thầy cũ của mình, ngay cả những 
ông thầy có thể sinh ra họ, là anh và xưng tôi một cách ngon 
lành, không ngượng miệng. 

Tôi làm việc ở toà Sơ Thẩm Sàigòn được khoảng ba năm 
rồi được cử đi làm Biện Lý toà Sơ Thẩm Kiên Giang (Rạch 
Giá). 

Trong thời gian làm việc tại tòa Sàigòn, lúc đầu tôi cũng ít 
khi tới thăm thày vì thấy thầy có vẻ khép kín, ít khi thấy thầy 
ra khỏi phòng tới phòng các đồng nghiệp khác để nói chuyện 
hay tán gẫu. Tới là thầy vào thẳng phòng làm việc. Hết giờ 
thầy ra lấy xe gắn máy đi thẳng về nhà, không bao giờ tôi thấy 
thầy đi chơi với anh em. Ít lâu sau, tôi làm thân được với mấy 
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đồng nghiệp lớn tuổi và đồng khóa với thầy, tôi mới dám 
thỉnh thoảng cùng họ tới thăm thày. Các ông này cũng rất qúy 
thầỵ Vào những dịp nghỉ lễ hay Tết Nguyên Đán, các ông này 
còn rủ tôi sang nhà thầy bên chợ Thị Nghè để chúc Tết thầy. 
Thầy sống trong một căn nhà trệt, bề ngang không quá bốn 
thước, bề sâu không quá hai chục thước. Có  lần tôi được thầy 
tặng cho cuốn ``Oan hay Ưng``, một cuốn sách thầy viết về 
những vụ án chuyện  mà thầy đã thụ lý, khi thầy làm Biện Lý, 
đã điều tra, khi thầy làm Dự Thẩm hay đã xét xử, khi thầy làm 
Chánh Án. Các ông này có cho tôi biết là thầy bị “họ” trù. 
“Họ” đây có nghiã là mấy ông Thẩm Phán cấp trên. Tôi lấy 
làm ngạc nhiên nhưng không dám tò mò hỏi thêm. 

Tôi nghĩ, làm Thẩm Phán mà bị trù thì chỉ một trong hai 
lý do: bị cho là thiếu tư cách hoặc làm bậy. Thầy Tuyên 
không thể nào thiếu tư cách được. Thầy mà còn thiếu tư cách 
thì trên cõi đời này ai là người đủ tư cách ? Mấy ông Thẩm 
Phán cao cấp, sau này được bầu lên làm Thẩm Phán Tối Cao, 
tư cách chắc đã được bằng thầy không ? Còn làm bậy thì quả 
thật cho tới ngày tôi từ chức và xin ra khỏi ngành Thẩm Phán, 
tôi cũng không nghe thấy ai dị nghị gì về tính liêm khiết của 
thầy. Hơn nữa một người đã có tư cách thì thường cũng không 
bao gìơ làm bậy. Vậy thì tại sao thầy lại bị “Họ” trù ? Sau này 
tôi có nghe một số các đồng nghiệp khác cho biết thêm là 
“Họ” có đầu óc kỳ thị. Điều này tôi nhận thấy cũng chỉ đúng 
một phần, nhưng có lẽ cái lý do chính mà thày bị “Họ” trù là 
vì” cái tính tàng tàng, không sợ trời mà cũng chẳng nể đất`` 
của thầy như nhận xét của anh Ngô Hữu Liễn trong bài “Tôi 
đi thăm thầy Bùi Đình Tuyên tại Vạn Hồ Thành” đăng trong 
Đặc San Chu Văn An bắc Cali số 3 năm 1990. Hai mẩu 
chuyện dưới đây do chính hai anh Nguyễn Hoàng Hải và Ngô 
Hữu Liễn kể lại cũng nêu lên một phần nào cái tính “tàng 
tàng” của thầy. 

Anh Nguyễn Hoàng Hải kể: 

“Vào khoảng năm 1962, 63 gì đó, thời còn Tổng Thống 
Ngô Đình Diệm, tôi đang học y khoa. Một hôm đang học thì 
thấy cô em hớt hoảng chạy tới cho biết là Dũng, em tôi bị 
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cảnh sát bắt về tội ngăn cản nhân viên công lực. Tôi hỏi thì 
được biết ở nhà mẹ tôi rủ mấy bà bạn tới đánh tổ tôm. Lúc đó 
đang có chiến dịch bài trừ cờ bạc nên cảnh sát rình rập rất 
kỹ. Biết thế nên bà cụ đã dặn kỹ em tôi là ai tới phải nhìn kỹ, 
không phải là cảnh sát hãy mở cửa. Không ngờ anh cảnh sát 
gọi cửa lại lắu cá, không mặc sắc phục nên Dũng ta ung dung 
mở cửa hỏi có chuyện gì, tức thì tức anh cảnh sát đẩy cửa 
xông vào, tiếp theo là mấy cảnh sát sắc phục từ phía xa chạy 
lạị. Dũng ta hoảng hốt, vừa ôm tên cảnh sát vật y ngã xuống, 
vừa la lớn:“Cảnh sát tới, cảnh sát tới” để trong nhà các cụ có 
đủ thì giờ cất dấu tiền bạc. Khi cảnh sát có mặc sắc phục tới 
rút súng ra Dũng ta mới chịu buông tên cảnh sát kia ra. Sau 
khi vào phòng trong khám xét, chẳng thấy tiền bạc đâu cả, 
bọn cảnh sát tức mình, liền buộc Dũng về tội cản trở nhân 
viên công lực trong khi thi hành nhiệm vụ và bắt về bóp cảnh 
sát. Tôi về đến nhà thì được biết cảnh sát đã dẫn trình Biện 
Lý Cuộc và ông Biện Lý thụ lý vụ này không phải là ai xa lạ, 
mà lại chính là thầy Bùi Đình Tuyên. Tôi vội vàng lên thẳng 
toà, nhưng cũng không quên mang theo tấm thẻ học sinh Chu 
Văn An cũ. Tôi xin vào yết kiến thầy. Sau khi tự giới thiệu và 
nói rõ lý do, tôi sợ thầy không nhớ nên trình tấm thẻ học sinh 
ra. Thầy chỉ liếc qua nhưng không coi. Thầy mời tôi ngồi 
chiếc ghế trước bàn của thầy rồi truyền lệnh cảnh sát dẫn 
Dũng vào. Thầy liếc qua biên bản của cảnh sát rồi hất hàm 
hỏi Dũng: 

- Tại sao anh lại vật lộn với cảnh sát? 

- Thưa ông Biện Lý, con tưởng cướp vì anh ta không mặc 
sắc phục. Dũng trả lời. 

- Thế tại sao anh lại hô “Cảnh sát tới, cảnh sát tới?” thầy 
hỏi tiếp. 

Dũng ta cứng họng không sao trả lời được. Tôi ngồi nghe 
thầy hỏi muốn phì cười mà không dám cười. Thầy nói tiếp: 

- Thôi, đi về. Bận sau không được làm thế nữa, nghe 
chưa. 
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Thầy cầm biên bản, phê một chữ “Xếp” rồi đưa cho cảnh 
sát. Tôi hú hồn, mừng muốn chết, đứng dậy cám ơn thầy rồi 
xin phép đi về.” 

Anh Ngô Hữu Liễn cũng kể một chuyện tương tự về thầy 
như sau: 

“Tôi nhận biện hộ cho một em học sinh bị cảnh sát bắt về 
tội trộm. Hồ sơ được Biện Lý chuyển qua Dự Thẩm để điều 
tra. Cảnh sát dẫn em học sinh này vào phòng Dự Thẩm, tôi 
vào theo để dự thính. Ông Dự Thẩm này lại chính là thầy Bùi 
Đình Tuyên, thầy học cũ của tôi ở Chu Văn An. (lúc này thầy 
làm Dự Thẩm, không còn làm Phó Biện Lý nữa). Sau phép xã 
giao, tôi được thầy mời ngồi. Một ông Lục Sự ngồi ở phía đầu 
bàn đã sẵn sàng để ghi chép những lời thầy thẩm vấn. Nhìn 
em học sinh đứng co ro nơi góc phòng, mặt tái xanh như 
chàm đổ. Tôi nghĩ rằng em học sinh này thế nào cũng bị thầy 
tống giam vì đã nhận tội ở cảnh sát. Thầy hất hàm hỏi: 

- Mày làm nghề gì? 

- Thưa ông Dự Thẩm, con đi học. Em học sinh trả lời. 

- Mày học lớp mấy? 

- Con học lớp đệ Tứ. 

Thầy cầm tờ giấy, cây viết đưa cho em học sinh và nói: 

- Viết đi. 

Nói rồi thầy đọc cho em một bài toán Điện Học lớp đệ Tứ. 
Bài toán thật đơn giản, chỉ cần biết một vài công thức về định 
luật Ohm là có thể làm được. Xong thầy bảo: 

- Làm đi. 

Rồi thầy nói chuyện trên trời dưới biển với tôi. Tôi cũng 
nói chuyện về trường Chu Văn An với thầy. Thấy em học sinh 
đã làm xong bài toán Điện, nhưng không dám nạp, tôi phải 
cầm lấy chuyển cho thầy. Thầy liếc qua rồi nói: 

- Mày học giỏi thế này, tại sao lại đi ăn trộm? 
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Em học sinh lúng túng chưa biết trả lời sao và tôi cũng 
chưa kịp đỡ lời nào cho em thì thầy đã nói: 

- Lần này tao cho mày về đi học. Không được đi ăn trộm 
nữa, nghe không? Lần sau mà tái phạm, tao nhốt vào Chí 
Hòa rục xương, nghe chưa? 

Em học sinh mừng quá, chỉ còn biết “vâng vâng, dạ dạ”. 
Thầy quay sang nói với ông Lục Sự: 

- Làm Án Lệnh miễn tố.” 

Đối với một người không ở trong ngành tư pháp và chưa 
từng làm việc nơi chốn pháp đình, sau khi nghe hai câu 
chuyện trên, có lẽ họ cũng chỉ thấy ở thầy một thái độ tàng 
tàng và hơi tếu tếu, nhưng đầy lòng khoan dung và nhân ái. 
Nhưng đối với tôi, một người đã ở trong ngành tư pháp và đã 
từng làm việc tại pháp đình cả chục năm, tôi còn thấy ở thầy 
một đức liêm khiết, một tinh thần độc lập tuyệt đối, và một 
lòng can đảm vô biên. 

Thực vậy, có ở trong ngành tư pháp mới biết, thẩm phán 
tuy nói là được độc lập và có toàn quyền xét xử theo lương 
tâm và luật pháp. Nhưng thực tế, không mấy người hành xử 
được đúng như vậy. Người thẩm phán khi xét xử rất dễ bị lầm 
lẫn hay sai lạc nếu không có được những đức tính như thầy. 
Người thẩm phán nhiều khi biết là sai mà vẫn cứ làm vì thiếu 
đức liêm khiết nên bị đồng tiền mua chuộc hoặc thiếu lòng 
nhân nên cứ chiếu luật trừng phạt bị can một cách nghiêm 
khắc hoặc vì thiếu sự can đảm, sợ trách  nhiệm, không dám 
khoan hồng cho bị can. Chính anh Ngô Hữu Liễn, khi được 
thầy Tuyên miễn tố cho em học sinh bị truy tố về tội trộm, đã 
phải thốt lên rằng: 

- Thú thật, lúc đó tôi như người từ trên mây rớt xuống. 

Vào giữa năm 1998, tôi được anh Ngô Hữu Liên cho biết 
thầy Tuyên đã sang đoàn tụ với gia đinh ở Saint Paul, 
Minnesota, tôi có gọi điện thoại hỏi thăm thầy. Giọng nói của 
thày vẫn như xưa. Thầy hỏi thăm tôi, hỏi thăm một vài đồng 
nghiệp, nhưng tuyệt đối thày không hỏi thăm “Họ”. Tôi không 
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nghĩ rằng thầy giận “Họ”. “Họ” không đáng để thầy giận. Có 
lẽ thầy khinh “Họ”. Tôi chào từ giã thầy và mong rằng sẽ có 
dịp được gặp lại thầy. Không ngờ chỉ mấy tháng sau tôi được 
tin thầy tạ thế. 

Nghe tin thầy mất, tôi bàng hoàng xúc động và cảm thấy 
thương thầy vô vàn. Mấy ai đã học bằng thầy? Mấy ai đã có 
lòng nhân bằng thầy? Mấy ai đã trong sạch bằng thầy ? Vậy 
mà sao số thầy lại vất vả như vậy? Hết bộ Canh Nông sang bộ 
Giáo Dục. Hết bộ Giáo Dục sang bộ Tư Pháp, rồi Tối Cao 
Pháp Viện, nơi nào thầy cũng không được vừa ý. Cuối cùng 
thầy còn phải vào trại Học Tập Cải Tạo để nghe những tên 
Cộng Sản ngu dốt, mà trong số đó có thể có cả những tên đã 
được thầy khoan hồng, tha thứ, nói nhăng nói cuội suốt sáu 
năm trời. Bây giờ là lúc thầy được nghỉ ngơi, xa lánh bọn 
người ti tiện, hèn hạ và dốt nát thì thầy lại vội ra đi ? Phải 
chăng thầy đã chán cái cảnh sống tạm bợ nhưng đầy bon chen, 
lừa lọc và giả dối trên cõi đời này? Chúc thầy tìm được những 
gì tốt đẹp hơn bên kia thế giới. 

Lê Duy San 

Trung Thu Mậu Dần (1998) 

 
Lê Duy San – Sàigòn 1966 
Thanh Tra Sở Lao Động 

(Ghi chú của Ban Biên Tập)  
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WWaasshhiinnggttoonn  DDCC..  
OOcctt..  1144//0066  

Có đếch gì đâu một buổi chiều (1) 
Đồng môn họp mặt được bao nhiêu 
Tìm xem mấy trự còn xanh tóc 
Ngắm kỹ tên nào bước đã xiêu 
Ôn chuyện trường xưa cười hể hả 
Đếm tên bạn cũ vẻ đăm chiêu 
Được thua còn mất trao đàn trẻ 
Ngẫm lại trời cho thế đã nhiều! 

Lê Thế Hiển 
Stamford, CT. 
Oct 14/06 

(1) Mượn ý thơ đồng môn CVA-59 Nguyễn Đức Hinh hiện ở 
Dallas/Texas. 

 
Lê Thế Hiển (1967) 

Thẩm Phán/Tuỳ Viên Công Tố Tập Sự 
Tòa Sơ Thẩm Sàigòn, Việt Nam 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TThhầầyy  HHiiểểnn  “TThhuuốốcc  LLààoo”  
Hoàng Huyên 

*** 

Chuông vào lớp đã dứt. Hành lang dẫn vào lớp đệ 2B4 đã 
vắng bóng người mà vẫn chưa thấy thầy Hiển xuất hiện. Đây 
là hành lang duy nhất của trường trung học “Bắc Kỳ di cư” 
Chu Văn An hồi còn tá túc trong khuôn viên của trường trung 
học Pétrus Ký, Sài Gòn. 

Lớp đệ 2B4 là một lớp bệ rạc nhất trong trường, nằm ở 
dẫy nhà ngang, cùng với lớp đệ 2B5 và quán café bí tất của 
bác gác dan. Kế đến là một bãi đất hoang, nơi giải quyết các 
mâu thuẫn nội bộ bằng tay chân mà chủ trì là Trần Lam 
Giang. Khách hàng thường xuyên là Nguyễn xuân Phúc (Phúc 
Lửa), Phạm Hữu Độ (Độ Đen), Phạm Hoán (Hoán Đầu Rùa), 
Hoàng Cơ Định (Định Thịt)… Mãi sau, Hoàng Cơ Định kéo 
Nguyễn Hoàng ra đánh Trần Lam Giang để dành chức trưởng 
tràng và thế là ngôi vị thay đổi từ đó. 

Tường bên trái che bằng tấm phên nứa rách nát để lộ các 
hàng kẽm gai ngăn cách hai trường. Chỉ được cái dài hơn nên 
một phần ba lớp là các dẫy bàn trống, chỗ ngủ an toàn thoải 
mái cho các tay mất ngủ đêm trước vì uống càfê đậm có pha 
muối để thức khuya tụng bài. Nhiều tên thích đóng kịch, 
không học mà cũng đỗ mới hách. 

Tuy phòng ốc lẹp xẹp như vậy nhưng lớp lại gồm các tay 
“chiến”, mà sau này khi đậu xong Tú Tài II, như là Phạm Văn 
Hải vào Văn Khoa, Nguyễn Tiến Dzị và Ngô Thế Vinh vào Y 
Khoa, Hoàng Cơ Định, Đặng Xuân Hồng, Đinh Đức Mậu và 
Hoàng Huyên vào Khoa Học, Đinh văn Tâm vào Kiến Trúc, 
Nguyễn Tranh Chiếu du học ngành Điện Lực ở Hoa Kỳ, Trần 
Quang Nam thụ huấn Biên Tập Viên Cảnh Sát khóa I, Quản 
Hùng vào Đại Học Sư Phạm, Nguyễn Ánh và Nguyễn Văn 
Hòe vào Dược Khoa, Phạm Quốc Tiến, Nguyễn Đình Sa vào 
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Không Quân, Nguyễn Vũ Ban, Nguyễn Đỗ Hùng, Lã Nhật 
Thăng và Lê Duy San vào Luật Khoa, và Nguyễn Tấn Văn 
học rất khá nhưng tôi không nhớ rõ bạn ta đã chọn ngành nào. 

Đợi mãi rồi thầy cũng xuất hiện từ phòng giáo sư bước ra. 
Đầu húi cua, dong dỏng cao nhưng bề dày thì rất khiêm 
nhượng với tay dài như tay vượn. Theo nhà tướng số bất đắc 
dĩ Trần Lam Giang thì đó là tướng quí đối với các bà. Bỗng 
thầy dừng lại, lôi ra một cái “điếu cầy” dã chiến tự chế, kéo 
một hơi rồi nhả khói như sương mù buổi sáng. Hai mắt thầy 
sáng lên tinh anh và nở một nụ cười tươi như hoa rồi thầy 
lững thững đi vào lớp; thật chẳng coi cụ Hiệu Trưởng Trần 
Văn Việt và cụ Giám Học Nguyễn Hữu Văn có tí ký lô nào 
cả. 

 
Điếu Cầy 

Theo thông lệ, nửa giờ đầu là sửa các bài tập đã chỉ định 
tuần trước trong cuốn Le Bossé. Đây là lúc rất căng thẳng đối 
với các tên lười biếng với lý do rất thuyết phục là nếu siêng 
năng thì đã chọn ban khác rồi. Thầy Hiển chỉ kêu tình nguyện 
nên mọi việc diễn tiến dễ dàng và thoải nái cho cả thầy lẫn 
trò. Đến lúc phải lao động. thì thầy cầm một cái que chọc vào 
tờ bìa cứng và quay tít rồi hỏi: 

- Đoán coi, tôi sắp giảng bài gì? 

Chẳng đợi ai trả lời, thầy lại nói: 

- Bài đường thẳng thẳng góc với mặt phẳng. Một 
đường thẳng gọi là thẳng góc với mặt phẳng khi nó 
vuông góc với mọi đường trong mặt phẳng. 
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Với chiêu số này thì tên nào dù đần độn cách mấy cũng 
giác ngộ liền và nhớ mãi cho đến khi thi xong Tú Tài. Được 
một lúc thì thầy tỏ vẻ mệt mỏi, chắc là tới cữ thuốc lào rồi. 

Thầy lại hỏi: 

- Các anh thấy tôi giảng có giống sách không? 

Chúng tôi hiểu ý thầy đồng thanh trả lời: 

- Y chang ạ! 

Thầy liền phán: 

- Vậy về nhà lật sách mà đọc. Tôi ngừng giảng nơi 
đây. Cho các anh sinh hoạt tự do những giây phút 
còn lại. 

Thầy vừa dậm chân bước khỏi lớp thì trưởng lớp Nguyễn 
Văn Quyên đứng bật dậy nói: 

- Thưa thầy, tập kiểm tra toán tháng trước thầy hứa 
trả hôm nay để con có điểm vào sổ đâu rồi ạ? 

Thầy liền quay lại bàn giáo sư và nói: 

- Tối qua tính lấy xấp bài ra chấm thì không thấy. Có 
lẽ tôi để đằng sau porte-bagage nó rớt mất trên 
đừơng về nhà. 

Thầy giải quyết vụ này một cách đầy sáng tạo: 

- Bây giờ tuần tự từng người một đứng lên khai tên và 
số điểm muốn có nhưng phải thành thật với chính 
mình. 

Rồi thầy cười giả lả kể một câu chuyện về tính lơ đãng 
bẩm sinh của mình: 

- Năm đó tôi thi Oral của chứng chỉ MecaRat 
(Mecanique Rationelle). Tôi đã giải câu hỏi và viết 
vào tờ giấy. Đến khi lên bảng trình bày với giáo sư 
Paquemen thì tôi quên cả câu hỏi lẫn tờ giấy. Nói 
năng linh tinh kết quả mất toi một mùa hè. 
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Lã Nhật Thăng liền đi một đường điếu đóm: 

- Thưa thầy, tính lơ đãng của thầy làm em nhớ đến 
câu chuyện của nhà bác học Archimede và Sức Đẩy 
của.  Đương tắm trong bồn thì nhà bác học chợt 
giác ngộ được chân lý nên ù té chạy ra đường trong 
trạng thái cơ thể tồng ngồng và la lên “uereka! 
uereka!”. 

Nghe thế thầy bèn tủm tỉm cười với đôi mắt tinh quái tỏ 
vẻ cám ơn. 

Học trò ban toán có tinh thần tự lập nên tự học và không 
đòi hỏi gì nơi thầy, chỉ mong gặp đựơc thầy có nhân cách, học 
rộng và phóng khoáng. Chúng tôi lúc nào cũng kính trọng 
thầy. 

Năm hết Tết đến, chúng tôi đến thăm thầy trước là vấn an, 
sau rủ thầy làm một chuyến du hành dã ngoại để hít hương 
đồng gió nội và thưởng thức các món ăn đồng quê. Đương 
lưỡng lự không biết chọn chỗ nào thì thầy gợi ý: 

- Các anh có biết món nào dưới âm phủ không có 
không? 

Chúng tôi liền ngộ ngay vì chợt nhớ đến hai câu vè: 

Sống trên đời ăn miếng dồi chó. 
Chết xuống âm phủ biết có hay không? 

Một tên vốn nòi lãng tử học ít chơi nhiều với kiến thức rất 
rộng về ăn chơi liền đề nghị lên quán Nai Đồng Quê ở Thủ 
Đức. Thế là chúng tôi trực chỉ xa lộ Biên Hòa. 

Quán Nai Đồng Quê là một căn nhà ba gian hai trái vách 
đất. Sát bức tường sau là một bàn thờ gia tiên ngó xuống một 
cái bàn dài với hai băng ghế song song. 

Đầu bàn là một ấm nước trà tươi bằng xành tráng men 
màu ngà có hoa văn màu xanh lơ đậm, đựng trong một cái giỏ 
mây có nhồi bông xung quanh để giữ hơi nóng. Lỏng chỏng 
đây đó là các tách trà bằng xứ cáu bẩn màu vàng của nước trà. 
Bên cạnh là một ngọn đèn dầu hôi leo lét cháy, một bó que tre 
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lát mỏng gọi là đóm để châm lửa và một hộp thuốc lào mang 
nhãn hiệu bốn số “9”. Trịnh trọng giữa bàn là chiếc điếu 
“Bát” bằng xành, hình quả bầu; trên nắp là cái “nõ” điếu. 
“Nõ” là phần chính của điếu, mà một đầu có lỗ để nhồi thuốc 
lào còn đầu kia loe xuống như ống sáo lưỡi gà để tạo âm 
thanh vui tai khi hút. Bên thân có cắm sẵn một cái cần hút gọi 
là “xe” điếu. Trong điếu có đổ nước phân nửa nghe nói là để 
giảm nhiệt và lọc chất độc của khói thuốc. Tất cả đặt trong 
một cái bát xành nên gọi là điếu “Bát”. 

Nhưng chiếc điếu được chuộng hơn là điếu “Cày”. Vật 
dụng gồm có một ống tre, một đầu chống trên chân hai càng 
còn đầu kia cũng gắn một cái nõ nghiêng nghiêng với ống. 
điếu trông giống cái cầy ruộng của các bác nông dân nên có 
tên là điếu “Cày”, rất dễ di chuyển. 

 
Điếu Bát 

Điếu “Bát” đôi khi còn làm bằng gỗ nhưng xe điếu làm 
bằng cần trúc gọt tận gốc, khá dài và uốn cong cong, thường 
thấy ở các nhà quan lại thời xưa. Quan ngồi trên ghế tràng kỷ 
ngậm đầu điếu nên cần có một người giúp nhồi thuốc và châm 
lửa. Người phụ việc này có hỗn danh là tên “điếu đóm”. 

Ngoài hiên, hai bên cánh nhà có kê hai trõng tre rộng để 
bá quan văn võ ngồi xếp bằng tròn xung quanh một cái mâm 
bằng thau bầy đầy các đĩa thịt cầy. Xen vào các chỗ trống là 
các cút rượu nếp than mầu đen hay nếp lức màu nâu. Thịt cầy 
và rượu nếp giao thoa cộng hưởng mới phê. 

Sau một tuần rượu thì khai vị bằng món thịt luộc đậm đà 
hơn thịt heo luộc nhiều, chấm mắm tôm chanh ớt, ăn với lá 
mơ và củ riềng. Tại sao ư? Đó là niềm tự hào của văn hóa ẩm 
thực dân ta. Món khoái khẩu nhất vẫn là “dồi” chó có đậu lạc 
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cán nát nhồi ở trong. Cũng có ngừơi thích món chả chìa thơm 
lừng mùi xả xay nhuyễn hơn. Để no bụng phải đớp bún với 
dựa mận hay sáo măng. 

Bước xuống trõng tre là sân đất nện bao quanh bởi những 
cây cau cao vút. Ở mép sân về phía các ruộng lúa vàng xa xa 
là một chum xành đựng nước mưa có cái gáo dừa vắt ngang 
qua. Ngay cạnh là một chậu thau đồng đặt trên một cái giá ba 
chân để rửa tay và lau mặt. Một làn giò thơm mùi lúa mới làm 
tỉnh cả ngừơi. Khômg phải cầu kỳ khi nói đây mới là cung 
cách đúng điệu để ăn thịt cầy. 

Cái khung cảnh này làm ta nhớ đến các sinh hoạt của các 
cụ tổ tiên ta xưa kia thường thấy tả trong các tác phẩm Con 
Trâu của Trần Tiêu, Lều Trõng của Ngô Tất Tố, và Vang 
Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân. 

Rồi cái gì phải đến đã đến. Đó là màn hoạt cảnh “hút 
thuốc lào”. Dĩ nhiên thầy Hiển là người khai hoả; thầy chọn 
một que đóm thật dài rồi trịnh trọng nhồi thuốc và đốt thuốc. 
Làn hơi của thầy dài khác thường nên những âm thanh “sọc, 
sọc, sọc…” nổ ròn tan như tràng pháo ngày tết. Như đã rồi, 
thầy ngửa cổ lên trần nhà và nhả ra một luồng khói như những 
đám mây luồn trên các đồi núi vùng Sapa. Chiêu xong một 
ngụm nước trà xanh thì hai mắt thầy sáng lên một cách tinh 
anh và nở một nụ cười đầy sảng khoái. Một tên láu cá nào đó 
liền ngâm hai câu vè: 

Nhớ ai như nhớ thuốc lào. 
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên. 

Chúng tôi lần lượt theo chân thầy. có tên không quen thì 
ngã bật người ra. Thầy Hiển quả là bậc sư phụ danh bất hư 
truyền. Khi chúng tôi lấy lại đựơc thần khí lẫn thần sắc thì 
nghe thấy một giọng lè nhè đề nghị: 

- Chúng ta đã hạ cờ “Tây”, bây giờ theo tôi lên hồ 
tắm Thanh Thuỷ gần chợ Thủ Đức để hạ cờ “Ta”. 

Nhìn lại thì đó là một tên cà chớn nhất trong bọn, nổi 
tiếng với hai câu vè: 
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Chàng tuổi trẻ vốn giòng dâm dật, 
Xếp bút nghiên vác “c” chạy rông. 

và hai câu thơ trời sầu đất thảm, nghe rất hán tự: 

Gái thuyền quyên: Mao Cu Dũ Đệ. 
Trai giang hồ: Dự Bái Đại Du. 

Thầy liền phán: 

- Các anh đương ngà ngà say rượu lẫn say thuốc lào, 
mà còn ham hố vác cày lội suối leo đèo, gặp gió 
chướng là khỏi ăn tết vĩnh viễn đấy. 

Thầy phán thì chúng tôi phải nghe thôi. Thế là chúng tôi 
lên xe ra về; lúc đó trời cũng chập choạng tối. 

Thật là một kỷ niệm khó quên với thầy Hiển, thầy “Hiển 
Thuốc Lào” của trường trung học “Bắc Kỳ di cư” Chu Văn 
An ngày nào. 

Ghi chú: Tên thật của thầy “Hiển Thuốc Lào” là Bùi Duy 
Hiển; thầy đã qui tiên rồi, tôi không nhớ rõ vào năm nào. Ôi 
quả là vang bóng một thời!!! 

Hoàng Huyên 
Little Sàigòn, CA. - Tháng 4/2009 

 
Hoàng Huyên – Westminster, CA., USA (2007) 

G.S Toán Trường Gia Long, Sàigòn (1963-1975 
Trường NTMK, HCM (1975-1979) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTưưởởnngg  NNhhớớ  NNgguuyyễễnn  XXuuâânn  PPhhúúcc  
MMộộtt  NNggưườờii  BBạạnn  CCVVAA--5599  

 
Ngô Tằng Giao 

*** 

Trong bút ký chiến tranh mang tên “Mùa Hè Đỏ Lửa” 
(Quảng Trị 3/73) PHAN NHẬT NAM đã viết về Phúc như 
sau: 

“Tôi xuống xe bước lên bậc đá, tượng Đức Mẹ màu trắng 
hai bàn tay mở ra, Đức Mẹ đang đối diện với một Mỹ Chánh 
điêu tàn, loang lổ từng khóm nhà cháy trơ lại hàng cột than 
đen bốc khói lặng lẽ… 

“Tiệc” đang đến hồi gay cấn, Robert lửa Nguyễn Xuân 
Phúc, con Trâu Điên đầu đàn đang ngồi ở thế “ngất ngư con 
tàu đi”, người ngồi ghế xa lông bằng tác phong “văn minh 
miệt vườn”, hai chân bỏ lên ghế, đầu gối ép sát mang tai, áo 
thun, quần trận, mang dép, mở đôi mắt đỏ trông ra phía đồi 
cát tàn tạ, người đang “vô” men bia đang ngấm vào máu, da 
mặt đỏ từng khoảng… 

- A! đ…... m... Tiên sư, bố khỉ, lại mày. Một lô danh từ 
quý phái tung ra ào ào. Quan Năm Phúc hay ông niên trưởng 
khủng khiếp nhất của khoá 16, người đã từng phạt nguyên 
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khoá tôi chạy băng đồng từ đồi 1522 Bắc về trường và đoạn 
chót Miếu Tiên Sư - Phạn Điếm gần 500 thước đường đồi 
trong vòng một phút. Người nghiêm khắc đình huỳnh của 
mười năm trước không còn nữa. Bây giờ “niên trưởng” chửi 
nghe ngon lành, niên trưởng không áo quần thẳng nếp, dây nịt 
đánh bóng, bây giờ cũng không còn đôi giày đánh bằng nước 
soi rõ mặt. Quan Năm đánh đôi dép da nhặt đâu đó của dân 
chạy loạn. Phúc lắc, đánh, đá và chửi thề để chào mừng thằng 
“đàn em” khốn nạn!...” 

*** 

“Bữa rượu kéo dài thật hào hứng trong đêm. Chẳng biết 
đây là Mỹ Chánh hay Phong Điền, bên kia con sông rộng 
không hơn 50 thước lính ông Giáp đang bố trí, đào hầm, liên 
lạc… Chiến tranh được quên đi, xem như trò chơi, một trò 
chơi độc ác và cường bạo, bị ép buộc phải diễn cho hết màn 
chót, bên kia sông trên quốc lộ 1, 19 cây số nữa là Quảng Trị, 
địa ngục trần gian có thật trên 19 cây số đường dài và thành 
phố đó. Toán viễn thám ở bên kia sông báo cáo: Phát hiện 
được tiếng động của xe GMC di chuyển ở phía Hải Lăng…. 

- Hỏi nó ước tính được bao nhiêu cái? Phúc nói với người 
giữ máy truyền tin. 

- Khoảng hơn mười cái, tụi nó để đèn chạy về phía mình. 

- Như vậy là nó di chuyển bộ binh, nó không dám kéo 
pháo đi khơi khơi vậy đâu. 

- Smith, gọi máy bay Mỹ cho bom xuống đây… Việc này 
Tây được làm thì thích lắm. Mày đi gọi máy bay, bao giờ có 
bảo tao... Bây giờ thì tao uống cái đã. 

Uống, quan Năm lim dim đôi mắt để thưởng thức men 
bia, nhưng vẫn lắng nghe thằng Tây báo cáo. 

- Smith nếu có bom thì bom cho chính xác, đừng như hôm 
mồng 5 mày ném ngay chỗ đóng quân thì tao “phơ” mày đấy. 

- Hôm mồng 5 có chuyện gì anh Năm? 
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- Bảo Jet (phản lực) ném bom bên kia sông vì tụi nó bám 
sát bờ, chẳng biết sao nó thả ngay lên trên tuyến của mình gần 
mười trái, cày nát tuyến Đại Đội thằng Liễn bay đến chỗ chợ. 
Chục chết, mười sáu bị thương. Chơi ở đây phải chơi bằng 
bom, súng tay và cối hay pháo của mình là đồ bỏ. Mày hỏi 
làm gì? Viết báo hả? 

- Không có, hỏi chơi, tôi viết cái quái gì! 

- Mày thấy lực lượng căn bản của tụi nó bây giờ cho một 
mũi dùi là trung đoàn, dù quân số có đủ hay thiếu cũng là một 
trung đoàn. Trong khi bên mình kế hoạch hành quân vẫn giữ 
nguyên ở đơn vị tiểu đoàn và đại đội. Đ... m... chơi kiểu Mỹ 
mà lấy bài Tây để đánh giặc Tàu thì sống sao nổi! Chiến tranh 
này phải đánh “en masse” mới có hiệu quả và kỷ luật chiến 
trường phải giữ tối đa, lính chạy là sĩ quan bắn, tao hoàn toàn 
chịu trách nhiệm, sĩ quan để phần tao, kể cả Tây nữa phải 
không Smith? Anh cố vấn chẳng hiểu gì cũng toét miệng 
cười. 

Cửa sổ đóng kín, giọng cười vang động ngôi nhà thờ, 
ngoài cửa Mỹ Chánh im lặng trong bóng đêm, bên kia bờ 
sông tám mươi thước là Bắc quân. Chúng tôi cách địch trong 
một tầm súng bắn thẳng. 

Mọi người im lặng, ngôi nhà thờ rung rinh theo nhịp đều 
đặn, B52 dội bom ở trong núi. -Tốt, đánh đúng “line” buổi 
chiều mình đưa. Anh Phúc đưa mắt nhìn Hợp (Tiểu đoàn 
phó). 

- Đúng vậy Trung tá. 

Cơn đùa ngừng, Phúc nghiêm trang bảo viên cố vấn đưa 
tấm bản đồ… 

- Bom đánh ở “line” này, bao lâu có thêm phi tuần nữa? 

- Khoảng một giờ nữa, phi tuần thứ hai sẽ đánh tiếp. 
Smith nghiêm nghị trả lời sau khi đã “check” một hồi với 
“November”. Chẳng biết “November” ở đâu chỉ nghe thằng 
cha này O.K ầm ĩ. 
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Phúc chìa bản đồ qua tôi chỉ vào dãy đồi phía Tây chân 
Trường Sơn chạy dài từ Camp Caroll, Hương Hóa xuống. 

- Tụi nó chuyển pháo đi ở đường này, chắc chắn như thế 
chiều ngày 9, tụi nó pháo xuồng đây và Phong Điền nghe rõ 
năm tiếng depart ở vùng Lavang, quan sát thấy hơi khói của 
nòng súng, Jet đánh tan ngay sau khi tụi tao bắn được ba phùa 
15 trái. 

- Như vầy pháo đâu đã xuống sâu, có thể nó không muốn 
đánh xuống nữa. 

- Sao vậy được, vì vào Quảng Trị quá sớm, quá dễ, đường 
tiếp vận và tiếp liệu từ Bắc chưa xuống kịp nên tụi nó chưa 
đánh mình, rồi mày xem, nó sẽ kéo pháo xuống bằng đường 
núi, chỉ cần ngang Hải Lăng là đủ sức bắn đến Phong Điền, 
An Lỗ Mỹ Chánh này sẽ nằm trong cái túi cho tụi nó sóc lô-
tô!! Mục tiêu của chiến dịch sắp đến là Phong Điền, An Lỗ, 
tao chắc như thế.  Thôi dẹp chuyện này lại, bộ binh nó qua 
sông được một thằng thì tao “biệt phái” ngay thằng đó về 
nước thiên đàng. Yên chí, năm năm làm tiểu đoàn trưởng tao 
chưa thua, Hạ Lào, Pleiven và cú vừa rồi ở Barbara tao cũng 
đem tiểu đoàn “de” lui được an toàn. Thôi, uống đi, hết bia, 
tao và mày đánh tiếp thằng Johnny Walker. 

Đêm khuya, bia hết, anh Phúc quơ chân tìm chai rượu, 
chai rượu vỡ đổ lênh láng. Có tiếng vỡ trên gạch. 

- Bỏ mẹ, rượu bể rồi, cắt cổ không bằng đổ rượu. Phúc bật 
quẹt đốt ngọn lửa trên vũng rượu. Anh mở mắt nhìn ngọn 
vàng xanh nhảy múa. Đẹp! 

- Lửa đẹp thật, đ... m... có hai xác Biệt động quân chết 
mấy ngày tao phải đem chôn. Chiến tranh mẹ gì như c... Anh 
lẩm bẩm một câu không ăn nhập gì với câu chuyện, mắt mở 
lớn nhìn ánh lửa chập chờn. Thôi đi ngủ.” 

*** 

TRẦN NGỌC TOÀN trong cuốn “Vào Nơi Gió Cát” viết lại 
về Phúc trong cuộc rút quân khỏi Quảng Trị tháng 3 năm 
1975 như sau: 
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“2 giờ sáng 29/3/75, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 369 TQLC 
Nguyễn Xuân Phúc cùng bạn đồng khoá Đỗ Hữu Tùng, Lữ 
đoàn phó về tới phi trường Non Nước, với các Tiểu đoàn 2 và 
6. Tiểu đoàn 9 tăng phái cho Quảng Nam chưa rút về kịp vì 
thiếu phương tiện xe tải. Lữ đoàn trưởng Nguyễn Xuân Phúc 
tìm gặp tư lệnh Bùi. Được biết “ông Tướng” đã ra đi. “Robert 
Lửa” đã nổi giận chửi đổng bỏ ra. “Robert Lửa” là biệt danh 
mà tác giả “Mùa Hè Đỏ Lửa” (Phan Nhật Nam) đã viết tặng 
niên trưởng Nguyễn Xuân Phúc trong trận tái chiếm cổ thành 
Quảng Trị năm 1972. 

Phúc xuất thân từ danh gia vọng tộc ở miền Bắc Việt 
Nam. Năm 1959, trong khi đang theo học chứng chỉ MPC 
(Toán Lý Hoá) ở trường Khoa Học Đại Học Sàigòn, Phúc tình 
nguyện nhập học khoá 16 trường Võ Bị Quốc Gia VN tại Đà 
Lạt. Những năm ở trường võ bị chàng nổi bật với cả thành 
tích văn hoá lẫn quân sự trong học tập. Năng khiếu lãnh đạo 
chỉ huy đã phát triển từ những ngày còn chập chững Tân 
Khóa Sinh. 

 
Đối với các khoá đàn em, ai cũng nể phục Tiểu đoàn 

trưởng SVSQ Nguyễn Xuân Phúc. Bạn bè ai cũng mến chàng 
ở tính khiêm tốn, cương trực. Lối nói chuyện rất tếu của Phúc 
khiến ai cũng thích thú. Thật ra, nếu có dáng vóc cao lớn Phúc 
đã tốt nghiệp thủ khoa với tài “văn võ song toàn”. Bạn bè 
cùng khoá không ai quên hình ảnh Phúc rất điệu nghệ trong 
bài vũ “Ba Năm Trấn Thủ Lưu Đồn” vào những dịp trình diễn 
văn nghệ của trường võ bị. Định mệnh “lính thú đời xưa” đã 
đeo theo chàng trong suốt đời binh nghiệp. Tốt nghiệp Á 
khoa, Phúc tình nguyện về phục vụ trong binh chủng TQLC. 
Ai cũng biết phụ thân của Phúc lúc ấy có thế lực và nhiều 
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quen biết. Với hạng thứ tốt nghiệp cao, Phúc dễ dàng tìm nơi 
an nhàn trong quân đội lúc đó. 

Chàng đã “không tìm an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió 
mưa cùng nguy hiểm”. 

Một hôm ngay sau ngày trình diện Lữ đoàn TQLC, Phúc 
được đưa thẳng xuống Hải vận hạm HQ-401 neo ở bến Bạch 
Đằng Sàigòn trực chỉ về tận mũi đất nhọn Cà Mau. Tiểu đoàn 
2 TQLC đang hành quân ở Đầm Dơi. Đặt chân đến đơn vị, 
Thiếu Uý non trẻ đã nhận ngay Trung đội chiến đấu. So với tổ 
chức Lục quân lúc ấy một Trung đội TQLC hơn hẳn về quân 
số và trang bị. Đa số chiến binh TQLC xuất thân từ các đơn vị 
cảm tử Commando của quân đội Pháp chuyển sang, dày dạn 
kinh nghiệm chiến đấu từ Bắc vào Nam. 

Từ đó Phúc đã vào sanh ra tử không biết đến bao lần khi 
cùng đơn vị nhảy vào những điểm nóng bỏng nhất của cuộc 
chiến VN. Đến năm 65, Phúc với chức vụ Đại Đội Trưởng, đã 
cùng Tiểu đoàn 2 TQLC diệt cả hơn hai trăm tên VC tại Bồng 
Sơn, Tam Quan khiến chúng khiếp đảm. Tiểu đoàn 2 TQLC 
đã được VC mệnh danh là “Tiểu đoàn Trâu điên” từ trận đánh 
lừng danh này. Dù bị thương ngoài mặt trận đôi lần, Phúc 
không rời đơn vị cho đến ngày chàng chính thức lên nắm chỉ 
huy Tiểu đoàn Trâu điên. Không một chiến thắng vang dội 
nào không có mặt đơn vị của Phúc. Từ Pleime, Dakto, từ mặt 
trận căng lửa ở Gia Định, Chợ Lớn trong những ngày Tết Mậu 
Thân đến mặt trận vượt biên Kampuchea, Hạ Lào, đến trận 
tuyến cam go tái chiếm thành Quảng Trị năm 72. Tin tình báo 
cho hay VC đã treo giá cao sinh mạng của Phúc nhưng không 
một phút nào chàng lùi bước trước kẻ thù. Trong đơn vị, Phúc 
lúc nào cũng hết lòng với đàn em, bạn bè và chiến hữu. Ngoài 
những tháng năm dài miệt mài trên khắp chiến trường, Phúc 
chẳng có nhiều thời giờ để sống cho riêng mình. Nhìn thấy 
những bất công, tham nhũng, thối nát trong quân đội, Phúc 
ôm hoài bão chấn chỉnh và thay đổi toàn bộ hệ thống từ hạ 
tầng cơ sở. Chàng đã ứng dụng triết lý Tự Thắng Để Chỉ Huy 
của trường Võ Bị Quốc Gia để giữ mình trong sạch và liêm 
khiết. Suốt bao nhiêu năm chỉ huy đơn vị cho đến ngày cuối 
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cùng, Phúc chẳng có gì làm của riêng ngoài mấy bộ quân 
phục tác chiến đựng trong hòm đạn pháo binh biến chế. Ngoài 
Đệ Tứ Đẳng bảo Quốc Huân Chương, trên Bộ Huy Chương 
của Trung Tá Nguyễn Xuân Phúc còn 17 Anh Dũng Bội Tinh 
với Nhành Dương Liễu. Mỗi huy chương là một chiến công 
lẫy lừng với máu xương thật sự đổ xuống. Từ sau cấp bậc 
Trung Úy, người sĩ quan kiêu dũng này luôn được thăng cấp 
ngoài mặt trận. Ba mươi tuổi đời đã mang cấp Trung Tá. Từ 
sau mặt trận Hạ Lào sống sót trở về, Phúc nặng thêm ưu tư 
khi nhìn thấy tận mắt những tướng lãnh bất tài, vô trách 
nhiệm, thiếu đạo đức lại vô lối hách dịch và hèn nhát. Những 
người do thời cuộc đưa đẩy mang cấp tướng nhưng không 
một chút kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức hạn hẹp, chỉ say 
mê quyền hành, địa vị, danh lợi. Họ đã đưa cả ngàn quân sĩ 
vào chỗ chết không chút áy náy. Phúc đã âm thầm kết nạp anh 
em, bạn bè để chuẩn bị ngày thay thế toàn bộ hệ thống lãnh 
đạo bất tài vô tướng cũ. Ngày ấy đã đến quá chậm.” 

Và sau đây là những giờ phút cuối cùng người ta còn 
đươc biết về Phúc do Trần Ngọc Toàn ghi lại: 

“Đã 11 giờ trưa ngày 29/3, một nhóm nhỏ lính TQLC 
dùng cả thuyền thúng tròn chèo ra. Phong nhận diện được 
người tài xế thân cận của bạn chàng trong số đó. 

Chàng chạy xuống đón hỏi: 

 - Đực, ông thầy mày đâu rồi? 

- Dạ, ông biểu tôi bơi ra biển lên tàu. Còn ổng với ông 
Trung tá Tùng lên xe quay vào Đà Nẵng. Tôi hổng biết ổng đi 
đâu! 

Phong bực dọc nói: 

- Bộ ổng điên sao mà quay vào Đà Nẵng! 

Đực cúi đầu nghẹn ngào: -Thiếu tá cũng biết, ổng đâu có 
bơi được. Nghe ổng với ông Tùng bàn đi tìm trực thăng bay 
về Phù Cát. Từ sáng sớm hai ông ấy không đi đâu hết, cứ 
loanh quanh trên bờ biển chờ Tiểu đoàn 9 rút về. 
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- Sao cậu không theo ổng? 

- Tui năn nỉ ổng không chịu. Ông nói nguy hiểm hơn là 
bơi ra biển lên tàu Hải Quân.” 

Sau này chẳng còn ai được nghe tin tức gì về bạn nữa 
Phúc ạ! Sau năm 1975 nghe một phóng viên nhà báo kể lại là 
vào giờ chót một “ông lớn chỉ huy” nào đó đã đến đón Bạn 
bằng trực thăng nhưng Bạn không muốn bỏ các đồng đội dưới 
quyền của mình ở lại nên chính Bạn đã từ chối ra đi “tìm an 
toàn cho riêng mình”. Đời người ai cũng phải có một lần chết, 
nhưng hình ảnh bạn quả thực đã sống mãi trong lòng anh em, 
nhất là bạn bè cùng học từ Nguyễn Trãi 1955 đến Chu Văn 
An 1959. 

NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  

******  

 
Trường Nguyễn Trãi 1955 

Từ trái, hàng đầu: … Hùng, Đằng Giao Trần Kim Cát, Nguyễn Đào Nùng 
Hàng giữa: Nguyễn Xuân Phúc, Đỗ Trí Khang, Đoàn Văn Ngà, Bùi Công Huề, 
Hàng trên: Hoàng Huyên, Nguyễn Văn Hiền, Phạm Hữu Độ, Phạm Quốc Đăng, 

Phạm Xuân Lương, Nguyễn Ruyên, Ngô Tằng Giao.
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TTààuu  ĐĐêêmm 
Tàu đi đêm ấy trăng tàn, 

Trong toa súc vật ngổn ngang lũ người. 
Tàu đi nghiến sắt rụng rời, 

Nghiến tan giấc ngủ, nghiến tơi linh hồn. 
Lưng đau sàn nhảy dập dồn, 

Vùi thân Do thái, mặc cơn sóng đời. 
Quê hương xa lạ bồi hồi, 

Giơ tay xiềng xích đón người tù xa. 
Tàu đi, tiếng sắt khóc òa, 

Núi rơi biển vỡ, nhấp nhô đường rầy. 
Rập rình ngọn súng lưng vai, 

Bóng người hay quỷ diêm đài theo chân 
Ga nào rờn rợn mộ phần, 

Ðèn riu riu, gió âm âm nửa vời. 
Tàu đi lê bánh mệt nhoài, 

Ai xô một lũ quan tài xuống thang. 
Hồi còi đồng vọng đau thương 

Sao rơi buốt lạnh, bụi sương nặng nề. 
Tàu đi hun hút li bì, 

Hận thù dằng dặc chạy thi với tàu. 
Tàu đi tuột khỏi địa cầu, 

Ðêm sâu há miệng cuốn tàu nuốt trôi. 

Nguyễn Vũ Văn (1977) 

 
Nguyễn Vũ Văn (1959) 

Tạp chí Thế Kỷ 21 đã đăng bài 
này nhưng đề nhầm là "Thơ Huy 
Trâm". Sau đó tạp chí đã cáo lỗi 
với Huy Trâm và tác giả, nhưng 
không đính chính với độc giả. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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MMóónn  NNợợ  KKhhôônngg  TTrrảả 
Tưởng nhớ Hoàng Trường Việt 

 
Giuse Hoàng Trường Việt (David) 
Sinh ngày 4-12-1937 tại Nam Định 
Mất ngày 23-9-2004 tại Fairfax, VA 

*** 

Việt, 

Mấy hôm nay anh em ở đây (CVA59 Bắc Cali) đang 
bàn nhau về việc đóng góp lập quỹ để xử dụng trong việc 
đăng báo chia buồn hoặc đặt vòng hoa phúng điếu mỗi khi có 
tang tế. Bàn qua tính lại, cũng chưa dứt khoát hẳn là thế nào 
vì có bạn “kiêng” cái tên gọi, sợ xui. Nhưng cho dù anh em có 
tìm ra phương thức nào đi nữa, phần tao, tao chưa biết phải 
tính làm sao với cái khoản 10 đô la mày gửi cho tao từ hôm 
tháng 5. Lần đó đăng báo phân ưu với một bạn của chúng ta, 
mày phone dặn tao cho mày đóng góp chung với anh em bên 
này. Sau đó mày gửi tao một tấm check $20 mặc dầu tao đã 
cho mày hay là phần góp mỗi người chỉ có $10. Tao “xì nẹc”, 
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phone lại mày, hỏi cho rõ cái $10 dư ra mày gửi tao để làm gì. 
Bằng cái giọng bí mật cố hữu, mày nói: “Ông cứ giữ dùm đấy 
cho tôi. Tôi biết chỉ trong vòng dăm ba tháng nữa thôi, thế 
nào mình cũng còn có việc phải xài đến và tôi sẽ lại nhờ ông, 
đỡ phải gửi cái check nữa”. Gặng hỏi, mày vừa cười vừa giải 
thích thêm: “Tôi đã bấm rồi. Ông cứ tin tôi di, thế nào cũng 
xài tới mà, chỉ dăm tháng nữa thôi”. Hồi nào tới giờ tao tin 
mày là thằng mê bói toán, tao tin là mày bỏ nhiều thì giờ 
nghiên cứu tử vi. Nhưng tao không tin cái tài coi tử vi lý số 
của mày. Có chăng tao chỉ tin một phần ở cái cách coi tướng 
mạo đàn bà mà mày học được qua mấy câu thơ: “Trường túc 
bất chi lao…” 

Và quả đúng như tao vẫn nghĩ về cái tài đoán … trật của 
mày. Mấy tháng qua chưa có việc gì cần đến mày chung góp 
cái khoản đó cả. Thì đùng một cái mày ra đi, để lại bàng 
hoàng trong lòng bạn bè. Riêng tao, sau những giây phút sững 
sờ, giờ đây tao còn thêm bối rối với cái khoản $10 này. 

Nhưng không phải vì chưa biết làm sao trả lại cho mày 
10 đô la, mà tao ngồi viết và đặt tên bài này là “Món nợ không 
trả”. Mày và tao chơi với nhau mấy chục năm, chia xẻ với 
nhau biết bao kỷ niệm thì $10 nghĩa lý gì. Ngày tao đặt chân 
lên đất tự do, mày đã chẳng cho tao gấp mấy mươi lần $10 
hay sao. 

Tao dùng cái tựa “Món nợ không trả” để nói về một 
việc, khi mày sống tao không làm cho mày. Đợi đến bây giờ 
mày đi rồi tao mới làm thì còn “nước mẫu” gì nữa. 

Tao không nhớ chắc lúc nào, hình như là khoảng tháng 
7, thằng Lệ gọi cho tao hỏi :  

- Thằng Việt có nhờ mày viết cho nó không?.  

Tao hỏi  

- Viết gì? 

- Thì nó nhờ tao viết cho nó một bài. Chắc thế nào rồi 
nó cũng gọi cho mày. 
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Mấy tháng sau này gần như tuần nào mày cũng phone 
cho tao, khuyên tao nên bốc mấy thang thuốc Bắc mà uống. 
Mày nói hàng giờ, giải thích lợi hại của từng vị thuốc. Mày 
thuyết phục còn hơn thầy lang. Rồi mày chép toa thuốc gửi 
cho tao. Cũng giống như chuyện bói toán, chuyện thuốc thang 
này tao chỉ tin mày một phần. Mày nói say mê về các toa 
thuốc, nên qua mấy lần phone, tao vẫn chưa thấy mày nhắc 
nhở gì đến chuyện viết lách cả. Mãi đến hôm mùng 1 th.8, tao 
nhớ rõ vì hôm đó tao đang đàn đúm với bạn bè ở Oregon thì 
mày gọi cell của tao. Nhằm lúc tao không bật máy, mày để lời 
nhắn lại. Mãi 2 hôm sau về nhà, tao mới gọi cho mày. Lần 
này mày vào thẳng đề, cho biết mày đang có dự tính sẽ viết 
hồi ký “cho tụi nó biết tay, chứ tụi nó viết ba láp ba xằng Ông 
sốt ruột lắm rồi” (tao nhớ câu mày nói từa tựa như thế). Và 
“để cho thêm hoa thêm lá”, mày nhờ tao và các bạn bè, mỗi 
đứa viết cho mày một bài. Viết về những gì giữa mày và tao 
từ xưa tới giờ, xấu tốt, vui buồn, khen chê gì cũng được. 

Đã được thằng Lệ cho hay trước nên tao từ chối, với lý 
lẽ rành rọt : “Nếu mày bảo tao viết để chúng mình đọc với 
nhau, thì tao viết. Chứ còn viết để in sách cho người khác đọc 
thì không. Giữa mày với tao có gì để mà viết ngoài những kỷ 
niệm. Phải là những thằng như thằng Lợi, thằng Ấn, thằng 
“Lùn” đã từng chơi chung với tụi mình, hay cùng lắm phải là 
những thằng đã học Chu Văn An cùng thời với mình, mới 
chia xẻ được những chuyện, những kỷ niệm tao kể về mày. 
Tao khen mày tụi nó hiểu là tao không bốc thơm mày vô lối, 
tao chê mày tụi nó biết là tao không chửi bậy. Người khác đọc 
những chuyện ấy chắc chắn họ sẽ xổ toẹt, như tao vẫn thường 
xổ toẹt những bài thiên hạ bốc thơm nhau trong các sách loại 
‘hồi ký đời tôi’ ”. Có chuẩn bị trước nên tao nói một hơi, mày 
không chen vào đâu được. Khác với mọi lần, mày là người 
nói còn tao thường là người nghe. Một khi mày đã “mở máy” 
thì phải khó khăn lắm người đối thoại với mày mới tìm được 
chỗ hở lúc mày ngừng lấy hơi để chen vô. Hôm đó tao nói 
một hơi, mày không chen vào lời tao được, và cũng không có 
lý lẽ gì phản bác ý kiến của tao. Sau cùng mày đành ầm ừ 
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chấp nhận, không chống chế, không phản đối, nhưng rõ ràng 
là cũng không hài lòng. 

Tao biết tao đã làm mày thất vọng. Nhưng tao không ân 
hận, ngay cả bây giờ đây, mày đã vĩnh viễn rời bỏ bạn bè rồi, 
tao cũng không ân hận là tại sao tao không chiều ý mày một 
lần cuối. Tụi mình thân nhau đến độ có thể nói thẳng mà 
không ngượng mồm. Hơn nữa, nào có ai nghĩ được là mày ra 
đi lẹ đến thế. Mày đang phây phây yêu đời, vẽ ra một lô 
chương trình. Mày nói với tao, mày còn dự tính thực hiện 
nhiều chuyện lắm mà. Viết sách. Làm truyền hình. Rồi cuối 
năm nay sẽ về thăm Viêt Nam, thăm lại bạn bè cũ một lần. 

Ai có ngờ đâu!…. 

Chỉ mới hôm giữa tháng 8, mày phone cho tao, than thở 
không biết mắc cái chứng gì mà đau bụng chịu không nổi, 
suốt đêm không ngủ, phải gọi vấn kế “Đốc” Dự. Ông Đốc 
khuyên mày nên xin bác sĩ cho làm thử nghiệm các thứ ngay. 
Mày nói ông Đốc dặn dò chớ coi thường, nếu vì lý do gì lấy 
appointment không được, mày mua vé, bay qua Nam Cali để 
ông Đốc lo cho. Thứ tư mày đi làm endoscopies xong, thứ bảy 
mày lại gọi cho tao, “báo cáo” là làm cái test này phải chích 
thuốc ngủ, hay thuốc tê, thuốc mê gì đó, chứ không giống cái 
kiểu soi ruột tao kể với mày, tao nằm nghiêng, nhìn thấy trên 
monitor cái đầu camera luồn trong ruột mình như con sán. 
Bác sĩ chưa thấy dấu hiệu gì trong ruột mày cả, cần làm thêm 
biopsy nữa. Mày vẫn lạc quan nói chuyện về chương trình 
làm truyền hình với ĐDN.  Thế rồi chỉ 2 tuần sau, ngày 12/9 
nghe tin mày đau nằm ICU, tụi tao email và phone cho nhau 
hỏi thăm tin tức. Tao gọi “Minh Tố Tân”, nó trả lời không biết 
gì nhiều, vì chưa vào thăm mày được. Dưới Nam Cali thằng 
Cát “khóa 17 VB” cho hay nó đã check với mấy tên rất thân 
của mày, mấy tên này còn nói: “Thằng Việt mà bịnh hả? Tao 
đ.. tin được!”. Không có cách gì liên lạc được với mày hay 
với bà xã mày, tao dùng computer làm một tấm card “get 
well”, viết vài chữ, gửi bưu điện cho mày. Nhưng chắc mày 
cũng chả thấy mặt mũi tấm card đó thế nào, vì chiều ngày 
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23/9 sau khi Lợi và tao vừa mua xong vé máy bay định tuần 
sau sang thăm mày, thì đến tối được tin mày đi rồi! 

Suốt từ đầu đến giờ tao nhắc tới tình bạn của tụi mình là 
mấy chục năm, nhưng thực sự tao không nhớ chính xác là 
mày và tao bắt đầu chơi với nhau từ năm nào. Nếu tao không 
lầm thì trong suốt thời gian đi học, mày và tao chưa từng ngồi 
chung một lớp với nhau bao giờ. 1954 ở Nguyễn Trải, học 
tạm tại cơ sở trường Trương Minh Ký, bên cạnh rạp Đại Nam, 
mày học B3 với Độ “Đen”, Khải “Lùn”, tao học B1 với Ấn, 
Lợi. Năm 1956 chuyển sang đệ Tam Chu Văn An, mày học 
nơi dãy nhà ngang, gần quán bác Ba “Bít Tất”, tao ngồi lớp 
bên cạnh cầu tiêu. Tao biết mày vì mày có tiếng trong nhóm 
“chịu chơi”. Mày học đánh box với Sơn “Típ”, Bùi Công Huề, 
Phúc “Trâu điên”. Trong khi tao chân chỉ hạt bột cắm đầu vào 
sách vở với Trương Bách, Khánh “Bướm Vàng”. Thế nhưng 
tao lại thân với mày còn hơn cả với nhiều thằng học cùng lớp 
nữa. Cũng lạ! 

Xong Tú tài, mỗi thằng đi một ngả. Mày theo binh 
nghiệp. Tao lẽo đẽo đeo với sách vở. Đến khi xáp lại ở nhà 
Cát “khóa 17 VB” trên đường Nguyễn Huỳnh Đức, mày và 
tao mới chia xẻ với nhau nhiều tâm sự. Dạo mày làm quận 
trưởng Đất Đỏ, có nhiều khi về Sàigòn mày lái xe Jeep thẳng 
đến nằm ở nhà tao, tâm sự đủ chuyện. Từ chuyện mũi tên hòn 
đạn, chuyện bay bướm, đến chuyện tình duyên, mày đều kể 
cho tao nghe. Nhất là những chuyện tương lai đầy hứa hẹn 
của mày sau mỗi lần mày đi coi bói về. Mày mê bói toán, hễ 
nghe đâu có thầy hay là mày mò đến. Mày vẫn nói : tử vi là 
khoa học, mình phải tin, nhưng tin một cách có căn bản khoa 
học chứ không  tin bừa. Thực sự tao thấy cái cách tin của mày 
cũng chẳng có gì là khoa học lắm. Chứng cớ là chuyện vợ con 
của mày, có ông thầy nào nói trước được đúng đâu. Đây là 
khoảng thời gian mày xuống tinh thần nhất. Đến độ bà chị tao, 
một lần thấy mày đã hỏi: “Sao anh Việt lúc này xuống sắc 
thế?” Đấy là vì chị tao biết mày là một thằng vốn rất vui vẻ, 
thích bông đùa, nên đã ngạc nhiên trước sự sa sút của mày. 
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Đến lúc có gia đình thì tụi mình không còn lang thang 
với nhau nữa. Tháng 4, 1975 mày xuống tầu trước ngày 30, 
tao kẹt lại 15 năm sau mới thoát. Nhưng khi tao sang tới đây, 
trái với những định kiến có tính cách dè dặt lúc đầu của tao, 
mày cũng như tất cả các bạn bè khác đã đối xử rất là có tình 
nghĩa với tao, giúp tao xóa được mặc cảm của kẻ đến sau. 

Lần sau cùng mày và tao gặp nhau là hôm 20/12/2003 
tụi mình đến dự đám cưới con gái “Đốc” Dự ở Santa Ana. Vợ 
chồng mày từ Virginia qua, tụi tao từ San Jose xuống. Hôm 
đó “ông Đốc” không xếp cho tụi mình ngồi chung bàn. Nhưng 
chuyện đưa đẩy, sau cùng tao sang ngồi với mày, để bà xã 
mày qua ngồi nói chuyện với bà xã tao. Phải chăng đó là cơ 
duyên cho 2 thằng mình ngồi ăn với nhau một lần cuối cùng ? 

Từ ngày sang Mỹ, có thêm một thành ngữ mới: “Kể từ 
60 tuổi trở đi, mỗi ngày sống thêm là một ‘ngày bonus’ ”. 
Mày được hơn 7 năm bonus, tao sắp 5. Nhưng bao nhiêu rồi 
cũng thế thôi, tất cả bọn mình đang xếp hàng. Ngày xưa mình 
xếp hàng đôi đi vào lớp học nhìn về tương lai. Ngày nay mình 
xếp hàng một đi vào hư vô bỏ lại dĩ vãng. 

Món nợ đã thuộc về dĩ vãng, trả được hay không cũng 
thế thôi, Việt ơi!... 

Nguyễn Trọng Dzũng 
(Th. 10/2004) 

 
20-12-2003 gặp mặt lần cuối cùng với HTViệt 
tại Santa Ana, CA. Từ trái: HTViệt, NTVân, 

NCThành, LĐHiển, NTThịnh. 
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AALLBBUUMM  CCVVAA--5599  
******  

TTập Album này gồm có:  
1. Di ảnh một số đồng môn CVA-59 đã khuất núi tại 
quê nhà và ở hải ngoại mà Ban Biên Tập đã thu thập 
được dữ kiện. (Trang 59 - 62) 

2. Hình ảnh sinh hoạt của CVA-59 qua những lần Đại 
Hội, các cuộc gập gỡ “bỏ túi” khắp nơi và trong 
những sinh hoạt cộng đồng của Người Việt Quốc Gia 
tại Hải Ngoại. (Trang 222 - 244) 

3. Hình ảnh kỷ niệm cá nhân trước và sau năm 1975 
của một số đồng môn CVA-59 cùng thân hữu đã tham 
dự ngày “50 Năm Hội Ngộ “CVA-59”, hoặc không 
tham dự nhưng đã gửi hình về điểm danh, và đặc biệt 
đã đóng góp bài vở cho Đặc San.  Ban Biên Tập 
không thể trình bầy đầy đủ tất cả những khuôn mặt 
thân quen của nhóm bạn CVA-59 vì số hình ảnh cá 
nhân gửi về quá ít.  Ban Biên tập cố gắng thực hiện 
phần ghi chú ngắn gọn cho mỗi tấm hình cá nhân với 
mục đích duy nhất là để giới thiệu đồng môn đó ở một 
thời điểm đáng ghi nhớ trong cuộc đời chứ không phải 
là để mặc áo thụng vái nhau.  Chắc chắn sẽ có ít nhiều 
sai lệch trong những lời ghi chú.  Rất mong quí đồng 
môn thông cảm và bỏ qua mọi sự khiếm khuyết ngoài 
ý muốn của Ban Biên Tập. 
(Trang 403 - 410) 

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn quí đồng môn đã đóng góp 
ảnh liệu và chi tiết cần thiết để thực hiện tập Album này. 
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TTƯƯỞỞNNGG  NNHHỚỚ  NNHHỮỮNNGG ĐĐỒỒNNGG  
MMÔÔNN  CCVVAA--5599  ĐĐÃÃ  KKHHUUẤẤTT  NNÚÚII  

 

DANH SÁCH “A” 

1. Lê Vũ Minh: Từ trần năm 1960 tại Định Quán. 
2. Trần Vũ Khầu: Từ trần năm 1962 tại Phan Thiết. 
3. Trần Ngọc Thiều: Từ trần năm 1964 tại Long An. 
4. Nguyễn Khắc Chính: Từ trần năm 1965 tại Hậu Nghĩa. 
5. Đặng Đức Kiệm: Từ trần ngày 2/2/1970 tại Quảng Trị. 
6. Nguyên Xuân Phúc: Mất tích tháng 3/1975 tại V1CT. 
7. Bùi Quốc Tuấn: Từ trần năm 1989 tại Sàigòn. 
8. Phạm Quốc Đăng: Từ trần ngày 18/8/1995 tại New 

Orleans, LA, USA. 
9. Nguyễn Đình Sơn: Từ trần ngày 14/8/2000 tại San Jose, 

CA, USA. 
10. Phạm Văn Triều: Từ trần ngày 11/3/2004 tại Oakland, 

CA, USA. 
11. Hoàng Trường Việt: Từ trần ngày 23/9/2004 tại Fairfax, 

VA, USA. 
12. Lê Đức Hiển: Từ trần ngày 16/9/2005 tại Garden Grove, 

CA, USA. 
13. Đặng Gia Thoại: Từ trần ngày 14/11/2006 tại Sydney, 

Australia. 
14. Dương Hồng Ngọc: Từ trần ngày 17/10/2006 tại Sàigòn. 
15. Đào Khánh: Từ trần ngày 19/3/2008 tại Houston, TX, 

USA. 
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16. Phạm Quốc Trường: Từ trần ngày 19/11/2008 tại 
Sàigòn. 

17. Nguyễn Ngọc Cương: Từ trần ngày 7/3/2009 tại 
Lakeland, FL., USA. 

18. Nguyễn Tiến Đạt: Từ trần ngày 28/4/2009 tại Munster, 
Germany. 

19. Phạm Thế Sinh: Từ trần ngày 19/5/2009 tại Sàigòn. 

DANH SÁCH “B” 

1. Nguyễn Đình Động 
2. Hồng Bảo Hiền 
3. Nguyễn Mạnh Hiền (C) 
4. Trần Đạt Khải 
5. Nguyễn Văn Khuông 
6. Nguyễn Long 
7. Nguyễn Văn-Lợi 
8. Quách Đình Thao 
9. Lưu Huy Thắng 
10. Hồ Hải Trân 
11. Đặng Ái Văn 

Danh sách “B” được thiết lập do nhiều đồng môn báo tin và 
xác nhận.  Tuy nhiên vì hoàn cảnh chiến tranh và thời gian xa 
cách quá lâu nên BBT không thể kiểm chứng và xác định 
được tháng năm cùng địa điểm lúc đương sự tạ thế. 

Ban Biên Tập đã liệt kê danh tánh quí đồng môn nêu trên 
trong sự thận trọng.  Mong rằng gia đình và thân nhân của 
người quá cố thứ lỗi cho mọi sự thiếu sót không tránh khỏi. 
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DDII  ẢẢNNHH  MMỘỘTT  SSỐỐ  CCVVAA--5599  KKHHUUẤẤTT  BBÓÓNNGG  

 

 
Đặng Đức Kiệm 

Từ trần ngày 
2-2-1970 tại 

Quảng Trị, Việtnam 
Hưởng dương 32 tuổi 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
Mất tích vào tháng 

3-1975 tại trận tuyến 
Vùng 1 Chiến Thuật, 

Miền Trung Việt Nam 

 
Hoàng Trường Việt 

Từ trần ngày 
23-9-2004 tại 

Fairfax, VA, USA 
Hưởng thọ 68 tuổi 

 
Bạn bè tiễn đưa HTViệt tại Fairfax VA., USA (9-2004). 

Từ trái: Ngô Tằng Giao, Lê Tiến Phụ, Đỗ Đình Lợi, 
Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Thục, Đỗ Trí Khang, 

Lê Duy San, Đỗ Diễn Nhi, Trịnh Đức Minh. 
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Phạm Văn Triều 

Từ trần ngày 11-3-2004 tại 
Oakland, CA, USA 
Hưởng thọ 68 tuổi.  

 
Lam Kiều - Lê Đức Hiển 
Từ trần ngày 16-9-2005 tại 
Garden Grove, CA, USA 

Hưởng thọ 67 tuổi. 

 
Tiễn đưa Lê Đức Hiển 

Từ trái: Nguyễn An Cường, Đỗ Đình Lợi, Phạm Văn Khải, 
Phạm Đình San, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn MạnhHiền (B), 

Nguyễn Đình Phương (gà tre), Nguyễn Đức Năng 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 61 

 

 
Nguyễn Đình Sơn 

Từ trần ngày 14-8-2000 tại 
San Jose, CA, USA 
Hưởng thọ 62 tuổi  

 
Đặng Gia Thoại 

Từ trần ngày 14-11-2006 tại 
Sydney, Australia 
Hưởng thọ 72 tuổi 

 
Dương Hồng Ngọc 

Từ trần ngày 17-10-2006 tại 
Sàigòn, Việt Nam 
Hưởng thọ 68 tuổi. 

 
Đào Khánh 

Từ trần ngày 19-3-2008 tại 
Houston, TX, USA 
Huởng thọ 72 tuổi. 
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Nguyễn Ngọc Cương 

Từ trần ngày 7-3-2009 tại 
Lakeland, FL.,USA 
Hưởng thọ 70 tuổi. 

 
Phạm Quốc Trường 

Từ trần ngày 19-11-2008 tại 
Sàigòn, Việt Nam 
Hưởng thọ 68 tuổi. 

 
Nguyễn Tiến Đạt 

Từ trần ngày 28-4-2009 tại 
Munster, Germany 
Hưởng thọ 70 tuổi. 

 
Phạm Thế Sinh 

Từ trần ngày 19-5-2009 tại 
Saigòn, Việt Nam 
Hưởng thọ 72 tuổi. 
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TTôôii  LLàà  NNữữ  SSiinnhh  
TTrrưườờnngg  CChhuu  VVăănn  AAnn??  

Thu Lê - Nguyễn thị Thu 

 
*** 

Lá thư mời tham dự 50 năm Hội Ngộ Chu Văn An 59 đã 
làm tôi khựng lại, ngoảnh lại và giật mình không ngờ một 
khoảng thời gian nửa thê’ kỷ đã trôi qua.  Năm mươi năm với 
bao nhiêu thay đôỉ, thăng trầm, dồn dập cảnh mớí cũ, làm như 
ký ức bị chìm sâu xuống đáy. 

Chữ “50 năm” lôi tôi trở dậy, với có chút ngỡ ngàng.  Với 
trí nhớ mù mờ vì tuổi tác cũng có mà vì thời gian cũng có, tôi 
tự hỏi, “Uả, mình học CVA hồi nào nhỉ?”  Nhìn danh sách 
CVA kèm theo, rõ ràng tôi còn nhận ra nhiều tên quên thuộc 
và trí nhớ tôi bắt đầu quay trở lại ...  Phải viết lại để chia sẻ 
với các bạn cùng thời, nếu trí nhớ các bạn có tiêu hao như tôi, 
để các bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy tên mấy ngươì con 
gái trong dach sách học sinh Chu Văn An 59.  Câu chuyện 
ngày đó chúng mình như thế này.... 

Năm 1954 khi có lệnh di cư vào nam và Hải phòng được 
gia hạn 300 ngày trước khi tiếp thu thì chúng tôi đi vào 
Sàigòn trong những ngày cuối cùng đó.  Lúc chúng tôi vào 
đến Sàigòn thì có lẽ là vào cuối niên học, trường Trưng 
Vương không còn chỗ nên vào đầu niên học 1955-1956 của 
lớp Đệ Tứ, 5 đứa con gái được nhận vào truờng Nguyễn Trãi 
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(học bu ổi trưa tại trường tiểu học Trương Minh Ký) do thầy 
Trần Văn Việt (vốn là hiệu trưởng trường trung học Ngô 
Quyền Hải Phòng) làm hiệu trưởng.  Cùng năm đó, Nguyễn 
Trãi có thêm một lớp Đệ Thất nữ sinh, chắc cũng được trường 
Trưng Vương gửi gấm sang và lớp nữ sinh bé nhỏ này thì ở 
ngay gần cửa trường phía bên tay trái. 

Năm bông hoa lạc ...vào giữa rừng gươm gồm các chị Phó 
Hoàng Lan, Khương thị Phương Lan (mà tụi tôi hay gọi là 
Song Lan), Ngô thị Quý, Ngô thị Ngọc Khuê, và tôi là 
Nguyễn thị Thu.  Các cô nhỏ của lớp đệ thất thì không kể chứ 
“Ngũ Long Công Chúa” điệu này chắc cũng được các nam 
sinh trong trường nghiên cứu kỹ lắm.  Chị Hoàng Lan với mái 
tóc dài và đôi mắt mơ màng của người thiếu nữ mới lớn, chị 
Quý thì người cao lớn, hơi to con, chị Khuê nhỏ nhắn nhưng 
có vẻ già dặn hơn cả.  Chị Phương Lan thì tôi nhớ là nhí 
nhảnh, dễ thương nhất, “cute”nhất (chữ thời nay) và có biệt 
hiệu gọi là “Lan đen” vì nước da bánh mật rất có duyên (rất 
tiếc bây giờ thì lại không đen nữa).  Cũng như tôi được đặt 
cho một cái tên mà mấy chục năm sau này tôi mới biết qua 
một anh Nguyễn Trãi - Chu văn An khi anh gọi tôi là “Thu cà 
rá”(chắc tại nhà có tiệm bán vàng, bán nhẫn mà người nam 
gọi là cà rá) trong khi tôi yên trí là những năm đi học Văn 
Khoa tôi được đặt tên “Thu Vàng” (bởi vì tôi hay mặc áo 
vàng, nghe có vẻ văn chương lãng mạn hợp với dân Văn Khoa 
chứ chắc chắn không phải là tại nhà tôi có tiệm vàng) mà tôi 
rất thích cái tên đó ở tuổi đó.  Năm học Đệ Tứ thì tôi tự xét 
hãy còn con nít, có vẻ hơi ngây ngô và ở nhà hay bị la là 
...giống con trai!  Ngây ngô nhưng cũng biết rằng lớp Đệ Tứ 
B4 ở góc trường gần WC (mà đầu phiá bên trái ở dãy nhà 
ngang là lớp Đệ Tứ B3) có 5 cô ngồi ngay bàn đầu dãy giữa 
cửa lớp, chắc cũng gây nhiều… chấn động trong trường!  Tôi 
đoán chừng cũng có nhiều chuyện phê bình to nhỏ, nói sau 
lưng, nói vu vơ, những lá thư rơi... và nhiều chuyện tôi không 
biết hoặc chỉ biết chút chút (thì còn con nít mà!).  Tôi còn nhớ 
đứng bên góc lớp bên này mà còn nghe thấy những tràng 
cười, nhìn thấy người chỉ chỏ ở phiá dãy bên phía nhà ngang. 
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Tầm mắt tôi không đi quá cái lớp B3 ở đầu dãy, và tôi chắc là 
lớp Đệ Tứ B1 và B2 cũng ở dãy đó. 

Tôi chỉ nhớ hàng ngày phải đi bộ từ trường ra đến bến xe 
bus ở chợ Bến Thành để đi về phiá Phú Nhuận cũng nhòm 
thấy mấy mặt quen quen cùng đi về, và cũng để ý thấy có 
người xuống phiá Tân Định trước mình.  Nhưng cũng sợ, 
quen thì không hẳn, mà lạ thì cũng không đúng, mà biết nói 
cái gì, nên cứ làm ngơ, mắt giả bộ nhìn vào cõi xa xăm như 
chẳng nhìn thấy ai… Còn nhớ sau này cũng có lúc yêu cầu 
các bạn viết cho vài chữ trong “Giòng Chữ Bạn” khi muà hè 
chia tay nhau, khi mùa hoa phượng nở ve sầu kêu (chẳng biết 
có thật thế không nhưng cũng cứ tả oán vậy) nhớ bạn nhớ 
thầy và cũng có người viết ....“nhớ Thu với đôi mắt hơi 
buồn”...!!! 

Học hết năm Đệ Tứ, cả bọn nghĩ là sẽ được đổi về Trưng 
Vương, nhưng gần đến ngày tựu trường lại vẩn thấy lêu bêu. 
Cuối cùng cả 5 cô bị đẩy sang trường Chu Văn An vào lớp Đệ 
Tam.  Tôi không nhớ rõ là học được bao lâu, chắc nhiều nhất 
là 2 tháng, vì tôi còn nhớ học giờ Sử Địa (?) của thầy Vũ khắc 
Khoan mà được nghe thầy kể chuyện Lưu Bình Dương Lễ với 
vai trò của Châu Long mà say mê ngất ngư và cuối cùng được 
“chiêu hồi” về Đệ Tam Trưng Vương.  Không biết là ở CVA 
thì chúng tôi học ban gì nhưng khi về đến TV thì cả 5 cô vào 
ban A mà tôi rất ghét vì tôi rất lười không muốn học bài.  
Thân phận kẻ đến sau nên tôi phải chịu trận học một năm Đệ 
Tam A đến năm Đệ Nhị mới xin đổi sang B được, bỏ lại các 
cô bạn vàng... 

Thế là mang tiếng hoc sinh CVA nhưng chúng tôi chỉ học 
có mấy tháng.  Nhưng vì tất cả học sinh Đệ Tứ Nguyễn Trãi 
đều sang CVA nên chúng tôi vẫn “biết nhau”cả và chúng tôi 
vẫn là CVA-59.  Trong danh sách CVA-59 này chỉ có tên chị 
Phương Lan và tôi.  Chị Phương Lan hiện ở Vienna, VA,  Chị 
Hoàng Lan thì hiện ở Houston, TX, chị Quý vẫn ở Việt Nam 
mà chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có liên lac.  Riêng chị Ngọc 
Khuê thì cũng nghe nói còn ở VN nhưng mấy chục năm nay 
không hề gặp, không biết chị ở đâu và đời sống ra sao? 
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Thế mà đã nửa thế kỷ rồi, mới đấy mà đã đến tuổi “thất 
thập cổ lai”, đã thành các ông bà nội ngoại, nhìn nét mặt đã 
thấy nhiều dấu ấn của thời gian và cũng đã có người chúng ta 
không còn gặp.  Nhìn đến quĩ thời gian trước mặt cũng thấy 
cạn dần.  Nhưng một lần hội ngộ là một lần vui, có dịp ôn lại 
nhưng ngày xưa, để đưọc cười và thấy, như câu thơ này của ai 
mà tôi nhớ được: 

Soi gương thì thấy đã già 
Soi lòng thì thấy vẫn là trẻ trung... 

Có phải thế không các bạn? 

Thu Lê - Nguyễn Thị Thu 
(Tháng 5/2009) 

 
Tác giả Thu Lê trong buổi họp mặt cựu học sinh (53-54) của 
trường trung học Ngô Quyền - Hải Phòng tại Anaheim, CA, 
USA ngày17/6/2004.  Sau cuộc di cư 1954, Chị là một nữ sinh 
trong nhóm “Ngũ Long Công Chúa" đã theo học Trường 
Trung Học Chu Văn An, Sàigòn. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TThhưươơnngg  NNhhớớ 

Em ơi sao nỡ bỏ anh đi? 
Trống vắng mình anh chẳng thiết gì. 
Giọng hát còn đầy sao lại tắt? 
Tiếng đàn cũng hết lệ ai bi. 

Em ơi thương nhớ biết là bao, 
Càng nhớ càng thương ruột thắt bào, 
Nước mắt không tuôn mà tắc nghẹn. 
Ra vào ngơ ngác óc lao đao. 

Em ơi còn nhớ ngày mới gặp, 
Bên nhau quấn quít thật xôn xao. 
Anh đem thu hết lời em nói, 
Gói trọn vào tim giữ ngọt ngào 

Em ơi lời hứa anh còn giữ, 
Sẽ mãi yêu em suốt cuộc đời. 
Nhưng hỡi em đâu mà thấy nữa, 
Ðau lòng anh lắm hỡi em ơi! 
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Em ơi ghi nhớ mà tan tác, 
Anh biết bao giờ lại có em. 
Lãng đãng trong mơ anh vẫy gọi, 
Thấy em phảng phất lại buồn thêm. 

Hương khói ngày đêm anh khấn nguyện, 
Chân dung em đó hỡi em thương. 
Cho anh không thấy niềm cô quạnh, 
Vẫn sống bên em vẫn mộng thường. 

Nguyễn Đình Phương “Gà Tre” 
Tháng 8, 2005 

 
Tác giả năm 1965 tại Trà Vinh 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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NNáátt  ĐĐáá  VVàànngg  PPhhaaii 
Phạm Quang Trình 

 
Trời vào thu, thành phố Ngọc Bích đã đổi màu, cùng với 

gió heo may se lạnh những cay phong đã ngả màu quan tái. 
Từng cụm vàng rực rỡ, từng cụm đỏ tươi màu máu khiến tôi 
lại bàng hoàng nghĩ tới các bạn hữu Không Quân đã đổ máu 
để tô thắm non song, chỉ với một niềm ước vọng giản dị : Giữ 
vững cho quê nhà, cho miền Nam Việt Nam yêu dấu được tự 
do, no ấm và hạnh phúc! Nhưng ước mong nhỏ nhoi đó đã 
không thành sự thực vì những quyền lực to lớn của thế giới đã 
đặt định, nhưng những hy sinh cao cả đó của người lính trẻ 
Việt Nam vẫn sáng ngời như chính nghĩa Quốc gia! Tôi vẫn 
muốn nhắc tới các bằng hữu thân yêu đã bỏ mình vì đất nước, 
những phi công Việt Nam hào hùng đã đi vào Quân sử. Nhiều 
lúc tôi tự giận mình, sao mãi hoài cay đắng với những kỷ 
niệm xa xưa, nhưng nếu bạn cũng như tôi, đã từng sát cánh 
với những người thân quí, nay họ đã không còn nữa, đã ra đi 
vĩnh viễn vì non song đất nước thì bạn cũng chẳng nỡ lòng 
nào trách cứ tôi… 

Đêm Biên Hòa tịch mịch, khu lầu Bắc Tiến cư xá của các 
phi công khu trục nằm im lìm. Đã quá nửa đêm, chợt kim 
đồng hồ báo thức reo vang khiến Quang ngồi bật dậy! Mắt 
còn cay sè, nhưng đã tới giờ sửa soạn cho phi vụ tuần thám 
đêm, chàng mặc vội phi bào, đeo cây súng Rouleau và con 
dao găm “vật bất ly thân” của phi công thời chiến, quơ tay 
khoác vội chiếc áo “Survive vest” dầy cộm, lỉnh kỉnh túi to túi 
nhỏ, đựng băng cứu thương, đồ đi câu, thuốc men, hỏa pháo, 
kính cấp cứu, dao kéo v.v…toàn những vật dụng cần thiết cho 
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mưu sinh thoát hiểm! Cứ như là ngôi hàng tạp hóa nhỏ đeo 
trên người! Chàng mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó. 

Quang tất tưởi lên phi đoàn, sĩ quan trực báo cáo tình 
trạng phi cơ và phi vụ sẵn sàng. Một lát sau Quý cũng “xẹt” 
lại, hắn vừa đi vừa hút gió, ra cái điều tỉnh táo lắm. 

Ký tên vào sổ bay, Quang và Quý leo lên xe pick up túc 
trực để chở phi hành đoàn đi bay. Như một thói quen, Quang 
nhìn lên trời cao. Trời tối, sao sáng vằng vặc, duy nhất ở phía 
Sài gòn là có một cụm mây to lớn che gần hết thành phố, như 
một cái nấm khổng lồ từ 2,000 tới 10,000 bộ. 

Ngồi trên xe pick up, Quý chợt hỏi: 

- Sau phi vụ này, mai nghỉ, mày có mục gì không? 

- Tao chưa biết nữa, chắc là mò về Sài gòn ngồi ở Givral 
ngắm ông đi qua bà đi lại thôi! Quý cười xòa như biểu 
đồng tình. 

- Cũng đủ lãng quên đời hả? 

Quang bỗng nhớ lại buổi họp chiều nay tại phòng Hành 
Quân Chiến Cuộc của Không đoàn để nhận thêm chỉ thị mới. 
Sĩ quan Quân báo thuyết trình: 

- Thưa quý vị, đặc công địch ráo riết xâm nhập ven đô, 
đặt hỏa tiễn pháo kích vào thành phố, gây tình trạng bất 
ổn và hoang mang quần chúng. Nếu thấy địch pháo, phi 
tuần bay đêm phải báo cáo ngay vị trí địch và xin chỉ thị 
của Trung tâm Hành quân Không quân. Tuyệt đối 
không được tự động can thiệp khi chưa có lệnh! 

Quang thắc mắc: 

- Chờ cho các bố check xong, thì tụi vẹm chạy mất tiêu 
rồi, còn gì nữa mà can thiệp! 

Quý xen vào: 

- Cách hữu hiệu nhất là thấy tụi vẹm ở đâu pháo kích vào 
thành phố, tụi tôi nhào xuống tặng cho nó một bó rocket 
là tụi nó câm họng ngay! 
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Sĩ quan Quân báo vội vàng ngăn cản: 

- Đâu có được! Quý vị phải check lại kẻo bắn lầm quân 
bạn thì chết! 

Quý nổi nóng vặn lại: 

- Nhờ ông tí, quân bạn nào lại pháo kích vào thành phố 
hả? Ông trả lời tôi đi! 

Anh Quân báo đuối lý vẫn lải nhải: 

- Lệnh trên là như vậy xin quý vị nghiêm chỉnh thi hành. 
Tôi chỉ làm nhiệm vụ thuyết trình thôi! 

Quang và Quý nhún vai ra khỏi phòng họp, vừa đi Quý vừa 
lẩm bẩm: 

- Tiên sư, tao mà thấy tụi vẹm pháo kích vào thành phố là 
nhào xuống liền tặng cho chúng nó một quả bom cho 
hết đời mấy con chuột nhắt bắn lén dân lành! Về có lãnh 
“củ” tao cũng chịu! 

Quang vỗ vai “hạ hỏa” bạn mình: 

- Từ từ bạn hiền! Đừng có nóng sảng, chuyện đâu có đó 
mà! 

 
Hai chiếc khu trục rằn ri đậu ngay trước sân cờ của Không 

đoàn như chờ đợi. Rocket và bom đạn sẵn sàng dưới cánh. 
Người lính trẻ Không quân một cơ trưởng quen thuộc, đã chờ 
sẵn tại phi cơ. Vừa thấy Quang anh ta đã vồn vã: 

- A! Ông thầy, ông thầy “ngáo” được giấc nào chưa coi 
bộ tỉnh queo vậy? 

- Tao ngủ “giao hữu” được hai tiếng đồng hồ để dưỡng 
sức! 
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Rồi chàng vào phi cơ nói tiếp: 

- Không dỡn mặt được với con trâu điên này đâu, chân 
tay bại xuội, láng cháng là nó quật mình liền! Tầu tốt 
chứ cưng? 

- Sure mà ông thầy! 

Quang vừa nói nịnh vừa đưa tay đập nhẹ vào vai nó: 

- Tao hỏi vậy thôi chứ biết thằng em “take care” tàu hết 
xẩy! 

Người lính trẻ Không quân gục gặc cái đầu ra chiều thỏa 
mãn vì một lời khen tặng, Quang chiếu đèn bấm, đi vòng 
quanh phi cơ làm “tiền phi”. Chàng sờ vào những trái bom và 
rocket lay nhẹ để chắc chắn là chúng được ráp vào an toàn. 
Thép lạnh, ướt đẫm sương đêm làm giá buốt mấy đầu ngón 
tay. Nhưng cảm giác thân quen khiến chàng thấy chúng ngoan 
ngoãn như những con heo, ăn no ngủ kỹ, nằm phơi bụng dưới 
cánh phi cơ, người cơ trưởng nhanh nhẹn theo sau, giúp chàng 
cột giây dù và giây nịt an toàn cho thân hình người phi công 
cột cứng vào ghế lái. Mùi khét lẹt, nồng nồng của dầu nhớt 
quện lẫn với mùi thuốc lá làm thành một thứ mùi ngai ngái 
quen thuộc mà đã từ lâu chàng không để ý! Nhưng chính cái 
mùi này đã làm chàng chới với khi mới bắt đầu vào nghiệp 
bay tại căn cứ Randolp, Texas. Đã bao lần chàng ói mửa vì 
chưa quen nó! Con người ta thật lạ lùng, tất cả rồi cũng quen 
đi! Ngay cả hạnh phúc, lẫn khổ đau rồi cũng với thời gian còn 
quen được nữa là! 

Người cơ trưởng đã nhảy xuống, đứng xeo xéo phía đầu 
phi cơ với bình chữa lửa sẵn sàng, ra dấu cho chàng quay 
máy. Cánh quạt chuyển động nặng nề, sau vài tiếng khục 
khặc, phi cơ rú lên và cánh quat quay đều. Những ống lửa hai 
bên đầu máy lóe ra như những chiếc lưới dài xanh ngắt. Đèn 
không hành ở hai đầu cánh và phi cơ lập lòe như đom đóm. 
Phòng lái đỏ thắm ánh đèn phi cụ, trong nón bay tiếng Quý 
dõng dạc: 

- “Dragon Black Hai” “một” gọi! 
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- “Hai” nghe năm sẵn sàng! 

Phi cơ Quý bò chậm chạp đi trước, người cơ trưởng “bắt” 
tàu cho phi cơ Quang theo sau, với cử chỉ nhanh nhẹn và 
thuần thục, anh ta làm thủ tục chào kính. Quang dơ tay chào 
lại như nhắn nhủ một lời tạm biệt. 

Hai chiếc phi cơ đèn chiếu sáng rực, bò chậm chạp trên 
taxi way. Tiếng động cơ hục hặc như có điều chi giận dữ! Ra 
tới đầu phi đạo, toán chuyên viên vũ khi đã chờ sẵn để tháo 
các chốt an toàn của bom và rocket. Hai phi cơ đậu cạnh nhau 
làm động tác thử máy. Gò lưng ra, hai chân đập thật mạnh vào 
thắng rồi từ từ đưa cần ga tới cơ chế thử máy. Phi cơ gầm rú 
như muốn nhảy chồm khỏi mặt đất! Tay phải ghì chặt cần lái 
vào bụng, tay trái nhanh nhẹn vặn các nút khiến các phi cơ kế 
đều nhúc nhích. Đảo mắt một vòng các bảng phi kế để biết 
chắc chắn phi cơ ở trong tình trạng hoàn hảo. Bớt ga cho tiếng 
máy dịu lại, Quý liên lạc với đài kiểm soát: 

- Biên Hòa, Biên Hòa, phi tuần Hắc Long, hai phi cơ A1, 
phi vụ tuần thám võ trang đêm xin chỉ thị cất cánh ! 

- Hắc Long, Biên Hòa nghe bạn năm trên năm! Cất cánh 
phi đạo 27. Gió ngang 10 nốt ! 

Hai phi cơ xếp hàng dọc theo chiều dài phi đạo. Quý hai 
chân nhả thắng, tay trái từ từ đẩy cần ga tới tột độ. Phi cơ lao 
vút trên phi đạo, gầm rú đưa khối sắt nặng nề lên cao. Quang 
bén gót theo sau, phút  chốc phi tuần đẽ lên đến 5,000 bộ, 
nhắm hướng Bắc đi tới. 

Chung quanh Sài gòn trời thật tốt, những sao đêm lấp lánh 
như ánh mắt người tình và Sài gòn vẫn rực sáng như một cô 
gái diễm lệ đêm Hoa Đăng! Quanh Sài gòn trong vung tối 
thẳm, Quang biết là tụi đặc công Cộng sản vẫn lén lút chờ dịp 
pháo kích vào thành phố và phi tuần này như những con thú 
rình mồi! Quang còn nhớ, những lần trước tình cờ chàng được 
chứng kiến địch pháo kích vào thành phố. Đạn đạo của hỏa 
tiễn địch như những ánh sao xẹt, sáng rực và dài như những 
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sợi chỉ khổng lồ xanh biếc, khởi đầu từ ngoại ô bay vào thành 
phố và nổ tung như những pháo bông! 

Phi tuần vẫn trên 5000 bộ, trong vùng trời Biệt Khu Thủ 
Đô. Sau khi bay được hơn một tiếng đồng hồ, chẳng hiểu nghĩ 
sao, Quý nổi hứng dẫn phi tuần vào Sài gòn với ý định xuyên 
mây! Quang bắt buộc phải theo, bụng bảo dạ nếu cần thì mình 
sẽ “bay phi cụ!”. 

Mây dày đặc quá, chỉ một lát sau Quang không còn nhìn 
thấy phi cơ của Quý đâu nữa! Giữa đám mây lùng bùng tăm 
tối, Quang tự nhủ thầm, trả bằng cánh lại để bình phi và bay 
phi cụ. Nhưng có lẽ vì bị “vertigo” chàng đã mất phương 
hướng! Bây giờ thì các phi kế đã chỉ loạn xà ngầu và Quang 
hoàn toàn mất phương vị của mình, chẳng còn biết trời trăng 
mây nước đâu nữa! Như một con thú bị xập trong bẫy, phi cơ 
lồng lộn trong mây đen dày đặc! Chàng chỉ còn một nhận xét 
là đồng hồ cao độ tăng lên và tốc độ phi cơ giảm dần. Chiếc 
bản đồ hành quân mọi khi vẫn kẹp vào đùi trái, bây giờ nằm 
tòng teng trên nóc canopy, có nghĩa là phi cơ của chàng đã lật 
úp và đang bay ngược lên trời! Trong một khoảng khắc ngắn 
Quang không dám lật phi cơ lại vì với tốc độ thấp chàng sợ 
phi cơ sẽ vào “spin” thì vô phương cứu chữa! Thế nên chàng 
cứ để như vậy và kéo đầu phi cơ xuống để lấy thêm tốc độ. 
Phi cơ vùn vụt lao xuống trong bịt bùng mây đen như lao vào 
cõi âm ty! Phi cơ đâm thẳng xuống và chàng đã làm hết nửa 
vòng “loop” bay ngược! Khi vừa thoát khỏi mây, ánh đèn 
chói lòa của Sài gòn khiến cho chàng thấy một cái building to 
tổ chảng ngay trước mặt! Phi cơ đâm thẳng xuống với vận tốc 
tối đa, chàng ráng kéo cần lái cho phi cơ vọt lên thì phi cơ đã 
sát sạt nóc building, xém chút nữa thì đụng vào mái! Với bom 
đạn và rocket mà phi cơ dụng vào cái building đó thì biết bao 
nhiêu người sẽ chết theo chăng? Thoát chết, Quang đưa phi cơ 
lên cao độ bình phi, khi đã an toàn, chàng hít thở một hơi dài 
và tự nhiên mồ hôi chàng đổ ra như nước, ướt đẫm cả phi bào! 

Giọng Quý hốt hoảng gọi: 
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- Hắc Long Hai! Hắc Long Hai! “Một” gọi nghe rõ trả 
lời! 

Quang vừa bực vừa mệt mỏi đáp: 

- “Hai” đây! Tao vừa bị vertigo xém chết! 

- Hai! Nhìn thấy tao chưa? Ở hướng 9 giờ cao của mày! 

Quang chẳng thèm trả lời, câm lặng mang phi cơ lại gần Quý. 
Với giọng buồn phôi pha lẫn hối hận Quý nói: 

- Tao xin lỗi! 

Khó khăn lắm hình như có gì vướng mắc trong cổ họng, 
nó nói tiếp: 

- Chính tao cũng không nên làm như vậy. Xin lỗi mày! 

Luật phi hành phải tránh đến mức tối đa là dẫn phi tuần 
vừa xuyên mây vừa quẹo vì làm như vậy dễ khiến cho 
wingman bị vertigo. Khi hai đứa ký vào sổ phi lệnh, thấy bạn 
mình không vui vì hối hận. Quang cười xòa: 

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi mày! 

Quý chẳng biết nói sao chỉ méo mó cười theo, chừng như 
có tiếng thở dài của một lời tạ lỗi muộn màng. Đêm đó Quang 
chập chờn không thể nào ngủ tiếp được, chàng mơ hồ cảm 
thấy rằng sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tíc tắc! Nếu 
cái bản đồ không để hờ hững trên đùi mà kẹp chặt lại như 
những lúc hành quân ban ngày thì đã chắc gì chàng thoát nạn 
trong mây mù dầy đặc? Và có phải chăng đó là số mệnh đã an 
bài cho mỗi cá nhân trong cuộc đời? 

Sáng hôm sau, hai đứa phải trình diện Phi đoàn phó. Quý 
bị khiển trách vì bay cẩu thả, vô trách nhiệm! Riêng Quang bị 
giữ lại nói chuyện lâu hơn: 

- Anh may mắn là bị vertigo ngay trên thành phố Sài gòn 
vì trước khi thoát ra khỏi mây anh đã loáng thoáng thấy 
ánh đèn nên “recover” kịp. Nếu ở ngoài đồng trống tối 
thui, tôi sợ anh khó sống nổi! Rồi ông ân cần vỗ vai 
Quang dặn dò: 
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- Khi bay với wingman thì nhớ nên cẩn thận, chớ có làm 
bậy như thằng Quý nhé! 

Quang nín thinh chẳng biết trả lời sao, chỉ thầm cám ơn sự 
ân cần săn sóc của cấp chỉ huy Phi Đoàn phó Võ Văn Trương, 
tay tổ “dive bomb!” Một “Top Gun” của Không Lực Việt 
Nam. Chàng có biệt danh là “xỏ chỉ” đánh bom như để! Rất 
nhiều phen phi cơ  quan sát FAC của Hoa Kỳ phải nức nở 
khen và lấy tên đề nghị huy chương vì thành tích đánh đẹp và 
chính xác của phi tuần khu trục do Trương “Chà” oanh kích! 

Tốt nghiệp từ Hải Quân Hoa Kỳ tại Corpus Christi, Texas 
với thứ hạng “Outstanding”, Trương về nước với đôi cánh 
vàng rực rỡ trên ngục áo, một thiên tài bay bổng với chí quả 
cảm và lòng tự tin, con đường binh nghiệp là cả một tương lai 
sáng lạng! 

Thời gian qua đi, dồn dập và khốc liệt như chiến cuộc 
Việt Nam. Định mệnh thật chớ trêu, hai tuần sau trong một 
phi vụ bay đêm Võ Văn Trương đã tử nạn vì bị vertigo!!! Phi 
cơ đâm nhào xuống đồng trống Phú Lâm, gần nơi anh sinh 
trưởng. Ôi đau đớn thay, con chim khôn đã về chết tại vườn 
nhà! 

Được tin Trương chết, Phượng Hoàng đầu đàn, anh cả 
Hoàng Thanh Nhã đau buồn như mất một cánh tay, cả phi 
đoàn nuối tiếc một người anh thân quý! Phi đoàn tang chế. 
Những phi công không có nhiệm vụ bay phải mặc kaki vàng 
thay phiên nhau canh gác quan tài. Quan tài được đưa về ngay 
tại nhà Trương ở Phú Lâm. Căn nhà thật nghèo nàn cho thấy 
người dân Việt Nam đã hy sinh tận cùng cho cuộc chiến. Cho 
đến những gì quí giá nhất là sinh mạng của người con trai yêu 
dấu cũng phải hy sinh, thì có xá gì một mảnh vườn, một căn 
nhà so với tương lai của đất nước? 

Lúc động quan cả phi đoàn ghé vai khiên quan tài như 
mang một trách nhiệm và như thầm nhủ với người quá cố: 

- Anh ra đi, cầu xin cho linh hồn anh được siêu thoát! 
Chúng tôi ở lại tiếp tục chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp 
bảo vệ Tự Do của Anh ! 
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Quang đứng nghiêng trước quan tài phủ màu cờ vàng ba 
sọc đỏ, giữa hàng nến trắng lung linh và khói hương nghi 
ngút, giữa tiếng khóc than kể lể của người mẹ đã khiến chàng 
não lòng! Nhưng hình ảnh người cha già, ông già không nói 
đến một tiếng, ngồi bất động, mắt nhìn ra phía trời xa như cố 
tìm lại hình ảnh của đứa con trai yêu dấu! Ông cụ câm nín mà 
hai hàng lệ từ từ chảy. Ông ngồi bất động như một pho tượng 
biết khóc đó như xoáy vào hồn Quang hình ảnh khó quên. 

Lá vàng còn ở trên cây 
Lá xanh rụng xuống Trời ơi hỡi trời!!! 

Ôi cảnh đời sao vẫn nhiều trái ngược? Quang chợt bàng 
hoàng tự hỏi: “Bao giờ đến lượt mình đây?” Nhưng chàng vội 
xóa ngay ý tưởng đen tối và yếm thế đó. Trong chiến tranh có 
những điều người lính không nên nghĩ tới, bởi vì nếu có nghĩ 
nó cũng chẳng giúp ích được gì. Vả lại mỗi người đều có một 
số phần trong lưới nhện trùng trùng của định mệnh, thế nhân 
thường tình làm sao mà thoát khỏi? 

Chừng như định mệnh đã an bài. Trời sinh ra ta là một 
cánh chim thì hãy vùng vẫy cho thỏa chí  bình sinh. Hãy góp 
phần của mình dù nhỏ nhoi cho đại cuộc. Thế đã là quá đủ… 

Người yêu của Trương, một người đàn bà còn rất trẻ, thân 
hình mảnh khảnh, thường ngày vui tươi như một đóa hoa đàm 
tiếu. Có những buổi chiều sau khi đi bay về, một lũ năm sáu 
đứa, tà tà ra chợ Biên Hòa ăn cơm “cyclo” trong đó có cả 
Trương và người đẹp. Những bữa cơm đạm bạc nhưng rất vui  
nhộn và ngon miệng, vừa với túi tiền của những người lính 
trận…Bây giờ thì nàng rũ liệt như một tàu lá úa, mặc đại tang, 
quấn vành khăn sô, khóc sướt mướt như chưa bao giờ khóc 
thế! Nàng khóc cho người yêu trong quan tài với hình hài vỡ 
nát, hay nàng khóc cho chính phận mình, người cô phụ Việt 
Nam trong cuộc chiến đọa đầy? 

Cũng như một Đào Giang Hải trên đồng ruộng Phú Lâm, 
một Võ Nhật Quang trên vùng trời Đức Hòa, Đức Huệ, một 
Nguyễn Cao Hùng trên đồi Vạn Ngọc, một Trần Sĩ Công trên 
bờ sông Thạch Hãn, một Vũ Văn Thanh trên vùng trời rực lửa 
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Phước Long, một Trần Thế Vinh trên Đại Lộ Kinh hoành và 
một Phạm Văn Thăng trên chiến trường biên trấn Tây 
Nguyên…Những phi công Việt Nam đã rơi nổ đời mình cho 
đất nước thân yêu! Đối với những người trai đã nặng nợ gió 
mây, lấy không gian ấp ủ hình hài thì sự vẹn toàn thân xác 
nào có nghĩa gì. Mai này ta về đất thân xác ta vỡ tung theo cát 
bụi, rồi bụi vàng của thân xác ta sẽ tỏa khắp không gian, vất 
vưởng theo hồn về cõi hư vô. Xin gọi tên những hiệp sĩ không 
trung, những bằng hữu thân yêu một lần để mãi mãi tiếc 
thương. 

 
Một phi tuần bốn chiếc khu trục bay thật thấp theo đội 

hình trám qua chỗ hạ huyệt. Chiếc phi cơ phía bên phải, khi 
phi tuần vừa bay qua, đã tách rời khỏi tập đoàn và biến mất 
vào trong mây! Tượng trưng cho sự ra đi của người phi công 
quá cố, như chim thiêng đã bỏ đường bay! Ba chiếc phi cơ 
còn lại tiếp tục bay thẳng cho tới khi mất hút vào cuối chân 
trời. 

Phạm Quang Trình 
Tây Bắc vào Thu 2009 

 
Anh Chị KQ Phạm Quang Trình (2008) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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BBaa  NNàànngg  TTrrưưnngg  VVưươơnngg  
((BBààii  11))  

Ba cô là bạn học cùng trường (1) 
Dáng vẻ bộ ba rất dễ thương 
Cái nét dịu dàng thời trẻ ấy 
Biển dâu bao thưở vẫn còn mang. 
Xa Thầy lẻ bạn do thời thế 
Cách mặt gần lòng mới khác thường 
Mỗi độ lá vàng rơi đất khách 
Tim còn xao xuyến nhớ Trưng Vương. 

Lê Thế Hiển 
Lập Hạ Canh Thìn (2000) 

(1) Má bầy trẻ - Nguyễn Thị Thư - có tấm ảnh chụp cùng 
(Mai và Hồng) hai cô bạn học trường trung học Trưng 
Vương Sàigòn niên khóa 55-56.  Lúc ấy khoảng mười 
lăm tuổi. 
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BBaa  NNàànngg  TTrrưưnngg  VVưươơnngg  
((BBààii  22))  

Các chàng rể Trưng Vương sau khi đọc bài thơ này, bèn 
đề nghị tác giả đổi mấy chữ trong bài như sau: 

Ba cô là bạn học cùng trường 
Dáng vẻ bộ ba rất dễ ...ương 
Cái nét … dữ dằn thời trẻ ấy 
Biển dâu bao thuở vẫn còn mang. 
Xa Thầy lẻ bạn do thời thế 
Cách mặt gần lòng mới khác thường 
Mỗi độ lá vàng rơi đất khách 
Tim còn xao xuyến nhớ Trưng Vương. 

Lê Thế Hiển 
Lập Hạ Canh Thìn (2000) 

 
Chân dung tác giả trên thẻ học sinh CVA năm 1958 

Cậu học trò thuở ấy mê TV, bây giờ “dám” làm thơ “riễu” TV ! 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 81 

GGhhéé  ĐĐảảoo  TThhổổ  CChhââuu 
Hoàng Huyên 

*** 

Năm 1973, ban giám đốc trường nữ trung học Gia Long 
với Hiệu Trưởng là bà Phạm Văn Tất, đã phối hợp với Bộ Tư 
Lệnh Hải Quân tại bến Bạch đằng tổ chức một chuyến du 
ngoạn hè dọc theo bờ biển châu thổ sông Cửu Long, tạo cơ 
hội cho các học sinh thấy giang sơn gấm vóc của nước Nam, 
để bổ túc cho các bài học địa lý khô khan. Khởi hành từ Sài 
gòn và điểm thăm viếng cuối cùng là đảo Phú Quốc. Trên hải 
trình ghé thăm nhiều đảo thì đảo Thổ Châu là thơ mộng hơn 
cả. Chuyến đi đó để lại trong tôi một kỷ niệm đẹp nhất trong 
suốt mười bảy năm gắn bó với ngôi trường thân yêu. 

 
Đảo Thổ Châu (Poulo Panjang) 
thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

Các thầy gồm có Lê Hoàng Tánh, Ngô Tư Vọng, Phạm 
Huy Loan, Trương Văn Minh… được sắp xếp ngủ tại phòng 
Cafétéria của Dương Vận Hạm HQ-503 rất lớn, hầm tầu có 
thể chứa được 10 chiếc xe tăng. Hạm trưởng là bạn thân của 
thầy Vọng, mang theo gia đình và cô em gái khả ái, có gợi ý 
dành riêng thầy Vọng một phòng ngủ của một sĩ quan trên 
chiến hạm nhưng sau khi hội ý với các bạn, thầy đã ở lại với 
chúng tôi, quả thật là người bạn khả kính. Thầy hiện định cư 
tại xứ Kanguru xa vời. 
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Dương Vận Hạm Vũng Tàu (HQ-503) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập - Ảnh liệu của PĐS) 

Cafetéria được trưng dụng làm phòng ngủ nên ban đầu 
bếp phải di tản chỉ còn lại mì ly và vòi nước sôi. Các thầy 
đương ngao ngán thì có hai nữ sinh, mà một là Mỹ Linh trông 
thật dễ thương, mang xuống các phần ăn cho thầy Tánh và 
thầy Loan vì hai thầy chưa dùng cơm tối. Mỹ Linh là bạn thân 
của em gái hạm trưởng nên thầy Tánh còn được mời nhậu một 
bữa ghẹ hấp đỏ gạch vì còn tươi chấm với muối tiêu chanh 
trên boong tầu lộng gió nhưng đầy tình thầy nghĩa trò. Câu 
chuyện này dẫn đến “Khung Cửa Hẹp” của André Gide. Năm 
1980 khi gặp lại thầy Tánh ở California và được biết hiền thê 
là một cựu nữ sinh Gia Long, tôi ngỡ là Mỹ Linh nhưng 
không phải. 

Lạ chỗ và rạo rực nên tôi thường dậy rất sớm và hối hả leo 
lên boong tầu để tìm fresh air vì trong phòng rất ngột ngạt. 
Bầu trời còn tối, không khí trong lành và lành lạnh, làn gió 
nhẹ từ biển rộng mang hơi muối phà vào mặt làm tôi cảm thấy 
thật dễ chịu. Tôi không phải là một earlybird duy nhất mà 
thấp thoáng đó đây đã có những bóng dáng yêu kiều trong đồ 
bộ bà ba đương thung dung thả bộ quanh boong tầu hoặc vài 
cặp ngồi trên băng ghế dài thì thầm như sợ đánh thức nàng 
công chúa “sớm mai” còn ngái ngủ. Cũng có cô thì ngồi cô 
đơn đăm chiêu như có tâm sự gì. 

Tôi đương đứng tựa lan can tập hít sâu thở dài thì có một 
cô bé tiến lại gần và lễ phép nói “Thưa thầy em hoc lớp mười 
ban toán, hy vọng sang năm được học với thầy”. Vì tính tò 
mò, các em thường để ý các thầy cô của niên khóa tới. Tôi đã 
gặp lại cô bé dễ thương đó hai năm sau tức năm 1976 ở lớp 
12B1. Cô là một học sinh thông minh, xuất sắc mọi môn và đã 
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đậu vào trường đại học Bách Khoa. Năm đó, nhờ uy tín của 
bà hiệu trưởng Trần Thị Tỵ đối với chính quyền mới, duy nhất 
trường Gia Long được phép ra một đặc san Xuân. Tôi trao cô 
ta một cuốn sách toán tiếng Anh dùng làm tài liệu viết bài 
đóng góp. Lúc bấy giờ cô đã là một thiếu nữ đương độ làm tôi 
bối rối khi nhìn sâu vào trong đôi mắt to đen. Đó là bài: “Mâu 
thuẫn hỗ tương tạo tiến bộ trong toán học”, coi như một bản 
“thu hoạch”, bầy tỏ chuyển biến tư tưởng của nhóm Toán. 
Ngược lại với định đề Euclide còn có các định đề Riemann và 
Lobatchesky làm nền tảng cho không gian đa chiều và khoa 
học vũ trụ sau này. Thư từ tới tấp gửi về hỏi, chúng tôi có dịp 
gặp nhau. Dần dà cái này dẫn tới cái kia, có lúc tôi đã tưởng 
hoàn cảnh đưa đẩy đến chuyện tình lãng mạng “Le temps 
d’aimer, le temps de mourir” do Lilot Pulver và John Gavin 
đóng, mặc kệ đời “Quien sera sera”. Nhưng sau đó, mỗi sáng 
đến trường lại được tin một người bạn đã vượt biên, tôi bị 
giao động mạnh và phải dồn hết tâm trí vào bài ca “Từ nơi 
này, Người đã ra đi…”. Vì thất bại nên bẩn tính, tôi muốn xin 
lỗi thì không có cơ hội nào nữa. 

Phía đông trời hừng sáng dần, rồi mặt trời từ từ nhô lên 
khỏi đường chân trời thì một “đông phương hồng” rực rỡ toả 
ánh sáng vàng cam trên mặt biển rộng mênh mông, lấp lánh 
những hạt nắng thuỷ tinh trên các làn sóng nhấp nhô. Ngẩng 
lên là bầu trời trong vắt xanh lơ lang thang vài cụm mây trắng 
với  đàn hải âu bay theo đội hình chữ “V” về phía chân trời 
xa. Có thể chỗ hạ cánh là hai hòn trứng nằm ngoài khơi tỉnh 
Kiên Giang, mà trên đường về một nhóm thuỷ thủ đã lên đảo 
lượm về hai cần xé trứng chim hải âu. Tôi chợt nhớ tới loài 
chim tương cận là chim Bồ Nông đã chiến đấu tới giọt máu 
cuối cùng để bảo vệ tổ trứng của chúng trong bài thơ “Les 
Pelicans”của Alfred de Musset. Tôi không biết “Buổi Sáng Ở 
Trong Rừng” của nhà văn Đái Đức Tuấn tức TCYA đẹp như 
thế nào nhưng bình minh trên biển nhìn từ Dương Vận Hạm 
thì thật tuyệt vời. Tôi bắt đầu hiểu tại sao một số bạn bè sau 
khi đậu tú tài đôi đã chọn cuộc sống hải hồ rày đây mai đó và 
làm bạn với các loài hoa biển từ bốn phương trời. Tôi chợt 
nhớ đến những người bạn học rất thân như Phạm Đình San, 
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Võ quang Thủ, Nguyễn Văn Hào….đã gia nhập Hải Quân từ 
giữa thập niên 1960. 

Khi mặt trời lên cao “khỏi con sào” thi trên đài chỉ huy 
làm lễ thượng kỳ. Sau khúc nhạc hào hùng của bản Quốc Ca 
là những bản nhạc có nhip điệu vui tươi và lời ca trong sáng, 
từ băng nhạc trẻ “2” của Tùng Giang mới phát hành, do một 
trung uý trẻ tuổi, đẹp trai và dễ thương thuộc ban Tâm Lý 
Chiến tuyển chọn. Đa số là các bản nhạc ngoại quốc phổ lời 
Việt. Có nhiều bản có ý nghĩa và thích hợp cho chuyến đi. 
Thật thấy yêu đời khi nghe tiếng hát trong cao của Thái Hiền 
qua những bài hát Tuổi Hồng, Tuổi Mộng Mơ của Phạm Duy 
với lời ca rất dễ thương “Em ước mơ mơ gì tuổi mười lăm, 
tuổi mười sáu; em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu, 
không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người: cô gái yêu 
nước Việt bước chân theo giống nòi. Thật đẹp thay, thật đẹp 
thay giấc mơ hoa…”. Rồi Elvis Phương với làn hơi hùng 
mạnh qua bản Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời “Dù đời không yêu 
thương ta, ta vẫn cứ yêu thương đời…”. Bạn có đang buồn 
cách chi mà bên tai “đương réo muôn vàn lời ca” như thế thì 
vẫn thấy đời đáng sống làm sao. 

Phía tây thì mới đầu thấy lờ mờ đảo Thổ Châu xanh đậm, 
tới gần thì một bãi cát hẹp hình vòng cung nhưng rất sạch với 
những cây dưà xanh ngắt vươn thân mình ra mặt nước như 
đùa dỡn với các làn sóng bạc đầu lăn tăn vào bờ và như dang 
tay mời mọc du khách một cách thật là thân thiện. 

Đảo nhỏ gồm vài chục căn nhà nên không có bến kè, 
Dương Vận Hạm phải đậu ngoài xa. Chúng tôi lên đảo bằng 
nhiều chuyến trên xuồng cấp cứu được gọi đùa là taxi. Một 
nhóm các em nhỏ trên đảo tiếp đón chúng tôi với nhừng nụ 
cười rạng rỡ và gương mặt chất phác. Một nữ sinh có sẵn gói 
kẹo nhanh trí phân phát làm các nhỏ vui mừng vì bình thường 
chỉ có cục đường mía làm kẹo. Thật tội nghiệp cho các trẻ 
sống ở hải  đảo xa xôi. Lên bờ chúng tôi chia thành nhiều 
nhóm nhỏ. Có nhóm đi sâu vào đảo theo con đường đất, hai 
bên là các hàng dừa cao trông giống như hai hàng quân dàn 
chào. Các cảnh trên đảo gợi nhớ các các cảnh trong phim 
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“Mutiny of the Bounty” do Marlon Brando và một cô gái địa 
phương lai Ấn độ thủ các vai chính, quay ở Hawaìi và Tahiti. 
Bên đường có một chòi lá bán nước ngọt, chủ yếu là nước 
dừa. Nước dừa rất ngọt và cùi dừa mỏng là đặc sản của đảo. 
Dừa trồng bên bờ ao không được như vậy. 

Có nhóm đi dọc theo bờ biển hẹp với những căn nhà lưng 
dựa vào vách núi. Các chú các bác dân chài rất hiếu khách đã 
niềm nở tiêp đón chúng tôi và mỗi người được chiêu đãi một 
tô cháo nấu với con cầu gai, vừa ngọt vừa béo. Gọi là cầu gai 
vì dáng giống quả cầu và tua tủa những gai dài hơn một phân, 
một loại vũ khí tự vệ mà thượng đế ban cho; nó trông giống 
như trái chôm chôm nhưng mầu đen xấu xí, trong ruột lại 
trắng ngà như con hào biển sau khi bóc vỏ. Đúng lúc đó có 
một cô mặt mày nhăn nhó khập khiễng đi vào vì đạp phải con 
cầu gai khi lội xa bờ. Dưới bàn châu có những chấm đen và 
gai đâm rất buốt. Bác chài hỏi xem ai có dầu nóng, không ai 
có cả làm cô ta mếu maó. Bỗng bác chài đi vào nhà trong nói 
nhỏ với đứa cháu gái và bê ra một tô nước vàng tươi như nước 
trà lá xanh rồi nói lớn “nhắm mắt lại”. Bác lấy nước đó xoa 
bóp chân, chừng một khắc sau thì các vết đen tan đi. Đố các 
bạn biết là nước gì? Xin thưa đó là nước tiểu đấy. Đúng là cái 
khó ló cái khôn. 

Có nhóm mang theo áo tắm thì lập tức nhào xuống nước 
nô giỡn với sóng biển hoặc đuổi bắt nhau một cách hồn nhiên. 
Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu chênh chếch làn nổi bật các 
đường cong thanh thoát và quyến rũ, ngày thường được che 
dấu dướì các tà áo dài mini nhí nhảnh. Nghịch phá chán các 
cô lên bờ với áo tắm còn ướt dính vào làn da hồng, tạo dáng 
đứng ngồi quanh các cây dừa thân cong cong là là ra mặt 
nứơc xanh sóng bạc để chụp ảnh kỷ niệm, Đẹp thay cái tuổi 
thần tiên. Yểu điệu nhất là cô trưởng ban văn nghệ Bích Thuỷ. 
Tôi nhớ tên vì cô ta có năng khiếu về văn nghệ, ca hay múa 
giỏi dáng đẹp nhưng toán thì “thầy chạy” nên tôi thường chọc 
là “Ngu lắm Cơ”, cũng có ý khen cô ta tài sắc như nàng Ngu 
Cơ của Hạng Võ nhưng sợ đụng chạm nên nói chại ra. Người 
và cảnh trông bắt mắt làm sao. 
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Tôi mặc quần short và đương đứng vuốt tóc thì bị chụp 
lén. Sau này nhận được một tấm với dòng chữ ở mặt sau “Anh 
Vọi”, một nhân vật trong chuyện dài “Trống Mái”của nhà văn 
Khái Hưng. Mắc cở nên tôi diếm luôn, bây giờ mới tiết lộ để 
bạn bè biết đến kỷ niệm khó quên đó. 

Cảnh trí thiên nhiên nguyên sinh và cuộc sống thanh bình 
hiền hoà khác hẳn với đời sống bon chen và náo nhiệt nơi 
thành thị làm chúng tôi bỡ ngỡ lúc ban đầu rồi sau quyến 
luyến không muốn rời đảo. Nhưng về chiều, gió lớn bắt đầu 
nổi lên và  sóng càng lúc càng cao thì không nấn ná được nữa. 
Sóng dữ dội xô taxi va vào Dương Vận Hạm và có thể bị vỡ 
nên chuyến taxi chót gặp lúc biển động mạnh, chiến hạm phải 
dùng đến cần trục mới câu cả khách và xuồng lên boong 
được. Một số người nôn mửa, số còn lại thì mặt xanh như tầu 
lá chuối. Trong nhóm đó có Mỹ Hảo nói với một người thầy 
đứng gần dường như là thầy Tánh rằng “sóng to quá, xuồng 
cấp cứu muốn lật úp, em tưởng chết rồi đó thầy ạ!”. 

Trở hết về tầu thì trời đã tối đen, văng vẳng trong gió 
giọng song ca của cặp Minh Phúc, Minh Xuân qua bản Rồi 
Mai Đây “Rồi mai đây khi mình xa nhau, nhớ đến nhau hoài. 
Rôi mai đây khi tình bay xa, nhớ đến hôm nào. Còn mãi mãi 
những gì mình chất chứa trong lòng. Còn cho nhau chút dư 
hương, đừng tiếc nhau gì vấn vương…”. Giọng ca trầm trầm, 
lê thê, nghe thật buồn và như một định mệnh. Bây giờ còn 
thấm thía và day dứt hơn nữa. Sau hơn ba chục năm lưu lạc 
xứ người, mỗi lần nghe lại băng nhạc trẻ “2” của Tùng Giang, 
mượn từ thầy Tánh, tôi vẫn cảm thấy như bồng bềnh trên mặt 
nước. Và hình ảnh của người ấy, không bao giờ phôi pha. 
Nhớ nhất là một buổi chiều mưa lất phất, đứng tựa lan can 
trên boong tầu, nói năng vu vơ nhưng nghe như tiếng sóng dội 
vào trong hồn. 

Hoàng Huyên 
Little Sàigòn, Westminster, CA. 
(Tháng 4-2009) 
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TTrràà,,  CChhèè  
Trần Quang Dự 

*** 

Tôi phải thú nhận là tôi không có tài viết. Từ ngày 
định cư tại Hoa Kỳ, do bạn Tâm đề nghị tôi có viết một bài 
cho Việt Press của CVA Nhuận, còn Đặc San Chu Văn An thì 
không. Suốt thời gian theo học dưới mái trường Chu Văn An 
tôi chỉ viết một bài cho tờ nội san lớp. Ngày nay đề tài bài viết 
tôi cũng quên, tôi chỉ còn nhớ trưởng ban báo chí là Đậu, hiện 
ở quê nhà. Cách đây 10 năm, tôi có dịp thực tập tại một bệnh 
viện ở New York, trong thời gian này, các bạn CVA tổ chức 
Đại Hội ở Hoa Thịnh Đốn và có nhã ý mời tôi lại chung vui. 
Tôi liên lạc với Hoàng Trường rồi đáp một xe bus tới 
Washington D.C. Xe đưa tôi qua bốn tiểu bang New Jersey, 
Pennsylvania, Delaware và Maryland trước khi tới nhà 
Trường ở Virginia. Có những đoạn đường hai bên là rừng cây 
chạy xa tít, nằm phơi ráng chiều trông rất đẹp. Nếu tôi là một 
thi sĩ có tài và nếu còn độc thân thì trước khung cảnh này tôi 
đã có thể làm được những vần thơ “bất hủ” về một mối tình 
xa xưa “đẹp nhưng dang dở” với một nữ sinh Trưng Vương 
(TV) nào đó. 

Buổi tối sau bữa cơm chiều, Trường mời tôi ra phòng 
khách uống trà. Bộ khay trà của Trường khá đẹp, ấm và chén 
màu cam nhạt, lòng chén tráng men trông sáng và sạch. So 
với khay trà của các cụ ta xưa thì khay trà của Trường thiếu 
chén tống mà chỉ có bốn chén quân thôi. Trường khoe với tôi 
mới mua được loại trà đặc biệt rất đắt trừ được ung thư. 

Nghe Trường nói vậy tôi rắp tâm là sẽ viết một bài về 
trà. Thế rồi vì quá bận rộn với công việc hàng ngày, tôi đã “cố 
ý” quên đi chuyện đó. Mới đây bạn tân Hội Trưởng Hội Cựu 
Học Sinh Bưởi - Chu Văn An đề nghị tôi viết cho một bài nên 
tôi quyết thực hiện tâm niệm xưa. Có một điều thú vị khi viết 
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cho Đặc San hoặc Nội San là chỉ cần giữ tôn chỉ của hội, của 
lớp, còn viết gì thì viết, cũng chẳng cần lưu tâm quá nhiều tới 
gọt rũa câu văn vì chúng tôi đâu có phải là nhà văn, với lại 
chủ yếu là viết cho nhau đọc người ngoài có đọc thì cũng 
welcome, “no star”, chỉ với một yêu cầu xin quý vị nhớ cho 
chúng tôi không phải là văn thi sĩ chuyên nghiệp. 

Vậy thì thưa quý vị đồng môn, theo sách vở, người 
Hoa đã biết uống trà cách nay trên 4 nghìn năm. Người Việt 
chúng ta uống trà từ bao giờ thì trong những sách tôi đọc chưa 
thấy cuốn nào ghi. Theo sự suy đoán của tôi thì chắc cũng đã 
lâu lắm, có thể từ thời lập quốc, vì cúng lễ phải có trà, đình 
đám tiệc tùng là có trà, còn ngày Tết thì không thể thiếu trà 
được. 

Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo 
Tiền của trong kho chửa lĩnh tiêu 
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy 
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu 
…………………… 

(Trần Tế Xương) 

Tên khoa học của trà là Camellia Sinensis, thuộc họ 
Theaceae và có khoảng ba (3) ngàn loại khác nhau được tiêu 
thụ trên thế giới. Người Việt chúng ta gọi Camellia Sinensis 
là: “trà” hay “chè” thùy theo vùng, có nơi dùng cả hai từ. 

Trong tự điển tiếng Việt trà hay chè được định nghĩa 
như sau: 

Chè: 

1. Một loại cây lá răng cưa, hoa trắng, trồng lấy lá, 
búp chế nước để uống. 

2. Lá búp của cây chè. 

(Chè còn một nghĩa nữa là món ăn ngọt, nấu bằng 
đường với bột và vài thứ khác như hạt hoặc củ.) 

Trà: Búp chè đã sao, đã biến chế để pha nước. 
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Theo thiển ý của tôi thì không nên cho từ “trà” hơi có 
một ý khác với “chè”, vì trên thực tế, chúng ta thường hiểu 
hai từ này với cùng một nghĩa. Ngay trong cuốn tự điển có ý 
phân biệt hai từ chè và trà thì họ lại bị “tẩu hỏa nhập ma” khi 
định nghĩa “pha trà”. 

Cũng xin ghi thêm, trong nhiều tự điển Việt, chỉ thấy 
định nghĩa “pha trà” mà không thấy định nghĩa “pha chè”. 
Tôi xin phép đồng môn được định nghĩa “pha chè” như sau: 

Pha chè có hai nghĩa: 

1. Pha chè là pha trà. 

2. Nghĩa thứ hai gần giống nghĩa pha trò nhưng 
thường hàm ý chế biến, bôi bác thêm mắm, thêm muối nhiều 
hơn để gây vui cười. Thí dụ như: “Đừng pha chè nữa mấy trự 
CVA, đứng đắn lại chút coi, thầy Hiệu trưởng sắp lại kìa”. 
Xin phép các bạn được bàn ra một chút ở đây. Từ chè mà đi 
với rượu thì lại bao hàm ý không tốt (bê tha, bệ rạc), thí dụ: 
tay đó rượu chè quá làm sao mà cử hắn làm trưởng tràng 
được. Hoặc như thơ Tú Xương: 

Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ 
Rượu chè, trai gái đủ tam khoanh 

Nhưng nếu từ trà mà lại đi với tửu thì ý nghĩa lại rất là 
“đàng hoàng”, thí dụ: 

“Trong lúc trà dư tửu hậu, các nhóm CVA thường hay 
sản xuất những từ mới”. 

Quả thật đôi lúc tiếng Việt rất phong phú. Bạn thử 
tưởng tượng một người ngoại quốc mà học Việt ngữ thì đến 
bao giờ mới hiểu được câu: “Trong khi uống trà đừng có pha 
chè”. Nhưng có điều chắc chắn là ý nghĩa của một từ đôi khi 
lại bị thay đổi bởi những sự việc xẩy ra trong một khoảng thời 
gian nào đó. Thí dụ như trong khoảng thập niên 60 nếu bạn 
nói: Để cho gia đình êm ấm, tôi thành thật khuyên mấy trự 
CVA đừng có lén vợ đi ăn chè Nhà Bè. Thì “ăn chè Nhà Bè” 
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ở đây không còn có nghĩa là đi ăn một món ăn ngọt nấu bằng 
đường với bột ở một địa danh có tên là “Nhà Bè”. 

Tôi vừa đề cập tới sự thay đổi nghĩa của một từ do sự 
việc xẩy ra ở ngoài đời nhưng trong một số trường hợp có 
những cá nhân đã tự ý cho thêm nghĩa hoặc tạo thêm nghĩa 
bóng cho một từ. Cái nhóm có nhiệt tâm làm công việc này 
nhiều nhất là nhóm CVA. Nói có sách, mách có chứng: mới 
đây cách hơn hai tháng một nhóm CVA từ “Thung lũng hoa 
vàng” xuống quận Cam chơi, nhóm này được đồng môn tiếp 
đón niềm nở tại một “tiểu huê viên gia đình” trong thị xã 
Garden Grove. 

Ngày xưa các cụ ta thường vì ồn ào như chợ vỡ, 
nhưng theo tôi thì ồn ào của chợ vỡ còn thua xa cái chợ CVA. 
Các bạn thử tưởng tượng có những lúc trong cái chợ CVA chỉ 
toàn là người nói không có người nghe! Khi đó tôi đang cố 
sức lắng nghe một bạn kể lại giai thoại về thầy Hối dạy Pháp 
văn thì chợt ở đầu kia một tay CVA nói bô bô “Ê, lại cái 
chuyện trăng sáng vườn chè phải không?”. Bảo tên BS họ 
Đoàn ngồi kia cho nó một toa bổ màu xanh là xong. Đấy, quý 
vị coi cảnh trăng sáng vườn chè đẹp là thế mà hắn lại cố tình 
gắn thêm một nghĩa khác vào đấy. Tôi đã từng nhủ thầm, nếu 
có dịp gặp các vị làm tự điển, tôi sẽ khuyên các vị ấy cứ theo 
rõi cái đám CVA này thì sẽ có được nhiều từ mới. Nhưng quả 
thật “Thiên bất dung gian” và “Gậy ông đập lưng ông” vì có 
quá nhiều tài sáng chế nên đa số các CVA có hai tên: một tên 
do cha mẹ đặt, một tên do đồng môn đặt bằng cách thêm một 
tĩnh từ vào tên khai sinh để thành một đặc danh (nickname) 
như: Th.. híp, H..đầu bạc, S… ghẻ, Th.. mọi (ĐT), Th.. hói 
(VT), Tr… sứt (QT)… và mới đây có một âm mưu phong tên 
mới cho một CVA thường hay đả động tới viên thuốc màu 
xanh, nếu được thông qua thì H..(LĐ) sẽ có thêm tên là H..vi 
(vần đầu của tên thuốc màu xanh). Có lẽ tay BS họ Đoàn ở 
trên được đồng môn tặng nhiều tên nhất: D..gầy, D nghiện, 
D… bộ xương cách trí. Vì hắn trùng tên với một nhân vật 
trong kiếm hiệp, công tử họ Đoàn nước Đại Lý, nên hắn được 
tặng thêm một đặc họ: họ Đoàn chứ thực ra hắn không phải 
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họ Đoàn. Cũng vì lý do này một tay CVA ở Úc thường gọi 
hắn là D..lăng ba vi bộ. 

Xin phép trở lại câu chuyện trà. Hàng ngàn năm về 
trước nơi dùng trà nhiều nhất là “phật môn”. Các vị thiền sư 
thời xưa đã có kinh nghiệm. Muốn tinh thần được sáng suốt 
trong khi thiền là phải uống trà. Điều này khoa học đã chứng 
minh trong trà có caffeine. Có thể do kinh nghiệm bản thân 
nên các thiền sư còn tin tưởng vào khả năng ngừa bệnh của 
trà. Vì trà được dùng nhiều nơi thiền môn nên đạo Phật phát 
triển ở đâu thì nơi đó biết uống trà. Đây cũng là lý do minh 
chứng người Việt chúng ta biết dùng trà từ lâu rồi, trước cả 
người Âu. Theo sách ghi lại thì người Âu bắt đầu biết đến trà 
từ thế kỷ 17, do người Đức mang từ Trung hoa về nước. Thời 
gian này trà ở Âu châu được bầy bán trong các tiệm “Cao đơn 
hoàn tán” (tôi tạm dịch chữ Apothecary), tiền thân các Dược 
phòng ngày nay (Pharmacy). Có một điều hiển nhiên chẳng 
cần phải nghiên cứu là trong khi đi du lịch mà bạn thường 
xuyên dùng nước trà thì bạn sẽ ít bị bệnh đau bụng vì pha trà 
phải dùng nước sôi mà nước sôi không chứa vi khuẩn gây 
bệnh. 

Trước khi đi sâu vào được tính của trà, tôi xin mạn 
phép bàn qua về cách sao chế trà. Người Âu Mỹ hái lá trà về 
nghiền nát để ngoài không khí cho trà lên men (fermented) 
sau đó lá được làm khô, trà sẽ có nước màu nâu rất đậm nên 
người Âu Mỹ gọi là black tea, tôi mạn phép gọi là trà đậm. 
Điển hình nhất của loại trà nghiền nát này là Lipton được bán 
dưới dạng những gói nhỏ bao kín bằng giấy lọc mỏng, gắn 
vào một sợi chỉ. Bạn chỉ cần cầm sợi chỉ nhắc nhẹ gói trà 
nhúng vào ly nước sôi, kéo qua kéo lại trong ly là bạn được 
một ly trà để thưởng thức. Người ta cũng bán những gói lớn 
trà nghiền kèm theo một dụng cụ hình như hai cái thìa thủng 
lỗ úp vào nhau, bạn chỉ cần bóp nhẹ vào cán chiếc thìa kép 
này thì sẽ mở miệng để bạn hớp một lượng trà, nới lỏng tay, 
thìa kép sẽ ngậm miệng thành hình một bầu dục nhỏ, trong có 
trà, nhúng thìa kép vào ly nước sôi quậy nhẹ một chút bạn 
cũng có một ly trà. Cách này giống như các cụ ta xưa dùng 
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quả cầu sàng (quả cầu có đục lỗ) để uống trà hạt hay nụ vối. 
Thống kê cho thấy khoảng 3/4 trà bán trên thế giới là trà đậm. 

Trà người Việt, người Hoa và người Nhật thường 
dùng là trà xanh (green tea). Cách chế biến trà này rất đơn 
giản. Lá trà được ủ và làm khô. Lá chịu rất ít phản ứng lên 
men nên còn giữ được màu xanh. Tại Hoa Kỳ, tôi cũng thấy 
có bán trà xanh dưới dạng nghiền. Trà Ô (tôi tạm dịch chữ 
Oolong Tea) là trà được lên men vừa phải (semi-fermented). 
Ta có thể coi loại trà này là loại ở giữa loại trà đậm và trà 
xanh. Theo sự hiểu biết của tôi thì tên các loại trà bán ngoài 
tiệm có thể khác nhau do nơi sản xuất, do loại cây trà (khoảng 
3,000 loại) nhưng theo cách chế biến thì chỉ có 3 loại: Trà 
đậm, trà xanh và trà ô. Tuy nhiên cũng xin phép được bàn 
thêm một chút: Ở Bắc việt, chúng ta đã từng thưởng thức chè 
tươi, lá trà mới hái được nấu trong một nồi lớn. 

Chắc các bạn không bao giờ quên hình ảnh một cô gái 
cầm một gáo nhỏ, đổ nước trà tươi vào ly đưa cho bạn. Hương 
vị một ly trà tươi. Hình ảnh một cô gái bán hàng duyên dáng 
có thể in mãi trong tâm chúng ta qua dòng thời gian. Nhưng 
phải đợi đến khi hình ảnh này in vào tâm người nghệ sĩ thì 
mới được biến thành bản nhạc bất hủ để mỗi khi thưởng thức, 
chúng ta sẽ nhận ra rằng có những hình ảnh đang mờ dần 
trong tâm, đột nhiên trở lại sống động lạ thường (bản nhạc Cô 
Hàng Nước) 

Về trà ướp sen, ướp lài …một số các tay nghiền trà lại 
không thích, vì họ cho là trà ướp đã làm mất đi hương vị 
“chính tông” của trà. 

Nếu để ý bạn còn thấy có nhiều tiệm bày bán một loại 
trà có tên “herbal tea”, tôi tạm dịch là “trà cỏ”. Trà cỏ không 
phải là họ hàng của cây trà camellia Sinensis mà chỉ là một 
loại thảo mộc nào đó. Viết tới đây, tôi lại nhớ tới một loại 
thức uống rất đặc biệt trên đất Bắc là nước vối. Cây vối được 
trồng ở bờ ao hoặc bờ suối, lá hình trái xoan. Để có nước vối, 
trước hết người ta ủ rồi làm khô lá, xong cho vào một nồi đất 
hoặc nồi đồng nấu lên, nước có mầu đậm ngang với trà Ô. 
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Người miền quê thường dùng bát để uống nước vối. Nước vối 
có vị thơm rất đặc biệt. Trưa hè, miệng đang khát mà được 
một bát nước vối thì thật là tuyệt “cú mèo” các bạn ạ. 

Có một hôm tôi được hân hạnh ngồi ăn phở với một 
cựu nữ sinh Trưng Vương, chợt nàng đưa ra một nhận xét rất 
ngộ: “….Anh thấy đó, gần đây hầu như tiệm ăn nào cũng có 
bán trà Thái, nếu em là chủ tiệm thì sẽ gạch bỏ món trà Thái, 
thay vào đó là nước vối Việt Nam và em có cách biến chế 
thức uống “vối Việt Nam” thơm ngon hơn trà Thái và đương 
nhiên thức uống này rất “quốc hồn quốc túy”. 

Thấy nàng đang cao hứng, tôi bèn khuyến khích: và 
trong tương lai chắc chắn “vối Việt Nam” sẽ trở thành thức 
uống độc nhất, vô nhị ở vùng này và rất có thể sẽ được phổ 
biến ở khắp nơi trên đất Mỹ, và lúc đó em sẽ nhận ra một 
điều: người Hoa Kỳ phát âm “vối Việt Nam” rất khó, rồi với 
bản tính họ thích viết tắt, nên chắc em sẽ đổi “vối Việt Nam” 
thành VVN và nếu tụi CVA có đến thưởng thức thì thể nào tụi 
nó cũng đề nghị - vì đa số là rể TV – thêm hai chữ TV phía 
trước để thành TV-VVN bao hàm ý nghĩa thức uống “vối Việt 
Nam” do Trưng Vương chế biến. Nàng bắt bẻ tôi: Anh cũng 
là CVA sao anh lại gọi các anh ấy là “tụi”?. Tôi hốt hảng: Ủa, 
cô biết tôi là dân CVA từ hồi nào vậy? Nàng điềm tĩnh: Dạ 
mới biết cách nay có trên 30 năm thôi, THƯA NGÀI. 

Đấy quí vị thấy, tài viết của tôi đã không giỏi mà đối 
đáp lại vụng về nên thường chịu thua thiệt và bị người khác 
lấn lướt. 

Hôm uống trà với Hoàng Trường ở Virginia tôi hơi 
ngạc nhiên khi thấy Trường rất tin tưởng ở khả năng trừ ung 
thư của loại trà đắt tiền. Trường bảo: “Trà này đắt lắm, trừ 
được ung thư cơ mà”. Theo tôi đây chỉ là cách “móc tiền” 
khéo léo của một số con buôn “tài ba”. Tôi đồng ý là có 
những loại trà rất đắt nhưng không phải chỉ loại đắt tiền mới 
có tính ngăn ngừa ung thư. Mấy năm gần đây phong trào dùng 
dược thảo lan rộng khắp mọi nơi. Có một bữa, tôi đang ngồi 
uống cà phê cùng mấy người bạn, chợt Quốc ghé tai tôi “Tớ 
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vừa nghe radio xong, đang có một cuộc cách mạng lớn về Y 
học, “lang Tây sẽ ngồi chơi sơi nước”, trường Tây Y sẽ đóng 
cửa hàng loạt”. Dược thảo sẽ giúp nhân loại sống “free” bệnh 
tật và trường thọ trên trăm tuổi. Tớ nói nhỏ cậu nghe: “tớ sẽ 
giầu to vì tớ sẽ theo nghề cụ Tú Xương”: 

Phen này ông quyết đi buôn cối 
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu 

Chỉ sau một tuần, tôi có dịp điện đàm với Thiều ở 
New Jersey và nhân vui miệng tôi có đề cập tới cuộc “cách 
mạng y học” của Quốc, thì Thiều la to với giọng hết sức là 
CVA: “Bảo nó đừng có đùa trên sự đau khổ của người khác. 
“Moi” với mấy trự bên đó đã “thử thời vận” rồi và đều “té 
ngửa” hết: “nói dzậy mà không phải dzậy”. Có thằng đau quá, 
mỗi lần mở radio nhằm đúng lúc quảng cáo, hắn buột miệng 
xổ tiếng Đan Mạch, tắt radio rồi hét “Biết rồi, khổ lắm, nói 
mãi !!!”. 

Thực ra trà chỉ có khả năng giảm thiểu nguy cơ bị 
bệnh, chứ không phải là “cam đoan chữa bách bệnh” như một 
số quý vị cố tình gán cho trà. Khoa học đã chứng minh trong 
trà có chứa hợp chất có tên Polyphenol trong hợp chất này có 
một kháng Oxy hóa (antioxidant) mang tên Flavonoid. Đặc 
tính của chất kháng Oxy hóa là ngăn ngừa sự hư hại của tế 
bào, một trong những nguyên nhân xâu xa của bệnh tật. John 
Folts, giám đốc viện nghiên cứu về tác động mạch tim, khẳng 
định là chất kháng Oxy hóa Planonoid có đặc tính chống máu 
đóng cục trong động mạch. Từ đó suy ra trà có khả năng làm 
giảm nguy cơ bị tâm kích (heart attack) và tai biến mạch máu 
não (Stroke). Hai mươi nghiên cứu trên loài vật cũng đã đưa 
tới kết luận: Nhờ ở hợp chất Phenols, trà có thể có khả năng 
ngăn ngừa vài ung thư ở hệ tiêu hóa, hô hấp và ngoại da. Tại 
sao chỉ có khả năng ngăn ngừa vài loại mà không ngăn ngừa 
tất cả các bệnh ung thư thì các khoa học gia giải thích: 
Nguyên nhân gây bệnh không phải chỉ có một, mà là rất 
nhiệu. Vì có chứa á kim Fluoride nên trà ngừa được sâu răng. 
Người Nhật còn đi xa hơn khi đưa ra nhận xét là trà có khả 
năng giết vi khuẩn gây ra bệnh niếu răng. Ngoài những nét 
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chính kể trên, trà còn có vài tính chất khác nữa, nhưng chưa 
được minh định rõ ràng nên tôi không kể ra đây. Mặt khác, 
mấy tay chuyên viên dược thảo cũng cố đào ra được vài bất 
lợi khi uống trà nhưng theo nhận xét của riêng tôi, những bất 
lợi này có vẻ mơ hồ ngoại trừ một điều thì hầu như là chắc 
chắn: Trẻ em mà uống trà nhiều thì dễ bị thiếu máu vì trà làm 
trở ngại biến dưỡng chất sắt. 

Tiền nhân ta xưa kia cũng tin tưởng rất nhiều vào khả 
năng bảo vệ sức khỏe của trà nên các cụ đã có câu: 

Dạ bán tam bôi tửu 
Bình minh sổ chản trà 
Nhất nhật y như thử 
Lương y bất đáo gia. 

Cụ Ấm của nhà văn Nguyễn Tuân đã diễn nôm như 
sau: 

Mai sớm một tuần trà 
Canh khuya dăm chén rượu 
Mỗi ngày được như thế 
Thầy thuốc xa nhà ta 

Tây phương cũng có câu: “Drinking tea each day will 
starve the doctor”. Tôi xin tạm dịch theo nghĩa của câu trên: 
“Trà đều ngày một gói. Bác sĩ sẽ chết đói”. Cho nên, dưới 
khía cạnh nào đó, Đông Tây gặp nhau vẫn là chuyện thường. 

Nhưng có một điều lạ là có một tính chất khá quan 
trọng của trà thì quý vị tiến sĩ Dược Thảo học lại hầu như 
không bao giờ đả động tới, trong khi những tay nghiền trà lại 
thường ca tụng, đó là: Trà làm ta quên mọi ưu tư phiền muộn 
ở đời. Tuy vậy, cũng xin nhấn mạnh ở đây với quý đồng môn 
là sầu muộn gì thì có thể giải khuây bằng trà chứ sầu muộn về 
tương tư thì trà chịu thua đấy. Chính Tố Như tiên sinh cũng có 
quan điểm như vậy trong khi cụ đề cập tới nỗi nhớ Kiều của 
Kim Trọng, chàng Kim nhớ Kiều đến nỗi bỏ cả học hành: 

Phòng văn hơi giá như đồng 
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Và đêm quên ngủ: 

Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao 
Mặt tơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng 

Nếu có chợp mắt được một chút, thì lại nằm mơ ngay 
tới nơi gặp gỡ người đẹp: 

Mây tần tỏa kính song the 
Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao. 

Trong tâm trạng quá ảo não, chàng Kim đã nhớ tới trà 
với hy vọng trà sẽ làm vơi bớt nỗi sầu, nhưng chàng đã lầm. 
Trà không giúp được gì mà càng làm cho cái bệnh “nhớ em 
yêu” của chàng càng nặng thêm: 

Mành tương phân phất gió đàn 
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. 

Cũng vì ý thức được như vậy, nên mấy tay CVA khôn 
lắm, thuở thiếu thời mà bị bệnh Kim Trọng, mấy trự ấy có 
ngồi ở nhà pha trà uống đâu mà cứ thơ thẩn đi lang thang trên 
đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc trong sở thú Sài gòn vào giờ 
“người ta” tan học, là hết bệnh. 

Nói tới chuyện Kiều, tôi lại nhớ đến thầy Vũ Khắc 
Khoan. Câu chuyện không được tế nhị, đáng lẽ không nên kể 
trong bài viết về trà, một thức uống tao nhã, nhưng sợ thời 
gian làm quên mất nên xin mạn phép được thuật lại ở đây. Đối 
với các thầy trong trường, chúng tôi đều kính nể, nhưng riêng 
với thầy Khoan, ngoài kính nể, mọi người còn sợ nữa. Thầy 
nghiêm và ít nói , nhưng khi đã nói thì không dư một tiếng. 
Thầy giám thị lớp ngày ấy là thầy Vang, thầy hiền và dễ tính, 
nên thường bị chúng tôi qua mặt khi thầy điểm danh. Và, 
thỉnh thoảng đùa hơi quá với thầy. Không hiểu lý do nào, có 
thể thầy Vang mách, thầy Khoan lại biết chuyện này. 

Một buổi sáng, thầy Vang điểm danh xong, vừa ra 
khỏi lớp thì mọi người cười ầm lên, nhưng, ngay lúc đó thầy 
Khoan từ từ bước vào, tiếng cười chợt im bặt. Thày chậm rãi 
bước lên bục, lấy tay phủi nhẹ mặt bàn trước khi đặt cặp 
xuống. Miệng thầy vẫn ngậm chiếc “cóng” hút thuốc, tay thày 
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kéo chiếc ghế rồi từ từ ngồi xuống. Thày ngước mắt nhìn 
khắp lớp một lượt rồi lại từ từ đứng lên đi về phía cửa sổ, thày 
nhìn bang quơ khung cảnh bên ngoài như không để ý gì đến 
cái đám học trò ngỗ nghịch đang yên lặng ngồi phía dưới. 
Trực giác tôi lúc đó đã báo cho tôi hay là sắp bị “chỉnh”. Chợt 
Chính ngồi bên cạnh đụng nhẹ vào chân tôi như thầm bảo là 
hắn đã biết đầu óc tôi đang nghĩ gì. Chợt thày Khoan quay trở 
lại bàn, từ từ nhắc “cóng” ra khỏi miệng rồi thầy cất tiếng nói 
chậm, rành rọt, hơi vang một chút và tuy không “ngậm đắng 
nuốt cay” nhưng rất ư là thấm thía: “Các anh gần 50 người, 
16, 17 tuổi mà lại đi trêu một ông già gần 50 tuổi. Như thế là 
nghĩa làm sao? Có hay không? “Các anh có giỏi thì cứ trêu tôi 
đây này”. Thày ngừng nói, lớp yên lặng tới mức ngột ngạt. 
Giá có con muỗi bay qua chắc cũng nghe thấy. Chợt có một 
âm thanh lạ, rất nhẹ phát ra ở cuối lớp. Tôi cho là vô tình, chứ 
không phải cố ý và có thể là do sự quá căng thẳng gây nên. 
Âm thanh tuy nhẹ, nhưng nghe không xuôi tai và làm người 
nghe không yên tâm nếu phải đứng hoặc ngồi yên một chỗ. 
Tôi tin cả thầy Khoan không nghe thấy. Ở trong tình huống 
này, mọi người chúng tôi chỉ còn cố gắng tập trung vào một 
việc: ráng nín cười, nhưng Nguyễn Nhật, ngồi xế tôi một 
hàng, ở dẫy giữa, nhịn không nổi khẽ bật thành tiếng, tuy vội 
vàng khựng lại, nhưng cũng không qua khỏi mắt thày: 

- Anh Nhật, tại sao anh lại cười? 

Sau câu hỏi của thầy, lớp chìm trong yên lặng, căng 
thẳng tăng thêm, và chúng tôi hồi hộp đợi câu trả lời. Nhật từ 
từ đứng dậy, anh nhìn ngang, nhìn dọc, đưa tay gãi đầu, dáng 
điệu rất phân vân. Anh đứng yên một chút, nhìn cuốn vở để 
trên bàn và sau cùng anh quyết định: 

- Thưa thầy, có anh nào vừa mới….. 

Nhật dùng nguyên từ mộc mạc mà dân gian thường 
dùng để chỉ sự việc xẩy ra. Nghe Nhật trả lời xong, một phen 
nữa, cả lớp lại phải nín cười. Tôi vội lấy ngón tay gạt nhẹ cây 
bút chì cho rớt xuống đất rồi vờ cúi xuống tìm. Tôi không có 
ý định tìm bút, mà chỉ cốt được thở phào một chút nhẹ nhõm 
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dưới gầm bàn. Chắc các bạn còn nhớ những kỳ thi Trung học 
Đệ nhất cấp và Tú Tài cách nay hàng mấy chục năm. Ngày 
đầu khóa thi, thường là ngày gây cấn nhất. Các thí sinh lần 
lượt vào ngồi, trình phiếu báo danh, đề tên trên giấy thi rồi 
chờ. Thầy chánh chủ khảo đi từng phòng đưa “phong bì đề 
thi”. Thầy giám khảo không mở ra ngay mà để trên bàn. Mọi 
người phải tiếp tục chờ đợi và chuẩn bị nghe tiếng “kẻng” báo 
hiệu giờ “mở đề thi” Ôi chao, sao cái giây phút chờ đợi nghe 
tiếng “kẻng” này nó hồi hộp và dài thế, không phải là ba mà là 
“ năm, sáu thu dồn lại một ngày dài ghê”. Nhắc lại kỷ niệm 
này tôi muốn các bạn thông cảm chúng tôi mà nhận ra cái 
“ngột ngạt” của lớp học sau câu trả lời của Nhật. Cái hồi hộp 
chờ đợi phản ứng của thầy Khoan cũng giống như cái hồi hộp 
chờ cái tiếng “kẻng” báo hiệu giờ thi bắt đầu. Thầy Khoan từ 
từ quay mặt vào tường. Thầy nhồi lại điếu thuốc hút dở trên 
“cóng” rồi thầy quay lại đối diện với đám học trò, thầy nhìn 
thẳng vào Nhật trong vài giây rồi chậm chạp vừa đi ra phía 
cửa, thày vừa nói: 

- Anh Nhật ạ, khi thấy không khí chung quanh bị ô 
nhiễm, đáng lẽ anh phải ngậm miệng lại, sao anh lại 
mở miệng ra. Thật anh không biết một tý gì về vệ 
sinh cả. 

Sau đó, thầy bắt đầu giảng bài như không có gì xảy ra. 
Hết giờ và cũng là “giờ chơi” nên thày vừa ra khỏi lớp, chúng 
tôi cũng chen nhau ùa ra ngoài. Hầu như mọi người đều thở 
phào một cái nhẹ nhõm. Chợt Chính kéo tay tôi đi nhanh về 
phía Nhật, hắn giơ tay gỡ vội mảnh giấy gắn hờ hững phía sau 
Nhật. Chính liếc qua rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn kỹ, thì ra là câu 
Kiều lẩy: 

Trông theo nào thấy đâu nào 
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây. 

Chính bảo tôi đừng để Nhật biết, hắn sẽ chửi đổng 
tùm lum. Chợt có hai ba, tay lại gần chúng tôi: Chuyện gì, 
chuyện gì thế? Chính nói nhỏ cho hay thì một tay lại hỏi tiếp: 
Có biết đứa nào làm chuyện này không? Chính bấm nhẹ vào 
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tay tôi trước khi trả lời: (Sau tôi mới hiểu là Chính nghi một 
trong ba tay đó là thủ phạm) ném đá dấu tay thì biết thế quái 
nào được, nhưng không nên lẩy Kiều như vậy, dù chỉ là bắt 
chước người khác, nguy hiểm lắm. Theo tôi,  Cụ Nguyễn Du 
là người lớn, tính cụ đôn hậu nên cụ không chấp chuyện lặt 
vặt vì cho là tuổi trẻ bồng bột đôi khi thiếu suy nghĩ, nhưng 
chị Đạm Tiên thì chị ấy không để yên đâu; chị ấy lại rất 
thiêng, đã từng báo mộng cho Kiều biết chuyện tương lai. Nếu 
quả thật chị để tâm thì kẻ “ném đá dấu tay” chắc phải “lều 
trõng” nhiều lần mới đỗ nổi Tú Tài. 

Tôi tán đồng: Chính nói rất có lý. Các ông có nhớ các 
khoa thi chữ Hán ngày xưa không? Trước giờ thi một người 
lính bắc ống loa hô lớn: “Xin mời những oan hồn vào trường 
thi để báo oán, trả thù”, tiếp đến là “mời các hồn  báo ân”, sau 
cùng mới mở cửa mời các “sĩ tử” vào trường thi. Tôi còn nhớ 
có chuyện kể một thí sinh vào thi phải bỏ dở vì bị oan hồn 
hiện lên quấy nhiễu. Mấy năm sau người em cũng gặp cảnh 
như vậy, xong “bản nháp” nhưng hễ cứ đặt ngòi bút lên mặt 
“quyển” là đau bụng chịu không nổi và sau cùng cũng rớt. Tớ 
thấy ai là chị Đạm Tiên thì cũng tức chứ. Chị là người “hữu 
xạ tự nhiên hương”, chị từ giã Kiều, biến ra khỏi phòng rồi 
mà hương thơm sót lại của chị vẫn còn thoang thoảng bay ra 
bay vào quanh Kiều, thế mà dám so sánh như vậy thì quả thật 
là quá lắm. Trên đường ra cổng mua “tầm giuộc dầm”, thấy 
chỉ có hai đứa, Chính mới nói nhỏ: “Nếu tay đó tin là có linh 
hồn và nhân vật Đạm Tiên là có thật thì mùng 1 hoặc rằm âm 
lịch này cậu sẽ thấy có một tay CVA đem nhang đèn đến đền 
Đức Trần Hưng Đạo hoặc lăng Tả Quân Lê Văn duyệt nhờ 
giúp đỡ”. Chính ngồi kế bên tôi nên giờ chơi hai đứa thường 
đứng tán gẫu trước khi vào học giờ cuối. Thời gian học trường 
Nguyễn Trãi Hà Nội, ngồi cùng bàn với tôi là Đức và Hữu. 
Đức có đặc điểm là sáng không ăn điểm tâm chỉ uống nước 
trà. Đức tâm sự: “sáng nào bố tớ cũng pha trà, tớ xin một ly 
“sái nhì”, uống xong đi học, tiền quà sáng bỏ túi, tính sau”. 
Bây giờ nghĩ lại thấy hắn khôn. Chỉ uống trà, không ăn sáng 
mà đi học thì ít khi ngủ gật trong lớp. 
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Năm 1979 có dịp trở lại Hà Nội, tôi tìm không thấy 
Đức nhưng gặp lại Hữu. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Khởi 
đầu Hữu đề nghị một điều: Giờ này tớ vẫn chưa vào đảng, đề 
nghị cậu nói chuyện với tớ như thuở nào, nghĩa là như trước 
năm 1954. Và Hữu hỏi tôi một câu: “Tại sao giờ này còn ở 
đây mà chưa di tản? Nhưng thôi pha trà uống cái đã”. Hữu 
vừa bỏ trà vào ấm độc ẩm rồi nói: Trà móc câu Bắc Thái được 
lắm cậu ạ. Hắn với tay lấy bình Thermos, đổ nước rửa trà, 
xong chuyên nước tới gần đầy ấm; khi thấy đã ngấm, Hữu rót 
ra hai chén hạt mít và mời tôi. Trời đang tiết “Trung Xuân”; 
mùa Xuân Hà Nội, uống trà hàn huyên cùng bạn cũ tái ngộ 
sau ¼ thế kỷ, tưởng cũng là một chuyện hiếm có. Hồi tưởng 
thuở “mài đũng quần trên ghế nhà trường” ở Hà Nội, hình như 
ai trong chúng tôi cũng gặp đề luận: “Một năm có bốn mùa, 
em thích mùa nào nhất, tại sao?” Tôi đành phải trả lời là thích 
một mùa, nhưng thực ra là tôi thích hai mùa Xuân Hạ và ghét 
hai mùa Thu Đông. Ghét mùa Đông vì quá lạnh, đi học rất 
cực, nhất là vào ngày mưa. Số học sinh có xe “xích lô” đưa 
đón chỉ đếm trên “đầu gối”, cực nhất là lúc đi tắm, đâu có 
phải trong nhà lúc nào cũng có “vòi nóng – vòi lạnh” như ở 
đây. Đun được bình nước pha ra 1 chậu lớn, tắm thật lẹ, nếu 
không “hết nóng”. 

Nhiều văn thi sĩ không ngớt lời ca tụng mùa Thu: 

Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo 
Một chiếc thuyền con bé tẻo teo. 
……………………………. 

hay: 

Em không nghe mùa Thu 
Dưới trăng mờ thổn thức 
……………………………. 

Cảm hứng về Thu đã sản sinh nhiều bản nhạc nổi 
tiếng: Giọt Mưa Thu, Thu Quyến Rũ, Buồn Tàn Thu 
v.v….Riêng tôi đón “ Mùa Thu Hà Nội” với đầy thử thách 
không vui trước mặt:” Một niên học mới sắp bắt đầu”. Tôi  
yêu mùa Xuân chẳng phải vì “Mùa của hy vọng” hoặc của 
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“Trăm hoa đua nở” mà chỉ là mùa giàu có nhất trong năm. 
Đầu Xuân là Tết mà Tết là có mở hàng (Lì Xì) và tiếp theo lì 
xì là đập heo đất. Lý do tôi thích mùa Hạ quá đơn giản: hạ là 
hè, là hết học là chơi thả cửa. 

Nhớ một mùa hè cùng Hữu đi từ “ Nhà Bác Cổ” về 
nhà, chợt nhìn thấy một trái chín trên cây (nếu tôi không lầm 
thì là trái sấu), Hữu cầm lấy hòn gạch ném lên nhưng chẳng 
ăn thua. Chợt Hữu bảo: Tớ có cách rồi, anh tháo một chiếc 
dép đang đi và ném mạnh, dép chạm vào cành cây, quả sấu bị 
chấn động và rơi xuống. Hai đứa tôi reo lên vì thành công bất 
ngờ, nhưng ngay sau đó nhận ra một điều, chiếc dép không 
theo trái sấu rơi xuống mà lại “toòng teng” ở trên cây. Tôi vội 
chạy quanh kiếm mấy mảnh gạch vụn ném lên nhưng vô hiệu. 
Bỗng Hữu la: Đây rồi, ngu quá. Hữu cầm chiếc dép còn lại 
vừa ném mạnh lên vừa nói: “Cho mày lên cứu bạn”, chiếc dép 
bay vèo lên chỉ cách chiếc kia có hai phân. Chúng tôi xuýt 
xoa vì chút nữa thành công. Sẵn đà chiếc dép bay lên cao rồi 
từ từ rơi xuống nhưng không chịu rơi xuống đất mà lại rơi vào 
cành cây bên cạnh và nằm yên tại đó. Hữu la lên rồi đưa tay 
gãi đầu, gãi tai lia lịa. 

- Cậu đang cười gì thế? 

Tôi chợt tỉnh: 

- Mình nhớ lại những ngày đi ném sấu với cậu. 

- Thời “hoàng kim” phải không? Ai mà chẳng nuối 
tiếc, uống trà đi. 

- Cậu dùng Thermos pha trà, quả thật khác xa với lối 
pha trà của các cụ. 

Vừa rót nước nhì cho tôi, Hữu vừa nói: 

- Theo tớ, thú uống trà là do mình tạo ra chứ không 
nên theo một khuôn mẫu nhất định nào. Các bậc tiền 
bối xưa, khi uống trà thường cố đạt một số quy cách 
do chính các cụ tạo ra, để hưởng được thú uống trà, 
nếu không cái thú của các cụ giảm đi nhiều. 
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Tôi đồng ý với quan niệm của Hữu. 

Trong “Chén trà trong sương sớm” của Nguyễn Tuân, 
Cụ Ấm thích uống trà vào lúc tranh tối, tranh sáng, trong một 
khung cảnh tịch mịch: “Ba gian nhà chỉ có một người thức. 
Trong cảnh trời đất lờ mờ chưa đủ phân rõ, phần đêm, phần 
ngày, Cụ Ấm có cả cái phong thái một triết nhân ngồi rình 
bước đi của thời gian..”. Sửa soạn để pha trà cũng là điều 
thích thú của cụ, vì nếu không, Cụ đã bảo người nhà đun nước 
để pha trà. Cụ nhúm lửa lò than rồi ngồi nhìn “những hòn than 
tàu cháy đều, màu đỏ ửng có những tia lửa xanh lè ở xung 
quanh”. Cụ lắng nghe tiếng than nổ lép bép trong khi hồi hộp 
chờ cái tiếng reo của nước báo hiệu nước sôi trong giây 
lát:”….từ ruột ấm đồng bị nung nấu đã lâu, có tiếng thở dài 
của khối nước sắp biến thể….” 

Các Cụ o bế khay trà chắc còn hơn là mấy bạn trẻ 
ngày nay o bế chiếc xe mới, vừa tậu được từ “Dealer”: “Cụ  
khẽ nâng vuông vải tây điều phủ trên khay trà gỗ trắc có chân 
quì. Nhẹ nhàng khoan thai, Cụ Ấm nhắc cả đĩa dầm, chén 
tống, chén quân ra khỏi lòng khay… Cụ ngắm nghía mãi 
chiếc ấm màu đỏ da chu, bóng không một chút gợn. Cụ Ấm 
thử mãi da lòng tay mình vào mình cái ấm độc ẩm, hình như 
cố tìm tòi một chút gợn trên đất nung để được sung sướng 
hoàn toàn sau khi nhận thấy cái ấm độc ẩm kia là nhẵn nhụi 
quá. 

Truyện ngắn “ Những cái ấm đất” của cùng tác giả đã 
nói lên cái thú sưu tầm ấm quí. Về nước pha trà thì nhà văn đi 
hơi xa: “Cụ Sáu cứ nhất định phải có nước giếng ở chùa Đồi 
Mai mới chịu pha trà”. Còn Cụ Ấm thì:”… nước pha trà 
không gì thơm lành bằng cái thứ nước đọng trong lá sen, mỗi 
lá chỉ có ít thôi, phải gạn vét nhiều lá mới đủ uống một 
ấm…”. Bàn về tài thưởng thức hương vị của trà, nhà văn đưa 
ra một nhân vật, sau khi thưởng thức một bình trà, đã nhận ra 
được mùi trấu ở trong. Nhà văn cũng đồng ý là nhân vật này 
hơi mộng tưởng, qua lời cụ Sáu: “Cổ nhân cũng bịa ra một 
chuyện cổ tích thế để làm vui thêm cái việc uống trà một tuần 
nước đấy thôi, chứ cụ tính làm gì ra những thứ người ấy..” 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 103 

nhưng trong thâm tâm, ông vẫn cho là có thể có người như 
vậy, chúng ta hãy nghe khách Cụ Sáu trả lời: “Không, có thể 
như thế được lắm mà…Chắc những thứ trà Bạch mao hầu và 
trà Trảm mã hẳn cũng đã uống rồi đấy…”. 

Vào thế kỷ 18, nhà soạn nhạc (Composer) J. Bach 
người Đức, với một thính giác thiên phú, ông đã có thể nhận 
biết được những đơn âm trong một hợp âm vậy thì ở Việt 
Nam nếu có một nhân vật, với một vị giác thiên phú, đã nhận 
biết có mảnh trấu trong một ấm trà thì theo tôi đâu có gì lạ mà 
nhà văn Nguyễn Tuân phải e dè khi đưa ra một nhân vật như 
vậy. 

Pha trà bằng ấm độc ẩm và chỉ uống 2 chén con thôi, 
thì quả thật các cụ ta xưa đã căn đúng cái thời điểm ngon nhất 
của một ấm trà và các cụ thường chê trách những người uống 
trà “cạn láng” nghĩa là tới lúc trà hết hương. Nguyễn Tuân 
ghi:” Các cụ bảo không nên uống trà một cách tàn nhẫn như 
vậy”. Có điều tôi không đồng ý với nhà văn Nguyễn Tuân khi 
ông bảo uống trà trong bình tích rất tục. 

Quê tôi ở phía Bắc Hồ Tây, sát với Hà Thành. Thuở 
nhỏ mỗi khi nghe người lớn kháo nhau: sắp “Lập đông” hoặc 
“đông chí” thí quả thật ngày đó tôi chẳng hiểu tý gì về ý nghĩa 
của mấy từ này, nhưng kinh nghiệm khi nghe nói vậy là biết 
ngay điều gì sẽ xẩy ra: cái rét căm căm sắp tới rồi. Mẹ tôi thì 
vội vàng đem hết quần áo ấm ra phơi. Thế rồi hai ba ngày sau 
thì lạnh đến thật các bạn ạ: Lạnh cóng chân tay, lạnh thấu 
xương. Lạnh chết trâu bò trên cạn, chết cá dưới ao. 

Trong những ngày ấm áp, nơi lý tưởng của tôi là bờ 
ao, bờ giậu và xa hơn là chân đê sông Hồng chạy quanh làng 
và mạo hiểm hơn là dọc theo những nương dậu “bát ngát xa, 
ngời sắc xanh” chạy xa tít tới sát lòng sông, nhưng trong 
những ngày “lập đông” hoặc “đông chí” thì chổ lý tưởng của 
tôi là nơi các Cụ uống trà. Tôi lai vãng tới đây không phải là 
chờ uống “xái nhì”, “xái ba” mà để sưởi ấm. Quanh năm ông 
nội tôi thường hay uống độc ẩm nhưng trong những ngày giá 
lạnh cụ lại thích ngồi uống cùng bạn bè trong làng. Ba bốn cụ 
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ngồi quanh một khay trà, bên cạnh là một ấm tích đặt kế bên 
một ấm giỏ, đối diện là một điếu hút thuốc lào. Ấm đồng đã 
đặt trên lò, tôi cũng có dịp được nhìn than hồng, được nghe 
than nổ và đợi tiếng nước reo trong ấm. Chẳng bao lâu nước 
đã sôi sục nhưng chỉ khi nào thấy có làn hơi tỏa mạnh từ vòi 
ấm, y như làn hơi phun ra từ đầu tầu xe lửa, các cụ mới chịu 
chuyên nước vào ấm, vội vàng đặt ấm tích vào giỏ và trịnh 
trọng đậy nắp ấm giỏ lại. Bây giờ là lúc tôi hành động, bằng 
cách len lén đi lại gần ấm giỏ và từ từ để hai bàn tay lên nắp 
ấm. Ối chao, ấm sao là ấm, cái ấm truyền qua hai bàn tay tôi, 
lan khắp cơ thể khiến trong một lúc tôi đã quên đi những cơn 
gió bấc lạnh đang hoành hành bên ngoài. Khi biết trà đã đủ 
ngấm, một cụ nhấc bình tích ra khỏi giỏ và lần lượt rót nước 
vào chén có sẵn trong khay, hơi trà bốc lên nghi ngút, mỗi cụ 
cầm một ly, mời nhau rồi từ từ thưởng thức từng hớp nhỏ. 
Thỉnh thoảng tôi thấy có cụ với tay lấy ống điếu, rít một hơi, 
cụ không nhả khói ngay mà lại với tay uống một hớp trà. Cụ 
nín thở một lúc rồi mới từ từ nhả khói . Các cụ bảo hãm thuốc 
lào bằng một hớp trà. Nghĩ lại tôi thấy uống trà kiểu này thoát 
tục quá đi chứ. Sao lại bảo là tục. Một văn sĩ thời xưa cũng có 
câu: 

Chè chuyên nước nhất, 
Hương dồn khói đôi. 

chắc là mô tả khung cảnh uống trà ở trên 

Di cư vào Nam tôi được thưởng thức “trà đá chanh 
đường”, được tôi và mấy bạn CVA gọi là “trà giải khát”. Trà 
uống sau khi ăn phở, ăn hủ tíu… được chúng tôi kêu là “trà 
tráng miệng” và không được chúng tôi xếp vào thú uống trà. 
Hiện nay trà giải khát “Iced Tea” được bán khắp mọi nơi trên 
đất Mỹ. Năm 1904 một hội chợ thế giới tổ chức tại St. Louis 
và iced tea đã xuất hiện trong dịp này. Có những thời điểm 
người Mỹ tiêu thụ tới 80% “iced tea” sản xuất và lượng này 
đã đủ để đổ đầy 128 ngàn hồ bơi. 

Người Âu cũng tìm được cái thú trong phương cách 
uống trà của họ nhưng theo tôi thì hơi nặng về trình diễn. 
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Người Anh, ngoài nước trà “thuần túy” họ uống thêm trà 
đường, trà cream (có thể trà Thái phát xuất từ đây) và đôi khi 
bạn còn thấy có mấy miếng chanh, miếng cam bên cạnh. Họ 
cũng thích sưu tầm ấm, chén và ấm chén phải hợp, phải đi đôi 
với nhau (a matching set); thêm vào bộ khay trà là tách đựng 
đường, đựng cream. Nhưng chưa hết, lấy đường thì phải dùng 
thìa, do đó thìa đã có dịp mon men tới bên khay trà và bạn sẽ 
không ngạc nhiên khi thấy trong các tiệm bán kỷ vật có trưng 
bày những thìa nhỏ khá đẹp được để riêng trong hộp làm quà, 
làm “collection”. Một số người lại thích có sự hiện diện của 
hoa bên khay trà, không phải là để những bình hoa to, mà chỉ 
là những cọng hoa nhỏ cắm vào pitcher, một “thành viên” của 
khay trà và được xử dụng tương tự như chén tống của các cụ 
ta xưa. Ngoài thú độc ẩm, song ẩm Tây phương còn có thú 
“đa ẩm” (tea parties). 

Theo thiển ý của tôi, thú uống trà đôi khi không phải 
chỉ là lúc tự mình sửa soạn ấm chén để pha trà hoặc lúc 
thưởng thức hương vị của trà mà còn cả là một quá trình bao 
gồm những kỷ niệm, liên quan tới trà, mà bạn có được trong 
một thời gian, ở một không gian nào đó, để trước khi nâng ly, 
những ấn tượng có sẵn trong tiềm thức sẽ tuần tự xuất hiện 
trong tâm để bạn có cái cảm tưởng như đang sống những ngày 
tháng êm đềm đã qua. Bạn hãy hình dung một buổi chiều bạn 
sửa soạn pha một bình trà, ấm sắp dùng là chiếc độc ẩm bạn 
mua trong dịp du lịch Canada, bộ chén có được khi ghé 
Richmond Virginia, chiếc ấm đồng sắp đun nước bạn mua ở 
Chinatown N.Y và mới hôm trước, một bạn thân gửi tặng bạn 
một gói trà ngon. Vậy trong bối cảnh này, khi nâng ly, chắc 
chắn không phải bạn chỉ thích thú vì hương thơm của trà. 

Cách đây ít năm, có dịp ghé một tiệm bán kỷ vật ở gần 
San Diego, tôi thấy một bộ ấm chén gồm một ấm song ẩm và 
bốn chén quân bày trên một khay cùng có màu gan gà. Để ý 
mảnh giấy nhỏ treo bên quai ấm tôi thấy in hàng chữ (bằng 
Anh ngữ): “Ấm chén này làm bằng đất lấy từ một ngọn núi 
(có đề tên nhưng tôi quên mất) ở Trung Quốc”. Lúc đó tôi có 
ý nghĩ: uống một ly trà mà biết được chiếc chén đang cầm 
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trong tay làm bằng đất của một ngọn núi nổi tiếng bên Trung 
Quốc thì kể cũng thú thật, nhưng nếu lại làm bằng đất ở núi 
Châu Thới hoặc Tam Đảo thì còn thú biết bao. Và nếu nước 
pha trà mà lại là nước lấy từ một giếng ở gần đền Hùng hoặc 
trên sông Bạch Đằng thì theo tôi cũng chẳng thua gì nước 
giếng chùa Đồi Mai hoặc nước đọng trên lá sen của nhà văn 
Nguyễn Tuân vậy. 

Mấy lần họp bạn CVA ở tư gia, ở văn phòng làm việc 
của đồng môn, tôi chỉ thấy Coca Cola, Pepsi….mà không có 
nước trà. Tôi lấy làm lạ và tự hỏi: chắc mấy tay tổ chức không 
biết uống trà? Nhưng suy nghĩ lại thấy điều suy đoán trên 
hoàn toàn không thể chấp nhận: Họ cũng là con cháu của vị 
đại nho, đại danh thần Chu Văn An, họ cũng là các chàng trai 
nước Việt vậy thì không thể nào không biết uống trà: 

Làm trai biết đánh tổ tôm 
Uống trà mạn hảo, ngâm nôm Thúy Kiều. 

Thế tại sao không có nước trà? Chỉ có một lời giải 
thích: Khung cảnh uống trà, đồng ý là không cần theo một 
tiêu chuẩn nào nhưng tương đối phải tĩnh hơn động, ăn nói 
phải điềm đạm, không được ồn ào xổn xoảng như vỡ chợ, và 
nếu quả thật cần phải như vậy thì tôi cam đoan là các trự CVA 
khó mà theo được. Nhưng nói gì thì nói, các bạn phải đồng ý 
với tôi là có những lúc họ rất ư là đứng đắn. Tuy nhiên, cố 
gắng nghĩ tôi cũng chỉ tìm ra được hai lúc nghiêm chỉnh, đĩnh 
đạc của họ mà thôi: 

1. Đầu năm tụ tập ở nhà thày để chúc tết. 

2. Giây phút làm lễ tơ hồng của đương sự. 
(còn gì nữa thì xin quý vị đồng môn ghi lại dùm) 

Trước khi ngừng bút xin lưu ý quí đồng môn: BS họ Đoàn 
có nhờ tôi loan báo một tin vui: Nhân dịp Xuân Quý Mùi (Tết 
Con Dê) hắn có nhã ý tặng một ít viên thuốc bổ màu xanh cho 
các đồng môn hội đủ điều kiện sau: 

1. Trên 61 tuổi (kém một ngày cũng không được) và 
phải dưới 66 tuổi (dư một ngày cũng không được) 
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2. Phải có giấy giới thiệu của BS gia đình. Nếu không 
có BS gia đình thì phải có giấy của bà xã xác nhận 
“ĐƯƠNG SỰ KHÔNG CÓ BS GIA ĐÌNH”, ghi 
vậy thôi “LÀ ĐỦ”. Đương sự phải ký một giấy 
cam đoan ghi rõ: “Chỉ xử dụng ở nhà và tuyệt đối 
không mang theo nếu chẳng may bị “bùa ngải” 
quyến rũ đi “ĂN CHÈ NHÀ BÈ”. 

3. Hứa không được uống thuốc với nước trà vì như 
vậy sẽ làm mất tính chất “thanh tao” của trà. Cần 
thêm chi tiết hoặc có gì thắc mắc khiếu nại, xin 
điện thư về cho hắn ở địa chỉ: 

www.mạnđàsơntrang.đoànhoànggia.đạilý.com. 

Xin thành thật chúc quý đồng môn và gia đình một 
năm mới vui, khỏe và đạt nhiều thắng lợi./. 

Trần Quang Dự 
Orange County - Tháng Chạp năm NHÂM NGỌ 

 
Trần Quang Dự (2004) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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JJee  CChhaannttee  AAvveecc  TTooii,,  LLiibbeerrttéé  !!  
Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté 
Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine 
Quand tu trembles, je prie pour toi liberté 
Dans la joie ou les larmes, je t'aime 

Souviens-toi des jours de ta misère 
Mon pays, tes bateaux étaient tes galères  
Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté  
Et quand tu es absente, j'espère 

Qui es-tu? Religion ou bien réalité 
Une idée de révolutionnaire 
Moi je crois que tu es la seule vérité 
La noblesse de notre humanité 

Je comprends qu’on meure pour te défendre  
Que l'on passe sa vie à t'attendre  
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté  
Dans la joie ou les larmes, je t'aime 

Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix 
Le chemin de l'histoire nous conduira vers toi  
Liberté, liberté…  

GG..  VVEERRDDII  
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TTôôii  HHáátt  CCùùnngg  BBạạnn,,  TTựự  DDoo  ƠƠii  !!  
Tự Do ơi! Bạn mến yêu 
Khi mà bạn hát, tôi theo hát cùng, 
Khi mà bạn khóc não nùng 
Niềm đau của bạn tôi chung lệ sầu, 
Khi mà bạn bị đảo chao 
Tôi cầu cho bạn được mau tốt lành, 
Tôi yêu quý bạn chân thành 
Dù trong hoan lạc hay quanh lệ trào. 

Bạn nhớ chăng những ngày nào 
Bạn lâm vào cảnh khổ đau ngập tràn 
Thời quê tôi cũng lầm than 
Đồng thuyền ta chịu chung phần bi ai, 
Khi bạn hát, Tự Do ơi 
Tôi cùng hoan hỉ vang lời đồng ca 
Và khi bóng bạn nhạt nhòa 
Thời tôi hy vọng xót xa miệt mài. 

Hỡi Tư Do bạn là ai? 
Bạn là tôn giáo ở nơi chốn này  
Hay là thực tại nơi đây 
Tư duy cách mạng vần xoay lòng người, 
Riêng tôi tin tưởng mãi thôi 
Bạn là chân lý tuyệt vời độc tôn 
Mãi thanh cao, mãi trường tồn 
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Đỉnh cao hy vọng của nhân loại mình. 
Tôi thường thông hiểu tận tình 
Có người mạng sống hy sinh chẳng màng 
Mong bảo vệ bạn an toàn 
Tư Do yêu quý vô vàn thiết thân, 
Có người suốt quãng đường trần 
Mãi mong chờ bạn âm thầm khôn nguôi, 
Khi bạn hát, Tư Do ơi! 
Tôi luôn cùng bạn cất lời hoan ca 
Dù trong vui thú thăng hoa 
Hay qua dòng lệ chan hoà đắng cay, 
Lòng tôi ấp ủ lâu nay 
Tình yêu quý bạn đắm say một đời. 

Bài ca hy vọng khắp nơi 
Đều ghi tên bạn với lời thiết tha 
Mang tiếng nói bạn vang xa, 
Con đường lịch sử mở ra rạng ngời 
Dẫn đường chỉ lối chúng tôi 
Hướng về phía bạn, chân trời đẹp tươi 
Tự Do ơi! Tự Do ơi...! 

NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  ((bbúútt  hhiiệệuu TTââmm  MMiinnhh)) 
(Phóng Tác) 

*** 

 
Ngô Tằng Giao – Virginia, USA, 2005 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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HHaaii  LLáá  TThhưư  
BBúútt  kkýý  ccủủaa  nnggưườờii  SSVVSSQQ//HHQQ//KK1100  

Phạm Đình San 

Đây chỉ là đoạn bút ký nhắc lại kỷ niệm chuyến viễn 
du đầu tiên trong cuộc đời hải nghiệp của một cựu 
sinh viên sĩ quan hải quân.  Tuy nhiên trong đó có ghi 
lại nhiều biến cố quan trọng trong hai tháng cuối 
cùng của VNCH.  Người viết xin được chia sẻ đôi chút 
tâm tình với bạn đọc, các bạn HQ cùng khoá và đặc 
biệt các bạn HQ gốc CVA: 

- HQ Vương Đắc Ân CVA-58 
- HQ Nguyễn An Cường CVA-59 
- HQ Vũ Trọng Dụng CVA-59 
- HQ Đinh Mạnh Hùng CVA-59 
- HQ Bùi Hùng Khoát CVA-59 

 

LÁ THƯ THÁNG BA 

Little Sàigòn, ngày 31 tháng 3 năm 2009 

Các bạn Đệ Nhất Nam Dương K10 thân mến, 

Tháng Ba, tháng có những kỷ niệm khó quên của đoạn đường 
đầu hải nghiệp thì cũng lại có những nỗi đớn-đau-ray-rứt ở 
cuối đường binh nghiệp.  Tháng Ba có quá nhiều điều để nói 
với nhau, do đó lá thư này xin gửi đến các bạn với tất cả tâm 
tình của tôi gói ghém trong 34 năm qua dù có muộn màng. 

Thật vậy, Tháng Ba đã nhắc nhở chúng ta đến chuyến viễn du 
đáng nhớ của 47 năm về trước mà các bạn đã là người trong 
cuộc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. 
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Ngày 01/03/1962 - Phân đội trục lôi gồm 3 chiến hạm Hàm 
Tử II (HQ-114), Chương Dương II (HQ-115) và Bạch Đằng II 
(HQ-116) đã rẽ sóng ra khơi mang theo 45 SVSQ/HQ/K10 
trong chuyến công tác sang Phi Luật Tân để khử từ 
(degaussing).  Ba chiến hạm rời Nha Trang khi chiều vừa tắt 
nắng. Đất liền xa dần rồi khuất hẳn trong tầm mắt chỉ còn lại 
hình ảnh của dãy đèn néon xanh nhạt chạy vòng cung theo bờ 
cát Nha thành.  Chi đội 1 bắt đầu nhận phiên khi biển chuyển 
sang trạng thái 3, những ánh mắt sáng ngời với giấc mơ 
đường xa xứ lạ lúc mới nhập hạm tại bến Cầu Đá bây giờ đã 
biến mất, chỉ còn lại những khuôn mặt nhăn-nhó-thảm-thương 
với đôi mắt gà chết.  Khi chiến hạm bắt đầu pitch and roll là 
lúc hoạt cảnh cho-chó-ăn-chè khai diễn; diễn viên xuất sắc 
nhất là thi-sĩ Hoàng-Sa NQT của chúng ta, kế đến là NĐN, 
NVT và NTK.... 

Ngày 06/03/1962 - Phân đội trục lôi hạm của HQVNCH đến 
Phi Luật Tân, cập cầu trong căn cứ Hải Quân Mỹ Sangley 
Point phía nam Manila.  Trong những ngày công tác khử từ 
tiến hành, chúng ta đã có dịp đi thăm viếng Military Academy 
của Phi Luật Tân tại Baguio City, được đi bờ những chiều 
không sự vụ.  La cà trong các quán rượu ở Cavite City hoặc 
quá giang tiểu đĩnh của Hải Quân Mỹ băng qua vịnh Subic 
sang thủ đô Manila để ngắm cảnh và dạo phố là những nỗi vui 
sướng nhất của thuỷ thủ đoàn và các sinh viên sĩ quan Hải 
Quân Khóa 10 trong thời gian đó. 

Ngày 16/03/1962 - Công tác khử từ hoàn tất, ba chiến hạm rời 
CCHQ Sangley Point tiến vào vịnh Manila để viếng thăm 
thân hữu Hải Quân Phi Luật Tân.  Phân đội trục lôi hạm 
HQVNCH cập cầu BTL/HQ bạn trong khi ban quân nhạc dàn 
chào trên bến tàu.  Buổi chiều hôm đó, HQVNCH tổ chức tiếp 
tân trên chiến hạm để chào mừng ông Đại Sứ VNCH Trần 
Hữu Thế và một số giới chức HQ Phi và Mỹ.  Ba vị hạm 
trưởng HQ Đ/U Hoàng Cơ Minh, HQ Đ/U Bùi Huy Phong và 
HQ Đ/U Lưu Đình Phú cùng với hai vị giáo sư là HQ Đ/U Đỗ 
Kiểm và HQ Tr/U Nguyễn Địch Hùng trông thật sang trọng 
trong bộ quân phục đại lễ trắng.  Các SVSQ/HQ/K10 coi cũng 
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noble lắm chứ và chỉ thua mấy ông commandant của mình có 
cái bánh xe nước mía và vài cái huy chương trên ngực mà 
thôi.  Hôm sau Đ/U Phú, vị tuỳ viên quân sự của toà Đại Sứ 
VNCH tại Phi đã hướng dẫn một số Việt kiều xuống viếng 
thăm ba chiến hạm.  Phân đội trục lôi hạm đã lưu lại Manila 2 
ngày trước khi hồi hương. 

Ngày 18/03/1962 - Bảy giờ sáng, phân đội trục lôi hạm 
HQVNCH chuẩn bị khởi hành trở về Việt Nam.  Từng hiệu 
kỳ hàng hải quốc tế được kéo lên khi ba chiến hạm từ từ tách 
bến.  SVSQ và thuỷ thủ đoàn dàn chào bên hữu hạm, Đ/U Phú 
đứng trên bờ vẫy tay tiễn biệt.  Trên boong kẻ về tiếc nuối 
nhìn vô bờ, dưới bến người ở lại ngậm ngùi ngó theo.  Theo 
đội hình hàng dọc (formation one), ba chiến hạm tiến full ra 
khỏi vịnh Manila hướng về quê mẹ thân yêu. 

Ngày 21/03/1962 - Phân đội trục lôi về đến Nha Trang cập tại 
Cầu Đá. Cuộc viễn du của chúng ta vào tháng ba năm đó đã 
kết thúc với những kỷ niệm khó quên.  Còn đâu những giây 
phút say sóng trốn đi quart bị sĩ quan trực lôi đầu lên đài chỉ 
huy cảnh cáo!  Còn đâu những lần thao dượt vận chuyển 
chiến thuật với những hiệu kỳ đày màu sắc kéo-lên-hạ-xuống 
thoăn thoắt, những ánh đèn scott loang loáng!  Còn đâu những 
buổi đo trăng sao để tính tọa độ thiên văn!  Còn đâu những 
buổi chiều hí hửng đi bờ, la cà trong quán Bamboo Grove 
hoặc những đêm lả lướt trên sàn nhảy Corina 's Inn tại Cavite 
City!  Còn đâu những lần bụi bậm trong hang cùng ngõ hẻm 
của Manila và Pasay City!  Và còn đâu nữa chiều tháng ba 
năm đó khi đoàn quân xa GMC bốc chúng ta tại Cầu Đá, băng 
qua con đường “Chụtt” quen thuộc hướng về TTHL/HQ nơi 
chúng ta đã từng ấp ủ giấc mộng hải hồ. 

 
Bốn mươi bẩy (47) năm đã trôi qua với bao nhiêu biến đổi của 
cuộc đời, các bạn có còn nhớ đến chuyến viễn du đầu đời hải 
nghiệp đó hay không?  Rất tiếc một số SVSQ/HQ/K10 đã 
không được may mắn làm cuộc viễn du năm đó vì nòng nọc 
không chịu đứt đuôi ở thời kỳ thi lên Alpha hoặc bị hai thầy 

 
114  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

Trần Văn Sơn và Đỗ Kiểm xin tí huyết ở thời kỳ thi lên 
Chuẩn Uý vì không làm trọn vẹn những bài toán hóc búa. 

Nếu tháng 03/1962 nhắc nhở chúng ta những kỷ niệm đẹp của 
bước đầu hải nghiệp thì trái lại tháng 03/1975 đã khơi dậy một 
ký ức đau buồn của cuối đường binh nghiệp.  Hãy quay về 34 
năm trước để nhìn lại những ngày đen tối của một "THÁNG 
BA ĐỊNH MỆNH". 

Xứ sở của chúng ta đã nằm trong tình trạng nửa-hoà-nửa-
chiến kể từ 1973 khi Lê Đức Thọ mưu-mô-quỉ-quyệt và 
Henry Kissinger ngây-thơ-phản-trắc cấu kết ký thoả hiệp 
ngưng bắn Paris.  Số phận miền Nam kể như đã được an bài 
từ đó.  Và trận đánh ác liệt bùng nổ tại cao nguyên ngày 
10/03/1975 đã khởi đầu cho sự sụp đổ miền Nam than yêu. 
Những gì đã xảy ra??? 

Ngày 17/03/1975 - Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh 
bỏ trọn vẹn vùng cao nguyên Kontum, Pleiku, Ban Muôn 
Thuột.  Trong nỗi hốt hoảng đi tìm sự sống, dân chúng đã 
phải di tản dọc theo quốc lộ số 7, một con đường hiểm trở đã 
bị bỏ hoang từ thời kỳ Pháp thuộc. 

Ngày 19/03/1975 - Tỉnh Phú Bổn và phần đất còn lại của 
Quảng Trị lọt vào tay cộng quân.  Huế và Đà Nẵng bị đe doạ, 
dân chúng đổ xô về Đà Nẵng lánh nạn.  Đà Lạt phải tiếp tế 
bằng không vận. 

Ngày 20/03/1975 - An Lộc thất thủ.  Trong khi đó Huế bị kẹp 
trong gọng kìm của cộng quân.  Đã có 8/44 tỉnh thành của 
miền Nam bị rơi vào tay địch quân tính đến ngày này. 

Ngày 21/03/1975 - Huế thất thủ. Quảng Đức, Gia Nghĩa và 
Khánh Dương bị cộng quân tấn công nặng nề. 

Ngày 24/03/1975 - Quảng Tín, Quảng Đức, Quảng Ngãi lần 
lượt bị mất luôn. 

Ngày 25/03/1975 - Dân số Đà Nẵng lên đến 1.5 triệu người.  
Tổng thống Thiệu yêu cầu thủ tướng Trần Thiện Khiêm cải tổ 
nội các đế đối phó với tình thế nguy ngập. 
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Ngày 26/03/1975 - Nhiều đơn vị quân lực VNCH bắt đầu hỗn 
loạn, bỏ chạy.  Các ký giả quốc tế có khuynh hướng phản 
chiến đã ghi nhận những sự kiện tiêu cực này và loan tin đi 
khắp thế giới. Đài BBC ra rả loan tin bất lợi cho VNCH. 

Ngày 27/03/1975 - Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Nẵng bị lâm 
nguy.  Tại Sài Gòn tướng Nguyễn Cao Kỳ xuất hiện đòi tổng 
thống Thiệu từ chức.  Một âm mưu đảo chánh bất thành, 3 
tướng lãnh, 2 nghị sĩ, 3 ký giả và 1 giáo sư đã bị bắt giữ. 

Ngày 28/03/1975 - Lâm Đồng mất, Đà Nẵng hấp hối. 

Ngày 29/03/1975 - Tướng lãnh và tư lệnh các quân binh 
chủng Vùng I Chiến Thuật lập Bộ Chỉ Huy lưu động trên cơ 
xưởng hạm Vĩnh Long HQ-802 tại ngoài khơi Đà Nẵng để 
điều động chiến trường.  Ký giả phản chiến lại một lần nữa 
được dịp đầu độc thế giới bằng những lời chỉ trích nặng nề 
cho là các cấp chỉ huy QLVNCH đang tìm đường tháo chạy ! 

Ngày 30/03/1975 - Trong khi các đơn vị QLVNCH tại nhiều 
nơi còn đang giao tranh ác liệt với cộng quân và chiến đấu 
gan dạ để giữ từng tấc đất thì đúng 3 giờ sáng tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh bỏ Đà Nẵng. 

Ngày 31/03/1975 - Ngày cuối cùng của "THÁNG BA ĐỊNH 
MỆNH": Cộng quân tấn công vào Qui Nhơn, pháo kích Nha 
Trang.  Dân chúng vùng duyên hải đổ xô về Vũng Tàu và Sài 
Gòn.  Khối Phật Giáo Ấn Quang đã xuống đường đòi tổng 
thống Thiệu từ chức.  Tại Paris, Cựu Hoàng Bảo Đại đã tuyên 
bố sẵn sàng làm trung gian để giải hoà cho hai bên (Việt Cộng 
và Việt Nam Cộng Hoà) tại miền Nam!!!  

Những quầng mây xám của "THÁNG BA ĐỊNH MỆNH" 
lan rộng trên bầu trời tang tóc miền Nam đã đem đến những 
mất mát dồn dập trong tháng tư 1975.  Và những gì đã xảy ra 
trong tháng “THÁNG TƯ ĐEN” của miền Nam sẽ được ôn 
lại trong lá thư sau. 
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LÁ THƯ THÁNG TƯ 

Little Sàigòn, ngày 30 tháng 4 năm 2009 

Các bạn Đệ Nhất Nam Dương K10 thân mến, 

Thấm thoắt đã 34 năm rồi.  Thời gian quả thật đã trôi quá 
nhanh nhưng vẫn không thể làm chúng ta quên được dĩ vãng 
đau thương của ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Kể từ ngày đó 
bạn bè thân thuộc của chúng ta ở lại quê nhà đã chịu bao cảnh 
đắng cay, đói rách, tù đày.  Và chính bản thân chúng ta tuy 
may mắn hơn những người ở lại nhưng đã phải sống cuộc đời 
lưu vong bất đắc dĩ với một mặc cảm đào tẩu bỏ lại quê 
hương, gia đình và chiến hữu ở lại đằng sau... 

Người Mỹ bước vào cuộc chiến Việt Nam bằng một thái độ 
ngờ nghệch, thiếu chuẩn bị tâm lý quần chúng nội địa, và 
cũng không chuẩn bị tư tưởng cho quân đội tham chiến nên 
đành chịu những thất bại chua cay, để rồi sau cùng phải vội vã 
rút ra khỏi cuộc chiến bằng những lời cam kết giả dối đầy tính 
cách phản trắc trong việc bỏ rơi xứ sở chúng ta.  Những gì đã 
xảy ra trong Tháng Tư 1975 các bạn có còn nhớ không? 

Ngày 01/04/1975 - Qui Nhơn, Phú Yên, Nha Trang thất thủ: 
14/44 tỉnh thành miền Nam đã bị lọt vào tay cộng quân. 

Ngày 02/04/1975 - Đa số nghị sĩ Thượng Viện đã đòi tống 
thống Thiệu phải từ chức.  Trong khi thị xã Cam Ranh bị thất 
thủ thì Nguyễn Thị Bình tuyên bố tại Paris là cuộc tấn công 
vào Sài Gòn có thể xảy ra. 

Ngày 03/04/1975 - Đại diện MTGPMN tại Tân Sơn Nhứt bắn 
tiếng cho một phái đoàn trung gian rằng sẽ sẵn sàng ngưng 
bắn và chỉ hoà đàm với một chính phủ không có tổng thống 
Thiệu.  Hội đồng tướng lãnh bèn yêu cầu tổng thống Thiệu từ 
chức. 

Ngày 04/04/1975 - Thủ tướng Trần Thiện Khiêm từ chức. 
Chủ tịch Hạ Viện Nguyễn Bá Cẩn lên làm thủ tướng nhưng 
MTGPMN tuyên bố chỉ chấp nhận thương thuyết khi tổng 
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thống Thiệu ra đi.  Một âm mưu đảo chánh bị bại lộ, nhiều 
người bị bắt.  Cần Thơ bị pháo kích lần đầu kể từ bảy năm 
qua.  Một máy bay C-5A Galaxy chở cô nhi đi Hoa Kỳ bị bắn 
rơi trên một cánh đồng cách phi trường Tân Sơn Nhất 4 cây 
số.  Bất hạnh thay cho đám trẻ thơ vô tội! 

Ngày 06/04/1975 - Một đơn vị Nhảy Dù đã tự động chiếm lại 
Nha Trang nhưng không giữ được bao lâu vì thiếu tiếp tế và 
yểm trợ.  Niềm hy vọng tái chiếm miền Trung tan theo mây 
khói. 

Ngày 08/04/1975 - Dinh Độc Lập bị một phi cơ A37 dội bom, 
viên phi công phản phúc đã lái phi cơ bay ra vùng cộng quân 
vừa chiếm đóng.  Cộng quân tấn công bằng chiến xa vào 
Chơn Thành cách Sàigòn 30 cây số. 

Ngày 09/04/1975 - Hà Nội đã điều động phi cơ vào các phi 
trường tại những vùng vừa chiếm được của miền Nam, Hoa 
Kỳ vẫn tiếp tục làm ngơ.  Trong khi đó các phong trào nhân 
dân phản chiến tại Sài Gòn lại tiếp tục đòi tống thống Thiệu 
phải từ chức ngay. 

Ngày 14/04/1975 - Nội các do thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn 
thành lập trình diện theo hiến pháp VNCH. 

Ngày 15/04/1975 - Kho bom lớn nhất của VNCH tại Biên 
Hoà đã bị đặc công CS đặt chất nổ phá huỷ tan tành.  Phi 
trường phản lực cơ Biên Hoà bị pháo kích liên tục với nhịp độ 
dữ dội chưa từng thấy trong cuộc chiến miền Nam. 

Ngày 16/04/75 - Phan Rang thất thủ.  Trên bờ, tướng bộ binh 
Nguyễn Vĩnh Nghi và tướng không quân Phạm Ngọc Sang 
chống cự đến giờ phút chót thì bị bắt khi cộng quân tràn ngập 
phi trường.  Dưới biển, trong khi tiến sát bờ biển Cà Ná để 
yểm trợ hải pháo cho bộ binh và tấn công ngăn chặn đoàn cơ 
giới và chiến xa của CSBV đang tiến trên Quốc Lộ 1 hướng 
về Phan Thiết, hộ tống hạm Chí Linh HQ-11 đã bị xe tăng của 
địch phản pháo trực xạ gây thiệt hại phần sau lái, thượng sĩ vô 
tuyến Nguyễn Văn Bàng bị tử thương (cụt đầu) khi anh đang 
cố gắng dựng cột antenna phụ trên boong sau của chiến hạm. 
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Ngày 17/04/75 - Tướng Dương Văn Minh lên tiếng đòi tổng 
thống Thiệu từ chức để cứu vãn tình hình. 

Ngày 18/04/75 - Tin tình báo tiết lộ có 10 sư đoàn thiện chiến 
CS đang tập trung cách Sài Gòn 19 cây số chuẩn bị tấn công. 

Ngày 19/04/75 - Trưởng phái đoàn MTGPMN đòi hỏi kiều 
dân Mỹ và đại sứ Martin phải rời Sài Gòn trước khi có hội 
đàm với chính phủ "vô Thiệu". 

Ngày 20/04/75 - Phan Thiết thất thủ sau khi bị xe tăng của 
cộng quân đồng loạt thanh toán các điểm kháng cự cuối cùng 
của địa phương quân tiểu khu. 

Ngày 21/04/75 - Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức và trao 
quyền cho phó tổng thống Trần Văn Hương. MTGPMN 
không chịu và đòi chỉ nói chuyện với một chính phủ không có 
người của tổng thống Thiệu. 

Ngày 22/04/75 - Hàm Tân thất thủ. Không lực VNCH tại Biên 
Hoà phải rời về Tân Sơn Nhất.  Tình báo phương tây tiết lộ 
125 ngàn quân CS Hà Nội và MTGPMN đang vây chặt 55 
ngàn quân VNCH quanh Biệt Khu Thủ Đô.  Trong lúc đó tại 
Đại Học Tulane ở New Orleans, Louisiana, tổng thống Henry 
Ford tuyên bố với báo chí: "Đối với người Mỹ, chiến tranh 
Việt Nam coi như đã chấm dứt." 

Ngày 24/04/75 - Nội các của Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn từ 
chức. 

Ngày 25/04/75 - Tổng thống Trần Văn Hương đề cử phái 
đoàn đi Hà Nội để thương thuyết nhưng Bắc Việt bác bỏ đề 
nghị đó. 

Ngày 26/04/75 - Quốc hội biểu quyết bằng lòng trao quyền 
cho bất cứ ai được tổng thống Hương chỉ định. 

Ngày 27/04/75 - Trục lộ giao thông giữa Vũng Tàu và Sàigòn 
bị cắt đứt. 

Ngày 28/04/75 - Đại tướng Dương Văn Minh nhậm chức tổng 
thống, nghị sĩ Vũ Văn Mẫu làm thủ tướng.  Cộng Sản không 
chịu hoà đàm như đã hứa và tiếp tục xua quân tiến đánh vì 
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phần thắng đã nghiêng về phía chúng khi biết chắc Hoa Kỳ đã 
phủi tay tại chiến trường miền Nam. 

Ngày 29/04/75 - Phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo dữ dội. 
Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra lệnh đóng cửa cơ quan D.A.O và 
người Mỹ phải rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ.  Đài 
phát thanh MTGP đòi quân đội VNCH phải buông súng đầu 
hàng vô điều kiện. 

 
Trực thăng bốc người di tản trên nóc toà Đại Sứ Mỹ 
tại Sàigòn ngày 29-4-1975.  Hình của Hubert van Es. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

Ngày 30/04/75 - Miền nam Việt Nam bị khai tử, quân lực 
VNCH bị trói tay bởi lệnh buông súng của Dương Văn Minh 
và Vũ Văn Mẫu.  Các chiến hạm còn khả năng khiển dụng 
của Hải Quân VNCH đã tuân theo lệnh cuối cùng của nội bộ, 
đến tập trung tại Côn Sơn; một số bắt liên lạc được với Hạm 
Đội 7 của Hải Quân Mỹ đã di chuyển ra hải phận quốc tế 
mang theo hàng chục ngàn người ti-nạn vừa bị Cộng Sản Bắc 
Việt cướp mất quê hương miền Nam mến yêu. 
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Các bạn thân mến, 

“THÁNG TƯ” đen tối đó mãi mãi là dấu vết thời gian của 
một giai đoạn lịch sử đau thương mà chúng ta không thể nào 
quên được cho đến ngày chút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất 
quê hương thứ hai này; một thứ quê hương vá-víu-vay-mượn 
của những kẻ lưu vong. 

 
30/4/1975 - Tại Côn Sơn, Tuần Dương Hạm Trần Quang Khải 
(HQ-2) nhận thêm người tị nạn di tản sang Philippines. 
Hạm Trưởng chiến hạm này là CVA-59 Đinh Mạnh Hùng. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

Hôm nay 30/4/2009, tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 34, 
trong tâm trạng của một kẻ lưu vong “bất đắc dĩ”, tôi chợt nhớ 
đến Ben-Artzi, một người bạn Mỹ gốc Do Thái làm cùng sở.  
Anh ta kể cho tôi nghe câu chuyện về ông bố và người chị cả 
của anh đã tình nguyện trở về Israel năm 1967 để tham gia 
cuộc chiến chống liên minh Ả Rập.  Cả hai đã tử trận trên đồi 
Golan trong cuộc chiến ngắn ngủi chỉ có 6 ngày.  Cuộc chiến 
này được các sử gia gọi là The Six-Day War và Do Thái đã 
thắng một cách oai hùng. 

Ben-Artzi chấm dứt câu chuyện bằng những lời tâm tình với 
tôi: “những người Do Thái lưu vong không bao giờ là những 
kẻ vong bản đối với tổ quốc đâu.  Vì lẽ đó nước Do Thái của 
chúng tôi vẫn tồn tại sau ngày tái lập quốc, và dân Do Thái 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 121 

chúng tôi vẫn sống hùng, sống mạnh mặc dàu lúc nào chúng 
tôi cũng tứ bề thọ địch”.  Anh im lặng vài giây rồi nhìn thẳng 
mặt tôi và nói tiếp: “Còn người Việt lưu vong của các anh thì 
sao? Nếu trong tương lai Trung quốc mở cuộc chiến xâm lăng 
Việt Nam một lần nữa như đã từng xảy ra nhiều lần trong quá 
khứ ?”.  Sau câu hỏi, anh quay trở vào phòng làm việc không 
chờ đợi một câu trả lời nào của tôi. 

Tôi xin phép được chia sẻ với các bạn những câu tâm tình của 
anh bạn Ben-Artzi như là lời kết cho lá thư này. 

Thân ái chào các bạn. 

Phạm Đình San 
Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận thứ 34 
(30/4/2009) 

 
Đúng 12 giờ trưa ngày 7/5/1975, thuỷ thủ đoàn Hộ Tống Hạm Chí 
Linh (HQ-11) làm lễ hạ quốc kỳ VNCH lần cuối cùng.  Sau đó 
Hạm Trưởng HQ-11 bàn giao chiến hạm cho sĩ quan đại diện Hải 
Quân Hoa Kỳ trước khi đưa tàu vào Subic Bay, Philippines. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTrraaii  TTrrẻẻ,,  BBạạcc  ĐĐầầuu 
TTạạpp  bbúútt 

Nguyễn Quốc Can 

 
Đã lâu Thịnh mới lại có được những giờ phút thật thoải 

mái như mấy ngày hôm nay. Thịnh không nhớ chắc là bao 
lâu, nhưng có thể đến gần mười năm, hay hơn mười năm chứ 
ít sao. Ừ, Thịnh thầm nhủ, không thể ít hơn được. 

Những ngày mới đặt chân đến Mỹ, được đứa em bảo lãnh 
về sống với nó ở miền Ðông Bắc, hơn một năm, Thịnh và gia 
đình đành phải bỏ đi, vì không chịu nổi cái lạnh thấu xương, 
lạnh đến tê cứng chân tay, không còn xoay trở, hoạt động gì 
được nữa, đấy là chưa kể đến mười đầu ngón tay luôn bị nứt 
nẻ, bật máu. Mấy người  bảo rồi sẽ quen đi, tại ông bà mới 
qua, nên thấy lạnh, chứ tụi tôi có thấy lạnh lắm đâu. Ðứa em 
Thịnh cũng nói vậy, ở đâu quen đấy, đi chỗ khác rồi cũng thế. 
Anh chị về California, khí hậu  ấm áp  thật đấy nhưng lại lo 
nạn động đất, chứ cũng không hoàn toàn an lành gì đâu, 
không những thế lại còn ồn ào, xô bồ, xô bộn nữa. Thịnh nói, 
mấy thủa có động đất, người ta ở đầy ra đấy, có sao đâu, 
nhưng cái lạnh ở đây thì năm nào cũng phải chịu đựng đến 
nửa năm, bảy tám tháng là ít. Chỉ cần mùa thu thôi, đã lạnh 
rồi chứ không cần phải đợi đến mùa đông, lại còn mấy tháng 
xuân nữa đấy. Chú có biết, nhiều khi lạnh quá, cả tuần, nửa 
tháng tôi mới tắm một lần không. Chú em cười sao anh ở dơ 
quá vậy.Thịnh cũng cười thì nói vậy thôi, lạnh cũng phải tắm 
qua quýt hoặc thay đồ, chứ ở dơ những người chung quanh ai 
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mà chịu nổi. Bên Cali không chỉ có khí hậu ấm áp, mà bà con 
ta cũng rất đông, lại còn chợ búa nữa, không những nhiều, còn 
gần nhà, không như ở đây, mỗi lần muốn đi chợ, mất cả ngày, 
cả buổi. Rồi mặc những lời can ngăn, Thịnh nhờ người quen 
đưa gia đình vợ con ra trạm xe bus. 

Khi qua đến Cali, chưa kịp điều chỉnh xong một vài thứ 
giấy tờ, chưa có bằng lái xe, Thịnh đã chạy đôn chạy đáo đi 
kiếm việc... Thịnh không quên lời một người bạn thân nói gì 
thì gì cũng phải lo kiếm cơm trước đã. Mày phải quên nghề cũ 
của mày đi, bỏ ngay chuyện mơ mộng  tiếp tục viết lách, báo 
bổ của mày lại. Ở xứ này, không sống nổi với mấy thứ đó đâu. 
Ðấy là tao nói riêng cái xứ sở tỵ nạn thôi. Huy ngắt lời bạn 
nghề ngỗng không có, biết làm gì bây giờ. Người bạn cười, 
miễn có sức khỏe, không cần nghề, bằng cấp lại càng không. 
Dĩ nhiên bằng cũ, bằng “của mình”, chứ không phải “của họ”. 
Mày không thấy Ðiền sao, thời gian đầu cũng sống “bằng 
chân tay”, cũng là “Thượng đẳng cu ly” đấy à. Thịnh đã nghe 
theo. Cũng may, được mấy người bạn đến trước tận tình giúp 
đỡ, nên mới có một tuần, Thịnh đã có việc làm.Và kể  từ ngày 
đầu tiên đi nhận việc đến nay, Thịnh bị cuốn theo chuyện áo 
cơm, và đủ mọi thứ cần thiết linh tinh khác, nên không dám 
nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nhiều, ngoại trừ những khi đau 
ốm, không thể lết đến nơi làm được. Và, có lẽ, suốt những 
năm đầu từ miền Ðông Bắc chuyển về California, phần lớn 
những giờ phút nghỉ ngơi, giải trí của vợ chồng Thịnh chỉ là 
đi tản bộ, thăm thú những vùng xung quanh nơi mình cư ngụ. 

Thịnh vẫn còn nhớ, sau khi có bằng lái xe, và mua được 
chiếc xe cũ, với giá gần như cho, vợ chồng Thịnh đã lái xe đi 
vòng vòng quanh mấy con đường gần nhà, nhiều đến độ hình 
như có người nghi ngờ sao đó, đã báo cảnh sát, nên vợ chồng 
Thịnh đã bị chặn lại đòi coi giấy tờ, và hỏi lý do cứ quanh 
quẩn ở đấy hoài. Thịnh phải cố giải thích cho cảnh sát hiểu, là 
anh đang tập cho vợ lái xe. Có lẽ nhận thấy giấy tờ hợp lệ, 
mặt mũi không phải thứ cô hồn, nên người cảnh sát đã trả lại 
bằng lái xe, sau khi hỏi hai người vẫn còn ở địa chỉ này à, địa 
chỉ ghi trong bằng lái, gần ngay nơi bị hỏi giấy.Thịnh xác 
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nhận. Vị bạn dân Mỹ này đã lịch sự chúc vợ Thịnh sớm có 
bằng lái cùng lời nhắc nhở phải cẩn thận khi tập. 

Từ những lần “thám hiểm” cò con đó, Thịnh rất yêu thích 
khu mình cư ngụ, hoàn toàn yên tĩnh, một điều hơi hiếm khi 
còn ở quê nhà - Nhất là đoạn đường từ Talbert đến Ellis - nằm 
trên đường Newland, đoạn đường khiến Thịnh lại chợt nhớ 
đến rừng núi Ðà Lạt xưa, nơi mà trước kia, hằng năm, dù bận 
đến mấy, Thịnh cũng cố sắp xếp để lên sống và nghỉ ngơi trên 
đó cả tháng trời, tệ lắm thì cũng năm ba bữa, nửa tháng. Vợ 
Thịnh cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đoạn đường dốc 
Talbert – Ellis cũng đã nói với Thịnh Ðà Lạt của anh kìa, từ 
nay ông hết còn nhớ thương nơi đồi núi cũ nữa nhé. Ðoạn 
đường Talbert – Ellis đối với Thịnh đã đẹp, nhưng so với 
Flagstaff cách Peoria - nơi vợ chồng Thịnh mới chuyển qua 
cư ngụ tại đó mấy năm nay, sau gần hai mươi năm ở Cali - 
còn thua xa. Flagstaff núi đồi, rừng cây hùng vĩ hơn Ðà Lạt 
nhiều, nhất là thông. 

 
The San Francisco Peaks, Flagstaff, Arizona, USA 

Source: http://www.flagstaff.az.gov 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

Thời tiết ở Arizona nhiều nơi khắc nghiệt, mùa hè khoảng 
từ tháng năm đến hết tháng tám nhiều hôm nóng đến ngộp 
thở, nóng đến 115, 119 độ F, mùa đông thì lạnh buốt, chẳng 
khác khí hậu miền Bắc Việt Nam nơi Thịnh đã sinh ra, đã lớn 
lên là bao nhiêu. Riêng Flagstaff, khác hẳn, thời tiết thường 
mát dịu. Gần hết tháng bảy, về đêm khí hậu vẫn còn lạnh, 
rừng cây và trên mặt đường xe chạy nhiều nơi còn đọng tuyết 
muộn. Du khách từ xa đến, thường dừng xe, cho con cháu 
xuống chơi đùa cùng tuyết. Và, mỗi lần có dịp ghé Flagstaff, 
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Thịnh lại ngậm ngùi, lại  thấy nhớ Ðà Lạt đến quay quắt, còn 
nhớ hơn là khi đi qua đoạn đường Talbert, Ellis. Bạn bè khi 
được Thịnh cho xem hình ảnh núi đồi và rừng thông bạt ngàn 
ở Flagstaff cười bảo không nên so sánh Flagsthaf với Ðà Lạt. 
Vì Flagsthaf tuy hùng vĩ nhưng không thơ mộng như Ðà Lạt. 
Ðà Lạt hợp với ngưòi Á Ðông hơn, hợp với chúng ta hơn. Có 
người nghe Thịnh hay nhắc về Ðà Lạt bảo mày còn “bộ tư 
lệnh” thứ hai nào ở Ðạt Lạt hay sao mà cứ nhớ thương hoài 
vậy? Nghe bạn hỏi, Thịnh cũng không biết phải trả lời sao cho 
bạn tin, bởi thực tình Thịnh cũng không rõ vì sao mình lại 
thấy nhớ thương Ðà Lạt đến như vậy, khi mà nơi chốn ấy với 
Thịnh không hề có một kỷ niệm sâu đậm nào. 

Trong một bức thư trả lời người bạn còn ở lại, Thịnh đã 
viết, trước kia khi còn ở quê nhà, chả bao giờ tôi nghĩ sẽ có 
ngày vào ở giữa sa mạc, vào ở nơi đồi núi trùng điệp bao 
quanh, xa hẳn thành phố đông đúc, đêm đêm nghe từng bầy 
sói tru gần bên - đôi lúc có cảm tưởng như đàn sói ở ngay 
trong vườn nhà mình. Ðấy là chưa kể đến những con sói đơn 
độc, lang thang trên đường phố như giữa rừng hoang của bọn 
nó mỗi khi chiều xuống. Và, trước kia khi còn ở quê nhà hàng 
ngày đi làm mình cứ nói  mình phải đi cày, đó là nói cho vui, 
cho có vẻ ta đây vất vả, chứ thực ra những việc làm hồi đó 
không thấm vào đâu so với công việc của những người như 
tụi tôi ở đây. Việc làm ở xứ sở mới này mới đúng, mới thật sự 
là đi cày đấy ông ạ. 

Của đáng tội, nếu như người làm công chỉ làm đủ giờ, đủ 
việc được giao cho thì cũng không đến nỗi .... “đi cày” cho 
lắm, nhưng khốn nỗi ngoài tám tiếng, hay sáu tiếng, tùy theo 
công việc, tùy theo nơi làm, lại có khoản tiền overtime, nên đã 
quyến rũ người đi làm rất nhiều. Chỉ cần nhẩm số giờ đã làm 
trong mấy ngày qua, sẽ không một ai nỡ từ chối khoản tiền 
được trả thêm gấp rưỡi, gấp hai lương thường lãnh. Thế là dù 
có bệnh, có  muốn làm biếng, cùng bèn hết bệnh, hết làm 
biếng, để nhận lời đề nghị làm thêm của chủ, của Manager 
không một mảy may đắn đo suy nghĩ. 
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Thịnh miên man nhớ lại những chuyện cũ. Nếu như không 
kể đến những lần phải tạm rời xa thành phố để tránh máy bay 
Mỹ Nhật bắn nhau trên  vùng trời Hà Nội. Không kể những 
ngày tản cư về vùng quê, tránh bom đạn năm 1946, thì Thịnh 
đã hai lần phải đi thật xa. Nhưng dù sao, lần đầu tuy có phải 
xa nơi chôn nhau cắt rún, đến một nơi khác thì cũng vẫn còn 
là trên quê hương đất nước mình. Cũng còn được thấy những 
người, những cảnh quen thuộc, được nghe tiếng mẹ đẻ, và 
nhất là không xa lạ với những phong tục tập quán, đã được 
dạy bảo ngay từ ngày mới chập chững biết đi,  ngay từ khi 
mới khôn lớn. Dù nơi mới đến lần đầu, cũng có nhiều cái ngộ 
nghĩnh, khác lạ. 

Thịnh thở dài, ngày tháng qua đi sao mà lẹ thế. Những 
ngày mới  theo cha mẹ rời bỏ miền Bắc vào định cư tại miền 
Nam Việt Nam, tránh nạn cộng sản,Thịnh mới mười tám, 
mười chín tuổi, tất cả đều ngỡ ngàng, xa lạ. Ðối với Thịnh lúc 
đó, thấy xa lạ với từng căn nhà cao năm mười tầng, cho đến 
những con đường dài, rộng. Xa lạ từ cách uống cà phê đổ ra 
đĩa rồi húp xùm sụp cùng những tên gọi “xây chừng, pạc xỉu”, 
đến cảnh mang  ấm đi mua từng đồng nước sôi về pha trà mỗi 
khi nhà có khách. Và Thịnh không thể nào tin được người 
khách trú chỉ  bán nước đun sôi nơi đầu đường lại có thể nuôi 
cả một gia đình mấy miệng ăn. Chưa hết, Thịnh còn ngạc 
nhiên, còn xa lạ với cả lời ăn tiếng nói của người ở miền đất 
nước chỉ có hai mùa mưa nắng. Những tiếng thét xua đuổi 
khách bộ hành đi nghênh ngang, làm cản lối của người đạp 
xích lô, có khi người phu xe là một ông già: “Xích dô ông 
nội” khiến thằng “ông nội” chưa tới hai mươi tuổi đời là 
Thịnh cứ cười mỉm một mình mãi không thôi. Lại còn cô bạn 
ở kế căn nhà bố mẹ Thịnh thuê trong hẻm Ðội Có Phú Nhuận 
nữa, thật bạo dạn, khi biết Thịnh sanh trưởng và lớn lên ở Hà 
Nội, cô đã bắt chuyện và cho biết cô cũng là người Hà Nội 
như Thịnh. Cô nói thao thao về bốn mùa của miền Bắc, của 
Hà Nội, về áo quần người Hà Nội mặc mỗi khi thời tiết thay 
đổi, về những cây trái mỗi mùa. Nghe cô nói bằng giọng của 
người miền Nam không pha trộn, thực tình Thịnh nghi ngờ về 
những hiểu biết của cô về Hà Nội, nhưng cũng không tiện hỏi, 
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cho đến khi cô nói trong những thắng cảnh của Hà Nội cô 
thích nhất Chùa Một Cột, ngôi chùa được xây... giữa hồ Hoàn 
Kiếm... thì Thịnh tin là cô chỉ biết Hà Nội qua lời kể của ai đó 
về Hà Nội của mình, hoặc giả cô đã đọc được ở đâu đó, rồi 
nhớ không đầy đủ nên đã hiểu sai như thế. 

Ðang nói chuyện, chợt nhìn qua chiếc đồng hồ của căn 
nhà trước cửa, treo giữa nhà, gần ngay cửa ra vào, cô lật đật 
cáo từ nói cô phải nấu cơm và ... chùi đồ... nên không thể tiếp 
tục câu chuyện với Thịnh được. Thịnh đã trợn mắt vẻ kinh 
ngạc vì không hiểu sao cô người miền Nam này lại lạ như 
vậy, ngoài chuyện nấu cơm cô còn mang cả chuyện “chùi đồ” 
ra mà nói một cách thản nhiên với một người con trai xa lạ, 
không lẽ cô ta lại  “mới” đến như vậy sao. 

Sau này hỏi ra mới biết những điều cô  hàng xóm của 
Thịnh nói về Hà Nội, là do bà nội của cô đã kể cho chị em cô 
nghe. Bà nội cô đã kể đi kể lại nhiều lần như kể về một câu 
chuyện cổ tích - Người già thường như vậy, thường sống bằng 
kỷ niệm, bằng dĩ vãng - Và cô đã thuộc. Ðã nhập chuyện. Như 
chính cô đã sống ở Hà Nội vậy. Ðúng ra, chỉ có thể nói ông bà 
nội của cô, hay cùng lắm, bố cô, là người Hà Nội thì mới 
đúng – vì ngay từ ngày bố cô mới khoảng ba tuổi rưỡi, bốn 
tuổi, ông bà nội cô đã vào Nam lập nghiệp, thì ngay cả bố cô 
chắc cũng chỉ biết về Hà Nội một cách lờ mờ qua chuyện kể, 
chứ nói gì đến cô. Dù vậy, bố mẹ và chị em cô hàng xóm nơi 
gia đình Thịnh cư ngụ những ngày đầu tại miền Nam, luôn 
luôn dành cho gia đình bố mẹ Thịnh những giúp đỡ đặc biệt, 
mà bà nội của cô bảo là giúp cho người cùng quê hương, xứ 
sở cũ. 

Cho đến khi niên học mới bắt đầu, quanh Thịnh là những 
tên bạn “Bắc Kỳ” cùng trang lứa, Thịnh mới thấy thật hoàn 
toàn thoải mái khi chuyện trò, vui đùa cùng nhau. Rồi, sau khi 
học xong trung học, chia tay cùng các bạn, ra đời kiếm sống, 
dần dần Thịnh mới có dịp hiểu rõ về những chú Ba, bác Tám, 
dì Sáu miền Nam. Ở họ tính tình, ngôn ngữ luôn luôn cởi mở, 
hào sảng, thứ hào sảng của các nhân vật Lương Sơn Bạc trong 
truyện Thủy Hử. Họ không hề câu nệ, giữ gìn thái quá, như bà 
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con miền Bắc - giữ dìn quá nhiều khi thành khách sáo. Tiếp 
xúc, nói chuyện với ai đáng tuổi con cháu, những chú Ba, dì 
Sáu luôn luôn coi mình như bậc bề trên, và thản nhiên gọi 
người đối diện là “mày”, là “thằng”, và sẵn sàng rầy la, nếu 
như thấy đối tượng là “con nít ranh” không phục thiện. Những 
chú Ba, bác Tám, dì Sáu ấy còn có điểm đặc biệt là không hề 
phân biệt người thân, kẻ sơ. Họ sẵn lòng giúp đỡ, bảo bọc kẻ 
cơ nhỡ, mà không hề mảy may thắc mắc. Thịnh còn nhớ một 
lần có việc dưới miền Tây, đâu như Nha Mân hay Cái Tàu Hạ 
gì đó, lâu ngày Thịnh không còn nhớ rõ, bị lạc đường, Thịnh 
và anh bạn cùng đi đành ghé vào dãy nhà bên đường hỏi 
thăm, khi chợt thấy mấy ông già đang ngồi nhậu trên chiếc 
chiếu trải trước hiên nhà. Khi biết rõ hai người đi lạc, mấy 
ông già không ngần ngại bảo chiều tối rồi, mà đường còn xa, 
thôi mấy chú vào đây làm vài ly, rồi kiếm cái gì bỏ bụng, mơi 
sớm hãy lên đường. 

Những ngày đầu khi phải rời bỏ miền Bắc, rời bỏ Hà Nội, 
Thịnh luôn luôn tự nhủ với lòng, nếu có cơ hội, mình sẽ về 
với Hà Nội của mình, dù chỉ về một mình. Thịnh không thể 
quên buổi sáng trên đường ra phi trường Gia Lâm vào Nam, 
Thịnh đã khóc khi phải xa Hà Nội, những người lớn tuổi trên 
cùng chuyến xe đã hết lời khuyên can, an ủi Thịnh, họ bảo  
việc gì phải khóc, hay đàn ông con trai ai mà khóc, nhưng rồi 
chính những người đó cũng không cầm được nước mắt, cũng 
đã khóc theo. 

Sở dĩ Thịnh tha thiết với Hà Nội bởi nơi chốn đó Thịnh đã 
được sinh ra, đã lớn lên, Thịnh đã có biết bao kỷ niệm. Những 
kỷ niệm êm đềm của thời mới lớn, cũng như những kỷ niệm 
kinh hoàng khi nhìn thấy những xác chết đầy đường năm đói 
Ất Dậu, hay những lần chính Thịnh đã suýt chết khi bom rơi 
đạn nổ ngay giữa phố phường. Không những thế, Thịnh còn 
không sao quên được Hà Nội, bởi -  nếu  không nói quá – có 
lẽ Thịnh là người duy nhất còn trẻ, quá trẻ, đã phải bùi ngùi 
rơi nước mắt khi có thằng bạn thân chết trận. Bạn Thịnh chết 
ở lớp tuổi lẽ ra chỉ biết học, biết chơi đùa vô tư. 

*** 
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Thằng Thứ và Thịnh học cùng lớp từ những ngày còn học 
tiểu học ở trường Ðỗ Hữu Vị. Tuy còn  nhỏ nhưng thằng Thứ 
đã có dáng vẻ của một “ông cụ non”. Vì trong giờ ra chơi, bạn 
bè nô đùa, đánh bi đánh đáo, thì Thứ luôn đứng thui thủi một 
mình nơi góc sân tường. Một đôi khi bị các bạn trèo kéo lắm, 
Thứ mới tham gia vào trò chơi của các bạn. Nhưng cũng chỉ 
được một lúc, khi thấy mọi người không để ý đến mình, Thứ 
lại lủi ra một góc sân với vẻ mặt u buồn. Và rồi một hôm, dịp 
đầu hè, Thứ đến nhà Thịnh với bộ quần áo lính nhẩy dù. Vì 
gầy, mặc dù cũng khá cao, nên bộ quần áo dù như hơi rộng 
với Thứ. Thịnh kêu lên: Mày làm gì vậy? Ở đâu ra mấy thứ 
này? Thứ cười buồn bảo quần áo tao mới đuợc phát đấy. Tao 
đăng lính, mai phải nhập trại huấn luyện rồi. Ðúng ra, tao trốn 
trại ra đi chơi với mày chiều nay. Từ mai trở đi không biết bao 
giờ mình mới lại được gặp nhau. 

Thịnh hỏi: 

- Ðang học cũng không được nghỉ à? 

- Không. Ðang cần lính, nên phải học gấp. 

Thịnh ngu ngơ: 

- Tại sao mày lại đăng lính? Mới nghỉ hè mà. Bộ mày 
không học nữa à? 

Thứ không trả lời câu hỏi của bạn, bảo: 

- Lên Cổ Ngư ăn bánh tôm mày, nhanh lên, tao đói quá 
rồi. 

Nghe Thứ dục, Thịnh chạy vào nhà xin phép, không quên xin 
mẹ mấy chục. Thấy Thịnh cầm tiền trên  tay, Thứ cằn nhằn: 

- Tao có tiền đăng lính, mày xin mẹ làm gì. 

Thịnh nói sặc mùi tiểu thuyết: 

- Mày để tiền mà ăn, trong chiến trận khói lửa, phải có 
tiền. 

Thứ phì cười: 
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- Cứt... nói ngu không chịu được. Ði đánh trận mà mày 
làm như đi chơi. Chỗ lửa đạn, ai cho buôn bán. 

Thịnh cười chữa thẹn. Thứ dành lấy xe: 

- Tao đạp. Mày ngồi sau. Hừ... mày lúc nào cũng như 
ngỗng đực. 

Thịnh thấy bạn bảo mình như ngỗng đực, thì cũng biết vậy, 
chứ thực ra cũng không rõ con ngỗng đực nó... có gì... đặc 
biệt. Sau lần đi chơi với Thứ chiều hôm đó, dần dần Thịnh 
cũng không còn nhớ đến nó nhiều. Năm học mới, bạn mới, 
chỉ đôi lúc Thịnh mới lại chợt nhớ đến thằng bạn luôn có bộ 
mặt lầm lì, buồn so. Cho đến một buổi tối, Thịnh vừa ăn cơm 
xong, sắp sửa mang sách vở ra học bài, thì có tiếng gõ cửa rất 
gấp. Hải, bạn của Thứ đến báo tin Thứ tử trận. 

Thịnh lắp bắp: 

- Nó... nó... chết à? 

Hải: 

- Ừ, vừa có tin. Nó được thả xuống mới một ngày, đụng 
lớn. Nó đi ngay đợt đầu. 

- Thế mẹ nó biết tin chưa? 

- Nó dấu. Mẹ nó đâu biết nó đi lính. Nếu biết, đời nào mẹ 
nó cho nó đi. Vì thế nó mới nhờ tôi nhận là anh, để có 
gì, họ báo tin. 

Thịnh chưa kịp hỏi thêm, thì Hải đã tiếp: 

- Tội nghiệp, nó không biết bố là ai, mẹ nó bảo bố nó chết 
từ lâu. Hai mẹ con âm thầm dựa nhau sống. Sau nó 
quyết định đăng lính để có ít tiền đầu quân cho mẹ đỡ 
khổ. Nếu không vì chưa đủ tuổi đăng lính, nó phải ghé 
nhà ăn cắp khai sinh của thằng anh chết lúc còn nhỏ, 
chắc nó cũng không được gặp mẹ lần cuối. 

Chưa nói hết câu, Hải đã bật khóc. Thịnh biết Hải rất thương 
thằng Thứ, coi nó như em ruột. Hoàn cảnh gia đình Hải cũng 
không hơn gì Thứ. Nhà bốn năm miệng ăn, mọi chi tiêu đều 
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trông vào gánh xôi bắp của mẹ nó. Sáng nào mẹ Hải cũng 
phải rời nhà từ bốn giờ sáng, lội bộ từ Tương Mai lên thành 
phố, để kịp bán cho người đi làm, đi học sớm. Bà không giám 
đi tàu điện, để có thêm được vài đồng. Hải thương mẹ, làm đủ 
nghề, vậy mà cũng bữa đói bữa no. Ðã thế ông bố dượng lại 
nghiện hút. Ðến cữ không lo đủ cho ông, ông dám làm tất cả 
để có tiền mua sái thuốc về “thầu”. Thậm chí có lần mẹ Hải bị 
đau không làm hàng để bán được, ông ta dám bàn chuyện đem 
con em Hải mới mười hai tuổi bán cho bọn chủ chứa. Nghe 
chuyện, Hải từ chỗ làm bỏ về, chửi ông ta thậm tệ. Và, nếu 
như không có mẹ can ngăn, Hải đã đâm cho lão bố dượng vài 
dao. Bà bảo tất cả lỗi tại mẹ, nếu mẹ không bước đi bước nữa, 
gia đình ta đâu đến nỗi. Các con đâu có bị đói khổ. 

Nghe lời năn nỉ của mẹ, Hải không giết người, nhưng 
cũng đập cho lão bố dượng mềm người, đuổi đi. Rồi, Hải 
cũng theo Thứ, đăng lính. Ngày mang tiền đầu quân về đưa 
mẹ, bà đã khóc ngất. Nhưng Hải may hơn Thứ, vì chưa huấn 
luyện xong, thì Pháp đã phải rút quân. Ðất nước chia đôi. 

Thịnh tha thiết với Hà Nội còn vì nơi chốn ấy thời tiết có 
bốn mùa rõ ràng, chứ không chỉ hai mùa mưa nắng  như miền 
Nam, cũng như có những cây trái đặc biệt nơi khác không có. 
Nhất là những phố phường xưa mà khi ở xa, Thịnh thấy bâng 
khuâng, thấy nhớ, như nhớ một người thân. Nhưng Thịnh đã 
không có cơ may được trở về nơi chốn cũ. Rồi cùng với tháng 
ngày, với tuổi đời chồng chất, Thịnh thấy mình dần dần đã 
hòa nhập, đã thân thiết với những chú Ba, dì Sáu, đã không 
còn ngạc nhiên khi thấy một “bà Má” nuôi heo ngay phía dưới 
giường nằm của mình. Với họ, Thịnh đã là “thằng Bắc Kỳ” 
chơi được. 

Hai mươi năm, Thịnh tưởng đâu miền Nam – nơi chốn 
mình đã trưởng thành - sẽ là nơi dung thân, lập nghiệp. Con 
cháu mình sẽ không bao giờ phải cố hòa nhập, phải cố trở 
thành kẻ thân tình của chú Ba, dì Sáu như mình lúc mười tám, 
mười chín tuổi năm xưa. Chúng cũng sẽ cởi mở, cũng sẽ hào 
sảng. Vậy mà không ngờ, một lần nữa Thịnh lại phải cay đắng 
ra đi. Mà lần ra đi này đã phải trả bằng một giá quá đắt. 
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Lần thay đổi trước, Thịnh còn là người trẻ tuổi, mọi 
chuyện đều dễ dàng với Thịnh. Lần này đến một đất nước 
hoàn toàn xa lạ, từ phong tục tập quán, cho đến ngôn ngữ giao 
tiếp hàng ngày, muốn hội nhập, Thịnh nghĩ cũng phải giống 
như mọi người, nên ở  tuổi ngoài năm mươi, Thịnh còn phải 
cắp sách đi  học, sau những giờ làm việc vất vả. Vậy mà 
những cố gắng của Thịnh vẫn không có được bao nhiêu kết 
quả. Nhiều người khi nghe Thịnh nói tiếng Mỹ vẫn bảo ông 
sống ở Mỹ, mà cứ như đang ở giữa Paris ấy. Nói năng như 
vậy, chỉ có... tây Maroc... may ra nó mới hiểu ông nói gì. 
Nghe thế, Thịnh đành chỉ cười, và chợt cảm thấy hai cánh tay 
của mình dù không tập, hình như ngày một to ra. Ðấy là nhữg 
ngày còn học trung học, Thịnh cũng đã được  học Anh văn rồi 
đấy. 

Nhớ lại chuyện nói tiếng Mỹ, Thịnh lại chợt nhớ năm đầu, 
lúc mới từ miền Ðông Bắc chuyển về California, các con thì 
đi học, hai vợ chồng cùng “đi cày” vì chỉ sợ không kiếm đủ 
tiền trả mọi khoản chi tiêu, nhất là tiền nhà, sẽ bị chủ phố 
đuổi, không cho mướn tiếp. Nên vợ chồng bàn nhau, hễ ai 
rảnh thì đi chợ, và làm tất cả mọi việc nhà để các con có thời 
giờ học. Tết đầu tiên nơi xứ người, vợ chồng bảo nhau cũng 
phải lo sao cho đủ mọi thứ, nhất là lễ vật cúng kiếng ông bà. 
Cầm tờ giấy vợ ghi những thứ phải mua, thứ gì chợ của “ta” 
hay của người tàu cũng có, duy có con gà trống cúng giao 
thừa thì... không. Băn khoăn suy tính, Thịnh quyết định vào 
chợ Mỹ, có thể tìm mua được. Nhưng chợ Mỹ hình như... 
cũng không có, vì nhìn ngang, nhìn ngửa Thịnh không thấy 
loại gà muốn mua đâu, mà chỉ có từng phần của con gà đã 
được chặt sẵn, để trong những cái khay bằng móp, bọc giấy 
kiếng trong, hoặc những con gà được bọc kín trong bao ny 
lông trắng đục, chẳng rõ trống mái ra sao, phân vân mãi,  
Thịnh tặc lưỡi, mua đại một con. Người bán hàng lấy gà trao 
cho Thịnh xong, Thịnh mới lí nhí nói lời cám ơn, chợt nghe 
giọng nói của một bà đồng hương vang lên sát bên cạnh: 

- Bác mua gà cúng phải không. Gà cúng phải là gà trống 
mới được. Ðể đấy, tôi mua dùm cho, tôi cũng mua gà 
cúng đây. 
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Quá bất ngờ trước lòng tốt của bà đồng hương, Thịnh cảm 
thấy lúng túng với con gà trên tay, không biết nói sao, đành 
lại chỉ còn biết cười trừ, thì bà đồng hương đã dõng dạc: 

- Chích cần men. Chích cần man (chicken... man). 

Nhưng nói xong vẫn thấy người bán hàng ngẩn mặt vẻ không 
hiểu, bà đồng hương lại lớn tiếng: 

- Ai lít chích cần men, hi ơ gên (I need chicken man, he 
again). 

Có lẽ nhờ lớn tiếng, nên một người bán hàng da đen đứng ở 
đầu quầy hàng đằng kia nghe thấy, vội chạy đến trước mặt bà 
đồng hương tìm đưa cho bà con gà bà ta muốn mua. Vừa nhận 
gà, bà đồng hương vừa nói: 

- Oăn chích cần men mo (one chicken man more). 

Nhờ thế tết đầu tiên ở Mỹ, vợ chồng Thịnh cũng có gà trống 
cúng ông bà. Sau, mấy đứa con Thịnh đã lớn, bọn chúng 
không chịu ăn thịt gà bày ngoài  trời cả mấy tiếng đồng hồ 
nữa. Chúng bảo ăn như thế, dễ bệnh, vì không bảo đảm vệ 
sinh. Thế là những năm sau, vợ chồng Thịnh chỉ cúng giao 
thừa bằng trái cây, mứt, bánh mà thôi. 

Thịnh chợt giật mình khi bị tiếng động ầm ầm của chuyến xe 
lấy rác lôi ra khỏi giấc ngủ lơ mơ. Mới chín giờ sáng mà khu 
nhà Thịnh cư ngụ đã không một bóng người qua lại. Thỉnh 
thoảng lắm mới có một chiếc xe hơi chạy vụt qua. Ðợi xe lấy 
xong rác ở những căn nhà chung quanh chạy xa, Thịnh lại 
đắm mình trong hồi tưởng. Trước, những ngày còn trai trẻ 
Thịnh thường cười khi nhìn thấy những người lớn tuổi hay 
ngủ lơ mơ mỗi khi đọc báo, hoặc coi T.V một mình, và bảo 
mấy người già lão thường như thế. Thịnh đã nói với bố khi 
nhìn thấy ông săm soi trước gương lúc ông mới mang chiếc 
kiếng lão đầu tiên của đời ông từ tiệm kiếng về: Bố đã phải 
mang kiếng lão rồi hả bố. Khi nào con cũng phải mang kiếng 
như bố bây giờ, chắc con buồn lắm, bố ạ. Ông đã cười gượng: 
bố cũng đã nói với ông nội con như vậy. 
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Ông bà nội và bố mẹ Thịnh đã không còn, thay vào vị trí của 
mấy người đó bây giờ là vợ chồng Thịnh, là các con Thịnh. 
Duy chỉ khác một điều, hơn năm mươi năm trước, khi phải bỏ 
miền Bắc để vào sống ở miền Nam, anh chị em Thịnh vẫn còn 
được nói, được học tiếng mẹ đẻ, còn bây giờ mấy đứa cháu 
nội của Thịnh, gần như xa lạ, với những Ðinh, Lê, Lý, Trần.... 
Cũng đâu cứ gì bọn trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, ngay 
chính những đứa cháu của Thịnh còn ở lại nơi quê nhà cũng 
vậy. Chúng cũng ngơ ngác với những chiến công xưa  của tổ 
tiên, xa lạ với chiến khu Bãi Sậy, ngày tang Yên Báy... Mà... 
mà... nói cho cùng, cũng đâu chỉ có bọn trẻ, vì chính Thịnh và 
các bạn cùng trang lứa cũng đã chẳng từng như Thanh Nam 
đã viết: “Ðổi ngược họ tên cha mẹ đặt. Tập làm con trẻ nói 
ngu ngơ” đó sao. Vì thế trong những lần họp mặt với các bạn 
học cũ, Thịnh thường nói với họ thôi thì sống ở đâu là quê 
hương, xứ sở đó, nhưng có tự do, có cơm ăn áo mặc, có mọi 
thứ, còn hơn là cứ phải nhai khẩu hiệu, ăn bánh vẽ, sống dưới 
sự lèo lái của bọn phi cầm, phi thú, bọn mất hết nhân tính 
trước những oan ức đói khổ của đồng bào, hoặc khốn nạn hơn 
là phải sống cảnh lưu đày ngay chính trên quê hương, đất 
nước mình./. 

Nguyễn Quốc Can 
(Hoàng Trúc Tâm) 

 
Nguyễn Quốc Can - Orange County, CA. (4/7//2005) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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KKhhôônngg  SSaaoo,,  EEmm  VVẫẫnn  CChhờờ 

Xin một lần thú nhận 
Sinh ra và lớn lên 
Trên một làng quê nghèo 
Huyện Hương Sơn Hà Tĩnh 
Sương lam và lũ lụt 
Chiến tranh cùng cách mạng 
Căn nhà tranh vách đất 
Đến nay vẫn siêu vẹo 
Bây giờ có tên mới 
Vùng xâu và vùng xa 
Được vài triệu xây nhà 
Mang tên nhà tình nghĩa 
Mỗi năm lũ lụt về 
Căn nhà lún trong bùn 
Y hệt bóng mẹ già 
Đổ nghiêng trên luống khoai 

 
Ba mươi năm thống nhất 
Cảnh nghèo thêm trói buộc 
Lao mình vô Sài Gòn 
Đấu tranh vì sống còn 
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Đất sét nung lửa đỏ 
Thành một thứ bát xành 
Thô cứng để uống vối 
Không phải men Bát Tràng 
Anh không cần cạo tìm 
Dưới lớp men có gì? 
Không hoa văn lắt léo 
Chỉ mong anh uống cạn 
Bát chè vối quê em 
Anh yêu vẻ thô sơ 
Mộc mặc và chân thật 
Nên yêu em bằng tình 
Tình đó dù đến muộn 
Không sao! Em vẫn chờ. 

Nguyễn Tiến Thịnh 
(05/2009) 

 
Nguyễn Tiến Thịnh (phải) 

Chụp chung với Lê Đức Hiển (từ trần 16-9-2005) 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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CChhuuyyệệnn  NNggààyy  XXưưaa 
Nguyễn Huy Tiên 

 
*** 

Thế là đã 50 năm tôi dời ghế trường trung học. Một nửa 
thế kỷ trôi qua với bao nhiêu thay đổi, thăng trầm. Thế sự 
xoay vần đã may mắn đưa tôi đến định cư ở Mỹ, cách xa quê 
hương Việt Nam cả một nửa vòng trái đất. Trong cái thay đổi, 
mất mát không còn nữa tôi mới thấy nhớ, thấy thiếu, và thấy 
trân quí cái cảnh cũ, người xưa, những tiếng nói và những kỷ 
niệm quí báu của thời niên thiếu, thời còn đi học ngày xưa với 
thầy, với bạn ở trường trung học Chu Văn An Hà Nội và 
Sàigòn. 

Năm 1952 lúc bố tôi đổi về làm ở Phủ Thủ Hiến thì gia 
đình tôi về Hà Nội và tôi sửa soạn thi vào lớp đệ thất trường 
trung học Chu Văn An. Tôi xa dời cái trường tiểu học nhỏ bé 
êm đềm Nguyễn Văn Ngọc ở thị xã Hà Đông với những hàng 
cây phượng vĩ trong sân trường cho đầy hoa đỏ rực rỡ và 
bóng mát về mùa hạ. Tôi nhớ đến cái làng Cầu Đơ ở thị xã có 
bến xe Ba La Bông Đỏ ở cuối tỉnh và hai cây cầu bắc ngang 
sông Nhuệ ở đầu tỉnh. Bến tầu điện đi Hà Nội cũng ở đây. 
Tầu điện này đã nhiều lần đưa tôi đi Bờ Hồ Hà Nội. Lần nào ở 
trên tầu tôi cũng nghe tiếng mời chào ngọt ngào, khéo léo của 
các cô hàng đội thúng mẹt đầy sôi, bánh dầy, bánh giò, chả 
lụa và chả quế thơm phức ở bến tầu đợi (croisement) nằm ở 
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khúc nửa đường đến Hà Nội. Trên lộ trình này tôi đã đi qua 
những địa danh có tiếng của Hà Nội. Trước hết là khu phố 
Khâm Thiên nơi nổi tiếng vì có cô đầu ngày xưa, rồi gò Đống 
Đa di tích nơi vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Tầu đổi 
hướng ở gần Quốc Tử Giám để vào phố Hàng Gai và Hàng 
Bông trước khi tới Bờ Hồ. Tôi đi qua cái bảng hiệu của nhà 
trồng răng Minh Sinh. Gần đó là phố dẫn đến chợ Hàng Da và 
phố Hàng Bông Thợ Ruộm. Tại Bờ Hồ, có lần tôi đổi tầu đi 
Chợ Hôm để thăm ông Bác ở ngõ Tràng An và có lần đổi tầu 
đi chợ Đồng Xuân qua phố Hàng Đào, Hàng Ngang và Hàng 
Đường. Hàng Đường có ô mai và chợ Đồng Xuân còn nhắc 
tôi đến món bún chả và quà vặt. Tôi đổi qua xe tay để đến 
trường Chu văn An ở phố Cửa Bắc hoặc đi vườn Bách Thảo, 
Hồ Tây, đường Cổ Ngư và Nghi Tàm. 

 
Nhà Thờ Lớn Hà Nội 

Trường Dũng Lạc nằm phía bên trái của nhà thờ, rất 
nhiều CVA-59 đã học hè ở trưòng này. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

Ở Hà Nội tôi đi học trường Dũng Lạc một thời gian để 
sửa soạn thi vào đệ thất. Tôi chọn thi vào trường Chu văn An 
thay vì trường Nguyễn Trãi có lẽ cũng vì trường này gần nhà 
tôi hơn. Trước hết tôi ở phố Bùi Viện mà một đầu có vườn 
hoa Hàng Đậu và phía đầu kia là trường tiểu học hàng Than. 
Từ Bùi Viện đi bộ đến trường Chu văn An rất gần. Phố Bùi 
Viện đã bị đổi tên rất sớm, chắc là ở lúc Việt Minh và cộng 
sản vào Hà Nội. Về sau nhà tôi dọn đến phố Hàng Rươi rồi 
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phố Đường Thành. Cả hai phố này đều gần trường Chu văn 
An. Khi ở phố Hàng Rươi, tôi thường đi bộ qua phố Hàng Cót 
để cùng đi với anh bạn tên Đinh Vỹ để cùng đến trường. 
Chúng tôi thường đi sớm, vừa đi vừa chơi dọc theo vườn hoa 
và bao giờ cũng cố tránh đến gần bóp cảnh binh Hàng Đậu vì 
bóng giáng của người lính gác có súng ở cổng. Có hôm mải 
chơi, la cà dọc đường nên chúng tôi đã phải ba chân bốn cẳng 
chạy cho cố để đến trước khi trống báo hiệu đóng cổng 
trường. Nếu cổng trường đóng rồi thì chắc chắn là bị phạt 
công-si vì lý do đến trường muộn. Tôi mất liên lạc với bạn Vỹ 
khi di cư vào Nam và bây giờ cũng không biết bạn ở nơi nào. 

Tôi chọn thi vào ban sinh ngữ Anh văn thay vì ban cổ ngữ 
Hán văn vì kinh nghiệm khi trước lúc tản cư ở làng quê tôi đã 
chán ngấy cuốn Tam Tự Kinh. Ngày đi coi bảng thật là hồi 
hộp vì tôi cũng không chắc các bài thi tôi làm được hoàn hảo, 
nhất là bài thi Toán bao giờ cũng khó, lắt léo và hắc búa. 
Ngoài ra số học sinh thi vào ban Anh văn cũng đông hơn và 
nhiều học trò giỏi và vì thế có nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên 
cũng có một an ủi là nhà trường lấy nhiều lớp hơn cho ban 
Anh văn. Ngày tuyên bố kết quả kỳ thi tuyển cũng tới. Một 
bảng danh sách ghi tên những học sinh trúng tuyển được niêm 
yết trên một bảng đóng vào thân cây trong sân trường. Hôm 
đó là một ngày may mắn, tôi đã đậu vào lớp đệ thất trường 
Chu văn An. Nhìn lên, tôi thấy cái cao ốc ba tầng xây theo 
kiểu Tây trông đẹp đẽ làm sao. 

Hồi đó tôi thích học tiếng Anh vì tôi mê xem phim cao 
bồi, có đoàn trâu rừng dữ tợn và có người da đỏ cưỡi ngựa 
bắn súng lồng trong cái khung cảnh bao la, hùng vĩ của miền 
Viễn Tây và Tây nước Mỹ. Hơn thế nữa, tôi lại có dịp sớm 
được tiếp xúc với văn hóa Mỹ qua thư viện Mỹ ở Hà Nội. Có 
một mùa hè tôi đi học luyện thi ở trường Dũng Lạc ngay ở 
bên hông nhà thờ lớn Hà Nội và một cơ duyên nào đó thư 
viện Mỹ lại tọa lạc ở góc đường Hàng Trống và phố Nhà Thờ. 
Tôi nhớ phố Hàng Trống không phải vì bán trống là vì phố 
này có tiếng là may cắt quần áo Tây rất khéo. Nhiều người ở 
Hà Nội đặt may complet ở phố Hàng Trống nổi tiếng này. Tôi 
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thường đến trường sớm để ghé vào thư viện đọc báo nhật 
trình, đọc tạp chí như báo Time, báo Life với những hình ảnh 
nghệ thuật đẹp vô cùng. Rồi chung quanh tường đầy những 
quyển sách dầy bìa cứng, gáy mạ vàng để trên các kệ sách đắt 
tiền. Cái máy lạnh cho hơi thật mát làm xoa dịu những ngày 
hè oi bức ở Hà Nội. Vì ghé thư viện này mà tôi đã mộng mơ 
có ngày được sang Mỹ đi du học. 

Tôi có một kỷ niệm khó quên ở thư viện này vì tôi đả phải 
trả một cái giá rất đắt. Bố tôi cho một cái xe đạp nhập cảng từ 
Pháp rất tốt và đắt tiền. Hồi đó chiếc xe đạp là vật quý giá 
nhất. Tôi dùng nó để đi học mỗi ngày, tôi đi bát phố, đi 
cinema và đi chơi với bạn và thăm bạn. Thế mà tôi bị mất xe 
đạp đậu ở thư viện Mỹ. Hôm đó vì không định ở thư viện lâu 
nên tôi không khóa xe và vì nghĩ sẽ chỉ đậu trong ba hay năm 
phút. Tôi đã lầm, xe tôi đã bị mất cắp trong thời gian ngắn 
ngủi đó. Tôi tiếc hùi hụi. 

Khi di cư vào Nam, tôi cũng tìm đến thư viện Mỹ. Ở đây 
cái máy lạnh củng thật mát nhất là khi tôi bước vào từ đường 
Hai Bà Trưng nóng bỏng.  Tôi đến đây nhiều lần và từ đó biết 
đến các cuốn sách bán chạy nhất (best sellers). Cuốn sách 
Profile in Courage của Thượng Nghị sĩ John F Kennedy cũng 
được trưng bầy ở đây hồi đó. 

Những kỷ niệm với các thầy ở trường Chu Văn An Hà 
Nội thì tôi quên nhiều. Có thể vì tôi là lính tò te và ở trong 
một khung cảnh mới nên rất khép nép và lo chăm chỉ học 
hành. Người mà tôi sợ nhất lúc bấy giờ lại là thầy giám học 
Vũ Đức Thận chứ không phải là thầy hiệu trưởng Vũ Ngô Sán 
hay thầy Tổng giám thị Nguyễn Hữu Lãng. Thầy giáng người 
nhỏ bé, rất nghiêm nghị. Tôi gặp thầy thường là ở buổi chào 
cờ buổi sáng ở sân trường và tôi len lén nhìn thầy ở lúc xếp 
hàng trong sân và lúc xếp hàng đi vào lớp. Tôi sợ thầy có lẽ vì 
những lời rỉ tai, đồn đại tôi nghe được qua bạn bè là thầy hay 
phạt học trò công-si. Thời buổi này tôi đẻ ý đến sắc diện bề 
ngoài và quần áo các thầy mặc. Hồi đó khi đi học tôi phải để ý 
sao cho quần áo mình mặc phải cho tươm tất sạch sẽ. Cứ mỗi 
hai hay ba tuần tôi phải dùng nước pha bột để đánh cho cái 
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mũ thật trắng. Về sau này ở trong Nam cái mũ này gọi là nón 
cối và vật liệu làm nón bằng cói cũng thay đổi. Tôi đi giầy 
săng đan hay giầy bata có phết bột trắng trông cho kẻng. Tôi 
cũng phải thủ một lọ brillantine để làm cho bộ tóc đen thêm 
bóng loáng. Nhưng tôi vẫn kỵ để tóc tém. Tôi nhận xét có hai 
thầy lúc nào cũng ăn mặc complet gọn gàng, đeo kính trắng 
gọng vàng trông rất là sang là thầy Lê Trung Nhiên giậy Anh 
văn và thầy Bính (tôi quên họ) giậy môn Toán. Thầy Bính rất 
tốt với tôi với những lời khuyến khích mà sau này tôi cố học 
chăm chỉ về toán để lọt qua các kỳ thi khó khăn. Thầy Bính ở 
lại Hà Nội không di cư, còn thầy Nhiên sau này vào Sàigòn và 
hình như thầy chỉ giậy Pháp văn mà thôi. 

Vào Sàigòn vì không muốn đi học nhờ buổi trưa ở trường 
tiểu học Trương Minh Ký dành cho học sinh di cư nên tôi đã 
nộp đơn ghi học lớp đệ ngũ ở trường Hồ Ngọc Cẩn trong 
khuôn viên nhà thờ Huyện Sĩ và tôi được học buổi sáng. Tôi 
được học thầy Nguyễn Tá dậy Toán ở đây và được biết hồi 
trước thầy dậy ở trường Nguyễn Trãi Hà Nội. Thầy dậy rất 
giỏi nhờ vậy tôi được thêm ít căn bản về Toán. Tôi cũng gặp 
thầy Thiên Phụng dậy tôi môn Nhạc Lý ở Chu văn An Hà Nội 
năm xưa. Đến năm Đệ Tam có lẽ vì đậu trung học đệ nhất cấp 
có hạng nên tôi xin sang được trường Chu văn An ở gần nhà. 
Trường Hồ Ngọc Cẩn năm ấy tiếp thu được một cơ sở mới và 
dọn sang Gia Định. 

Niên khóa 1956-1957 nhà trường xếp tôi vào học lớp đệ 
tam (3B1). Vì là ma mới nên tôi thường ngồi ở dẫy bàn cuối 
lớp. Rồi quen đi tôi vẫn chọn ngồi ở cuối lớp năm đệ nhị. 
Nhửng người bạn mới ngồi cùng bàn với tôi có Từ Bộ Châu, 
Bùi Hùng Khoát, Nguyễn Văn Trò và xa xa là Nguyễn Quốc 
An, Nguyễn Văn Lãng. Ngồi bàn trên có Đặng Trần Dũng, 
Quản Tú Anh, Lê Vĩnh Bảo và Lê Nhân Ảnh. Năm đệ nhị, tôi 
còn nhớ có Nguyễn Sĩ Long mà tôi có nhiều dịp trao đổi sách 
lúc học thi Tú Tài 1 và Nguyễn Hữu Chung một học sinh 
người miền Nam sau này làm dân biểu. Ở cuối lớp nơi có biệt 
danh là khu nhà lá, xa mặt trời nên chúng tôi dễ xì xào bàn 
bạc nhưng nhiều khi cũng bị các thầy để ý nhiều hơn. Sau này 
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khi tôi chọn ngồi ở trên thì tôi chăm chú hơn đến các bài 
giảng dậy của các thầy. Cũng vì vậy khi đi xem kịch hay xem 
hát tôi thường mua vé để được ngồi gần sân khấu. Các cơ 
quan thị giác, thính giác ít bị ảnh hưởng và chia phối bởi 
ngoại cảnh và tiếng động ở chung quanh. 

Ngay ở buổi đầu của lớp Toán với thầy Đào Văn Dương 
tôi đã cảm phục về trí nhớ của thầy. Với kinh nghiệm dậy 
Toán lâu năm, thầy đã có thể đọc thuộc lòng mục lục các đề 
tài sẽ giảng dậy trong niên khóa. Lý do khác có thể là vì thầy 
là tác giả cuốn sách giáo khoa này. Tôi thích cái mực thước 
giảng dạy theo sư phạm không thừa, không thiếu của thầy. 
Với giọng nói mạnh mẽ và hấp dẫn nên tuy ngồi ở cuối lớp 
nhưng tôi cũng nghe và theo được các lời giảng dạy của thầy. 

Vị giáo sư khác tôi nhớ là giáo sư Vũ Khắc Khoan dậy 
môn Sử. Nhìn thầy, tôi thấy toát ra cái phong cách của một 
nhà lãnh đạo cách mạng với đôi mắt sáng và giáng đi hiên 
ngang, Thầy cũng hay đi xích-lô làm phương tiện di chuyển 
đến dậy học. Lúc diễn giảng, thầy nói say sưa, dõng dạc làm 
thu hút người nghe và cũng làm môn Sử học bớt tẻ nhạt. Tôi 
nhớ một lần thầy phải ngừng diễn giảng vì có tiếng lào xào ở 
dẫy bàn cuối lớp. Thầy chỉ anh N Q An đứng lên và hỏi anh 
bàn tán chuyện gì. Anh An lí nhí trả lời với giọng nói miền 
Trung. Thầy hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi. Anh thưa 16. 
Trong khi tôi đang suy nghĩ về câu hỏi này thì tiếp theo thầy 
cho cả lớp biết là lúc vua Hàm Nghi tham gia phong trào Cần 
Vương chống Pháp và bị bắt vào năm vua 16 tuổi, ở cái tuổi 
của chúng tôi bấy giờ. Tôi cảm mến cái ý móc nối so sánh của 
thầy và tôi rất hãnh diện có thầy dậy chúng tôi môn Sử. Quan 
niệm học môn Sử đối với tôi từ đó đã đổi và là môn học làm 
người, môn học làm ta biết và yêu thương nước. 

Niên khóa 1957-1958 tôi ở lớp đệ nhị (2B1). Vào buổi 
chiều tôi thường thấy có đại tá chỉ huy trưởng không quân 
Nguyễn Xuân Vinh, tốt nghiệp Cao Học Toán ở Pháp đến 
dậy. Thầy không dậy lớp tôi nhưng tôi thấy thầy ngồi trên 
chiếc xe đen bóng loáng có tài xế quân nhân đưa đón đến 
trường. Hồi đó chúng tôi phải học thêm môn Quân Sự Học 
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Đường và đây là thời gian học chơi chơi. Nhưng có một 
chuyện bất ngờ đến với nhóm học sinh Quân Sự Học Đường 
là cả lớp được đi nghe diễn giảng của thầy ở trong căn cứ 
không quân Tân Sơn Nhất. Tôi không biết do sự sắp xếp nào 
mà một buổi trưa có đoàn xe GMC của không quân đến đón 
chúng tôi ở trường. Điều làm tôi thích thú là cái đề tài của bài 
giảng nghe thật hấp dẫn mang tên là “Một Vài Hàm Số Trong 
Truyện Kiều”. Tôi thấy đề đài rất kêu và chờ đợi được nghe. 
Tôi cũng nghĩ là chỉ có thầy mới làm được chuyện kết nối 
giữa một áng văn chương tuyệt tác và toán học, môn sở 
trường của thầy. Tiếc thay hôm đó vì ngồi ở cuối giảng đường 
và khá xa bục giảng nên tôi cũng không lãnh hội được nhiều. 
Vì xếp hàng theo kiểu nhà binh khi đi vào ngồi nghe nên 
chúng tôi không đựợc chọn lựa chỗ ngồi. Ước gì thầy còn giữ 
được bài viết này. 

Tôi rất quí mến thầy Nguyễn Văn Lộc dậy môn Anh văn 
và được biết thầy đã dậy môn này từ nhiều năm ở trường 
Nguyễn Trãi Hà Nội. Qua lời giảng dạy, tôi thầy thầy thông 
suốt về văn học và văn chương Anh quốc.  Thầy thường đọc 
và giảng các bài trong cuốn L’Anglais Vivant viết từ bên 
Pháp.  Nhưng tôi chỉ thích nghe thầy nói chuyện về cái cầu 
sông Thames và về những lâu đài, dinh thự của vua chúa ở 
Luân Đôn và vùng phụ cận. Thầy dậy nói tiếng Anh bằng 
cách chỉ dẫn cho chúng tôi chỗ cần nhấn mạnh ở mỗi chữ để 
cho người nghe hiểu. Thầy thân thiện với học trò và thường 
gọi chúng tôi là các cậu, một từ ngữ mà tôi ít dùng với bạn bè 
khi di cư vào Nam. Tôi còn nhớ đến cuốn truyện She Stoops 
To Conquer mà thầy Lộc chỉ cho đọc thêm và thích thú về 
chuyện anh chàng nhát gái, thiếu tự tin. Thì ra dù ở Âu hay Á 
chuyện như vậy có xẩy ra. 

Niên khóa 1958-1959 tôi học lớp đệ nhất (1B1) và được 
thầy Hoàng Cơ Nghị dậy môn Vật Lý. Tôi biết thầy tốt nghiệp 
thạc sĩ ở Pháp và có rất nhiều kinh nghiệm vì đã dậy môn này 
lâu năm ở trường Chu văn An. Thầy có in sách giáo khoa môn 
vật lý để giảng dạy. Tôi còn nhớ thầy nhấn mạnh dùng chử 
nọa tính mà thầy cho là sát nghĩa hơn thay vì dùng chữ quán 
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tính đang được dùng trong các sách giáo khoa lúc bấy giờ. 
Lúc diễn giảng thầy thường đi tới lui trước lớp. Để dẫn giảng 
hiện tượng cộng-hưởng, thầy đưa ra thí dụ mà bây giờ tôi còn 
nhớ. Đại khái thầy kể chuyện trong thế chiến, có đoàn quân 
Đức xếp hàng bước cùng một nhịp qua một cây cầu và làm 
cây cầu bị xập. Câu chuyện không biết có thực không, nhưng 
tôi hiểu hiện tượng cộng-hưởng từ đó.  Thầy còn kể chuyện về 
những người dân Tây Tạng đi tị nạn ở Thụy Sĩ, với cuộc sống 
vất vả khác với phong tục, tập quán của họ. Tôi không mảy 
may để ý đến chuyện này thế mà mười lăm hai chục năm sau, 
một số người Việt như tôi cũng phải chịu chung cái số phận 
xa lìa quê hương đi tị nạn. 

Tôi còn biết ơn nhiều thầy khác như thầy Bùi Đình Tấn 
dậy Địa Lý làm tôi say mê biết đến các miền khí hậu trên thế 
giới. Tôi còn nhớ thầy nói về khi hậu California cũng giống 
khí hậu của miền Địa Trung Hải. Tôi thầm ước có ngày được 
thăm viếng và an hưởng cái khí hậu đặc biệt của nơi này. Tiếp 
nữa tôi có thầy Nguyễn Văn Phong rất nghiêm nghị dậy môn 
Toán, thầy Quỳnh với những hình vẽ mầu sắc bay bướm của 
môn Vạn Vật, thầy Trần Văn Mại rất đạo mạo dậy môn Pháp 
văn và thầy Đặng văn Nhân thật hiền, một giáo sư  công chức 
dậy môn Thiên văn. Các thầy trẻ hơn dậy rất hăng hái, nhiệt 
thành và làm học sinh dễ thấu hiểu môn học như thầy Trần 
Trọng San dậy môn Triết và thầy Phan Huy Tùng dậy môn Lý 
Hóa Học. 

Tôi rất tiếc đã quên tên một số lớn các thầy khác ở đây kể 
cả các thầy giám thị đã nhọc lòng vất vả với cái nhóm học trò 
nghịch ngợm, quỉ sứ chúng tôi. Xin ghi ơn các thầy. Một chữ 
nên thầy, một ngày nên nghĩa là cái phương châm tôi tâm 
niệm. 

Ở thời điểm này điều vui mừng và may mắn là tôi còn nhớ 
để ghi ra đây và chia sẻ những kỷ niệm đẹp này với đồng môn 
vì không biết mai này tôi còn nhớ được bao nhiêu. Tôi cũng 
biết rằng thời gian, sức khỏe và tuổi tác là những yếu tố làm ta 
quên đi rất nhiều. Điều vui kế tiếp là khi nghĩ và viết đến hay 
đọc các chuyện kể hay ký ức của các bạn đồng lứa tuổi cùng 
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trường thì tôi có cảm tưởng như mình đang xem lại những 
đoạn phim ngắn, quí giá luôn tạo ra cái cảm giác nhẹ nhàng 
thoải mái và sung sướng. Tôi luôn luôn trân quí và ghi ơn bố 
mẹ tôi, những ân nhân của tôi, các ông thầy, các bạn, các 
người tôi quen biết hay không quen biết đã hy sinh, giúp đỡ, 
săn sóc tôi mặc dù đôi khi họ không phải người ruột thịt./. 

Nguyễn Huy Tiên 
Sacramento, CA. 05/2009 

*** 

 
Nguyễn Huy Tiên – Bangkok 1974 
Thành Viên Ủy Ban Sông Mekong 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
------- 

Chuyện cười:  Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư 
về khoe với mẹ: "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ 
con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế 
nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người 
châu Phi ...". 
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí, mẹ 
rất mừng khi nhận được thư con.  Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ 
cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây 
giờ con vừa ngu, vừa có sừng … 

(Ban Biên Tập lượm lặt) 
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TTââmm  TTưư 
Nguyễn Ðình Phương (Gà Tre) 

*** 

Từ miền Bắc California xuống miền Nam California để 
tham dự Ðại hội họp mặt toàn cầu “Chu Văn An 50 Năm Hội 
Ngộ 1954-2004” của trường Trung học Bưởi-Chu Văn An, 
được tổ chức lần đầu tiên vào hai ngày 31/7 và 1/8/2004 tại 
Nam California, tôi thật vô cùng hãnh diện và xúc đông khi 
thấy các bạn trong ban tổ chức thật là chu đáo, công phu, đã 
nhiệt tâm đóng góp công sức cũng như thời gian trong việc 
làm đáng ca ngợi và nể phục này. Tôi hy vọng sẽ còn được 
tham dự những ngày họp mặt như thế nữa ở bất cứ nơi đâu. 

Ngày 4 tháng 7 năm 2009, các bạn CVA59 tại miền Nam 
California lại đứng ra nhận trọng trách tổ chức ngày Họp mặt 
50 năm CVA lần thứ hai, tôi xin hân hạnh một lần nữa được 
tham dự buổi hội ngộ trọng đại này. Xin cám ơn tất cả quý 
bạn trong ban tổ chức và chúc các bạn thành công rực rỡ để 
đền bù tất cả những công khó nhọc và hy sinh của quý bạn. 
Nhân đây, tôi xin được gửi đến quý bạn bài một viết về buổi 
họp mặt 50 năm CVA năm 2004, diễn tả tâm trạng của một 
nguời đối với CVA qua hình thức một lá thư như sau. 

Anh yêu thương, 

Anh có biết em đang ở đâu không? Em đang đứng 
trước nhà hàng “ Seafood Place” nơi tổ chức 50 năm 
họp mặt toàn cầu trường Bưởi Chu Văn An năm 2004 
tai miền Nam California của anh đây. Sao anh không 
đến với em để cùng nhau sánh vai bước vào khung 
cảnh ồn ào nhộn nhịp này như mọi người hở anh? Em 
đứng ngay trước cửa vào mà lòng em bồi hồi, rồi em 
thấy như mắt em cay nồng, giọt lệ sắp tuôn rơi, em vội 
quay mặt bước ngược trở ra khi vừa tiến sát tới bàn 
kiểm soát để đi vào bên trong. 
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Còn gì anh ơi ngoài cô đơn trống vắng da diết trong 
em khi bên tai vang rền những tiếng cười nói vui tươi 
của mọi người, từng cặp từng cặp đang song đôi hoan 
hỷ bên nhau. Nước mắt em đã chảy dài đôi má, em lê 
chân ảo não xa dần bầu không khí náo nhiệt đó. Em 
như mộng du, bước đi chuếnh choáng ra phía lề 
đường đang đông đúc xe qua lại. Em ngồi xuống chiếc 
ghế đan lưới sắt dài đặt bên bờ đường của một trạm 
xe bus nào đó và mặc cho những giòng lệ đầm đìa 
khuôn mặt, em đã khóc thật ngon lành, khóc như chưa 
bao giờ được khóc. Em nhớ anh kinh khủng, nhớ anh 
vô bờ bến, em khóc và cứ khóc, không còn biết  ai đó 
có đang đứng gần ái ngại nhìn em không. 

Anh ơi có bao giờ một người con gái như em mà lại lạ 
lùng đơn độc một mình đến tham dự ngày đại hội họp 
mặt của một trường học dành riêng cho con trai 
không anh? Em có khùng có điên không hả anh? Sao 
anh nỡ để em một mình như thế này, ai đã ngăn cản 
anh, ai đẵ cấm cản em không cho em được sánh vai 
bên anh như bao cặp khác, em lại khóc và khóc nữa. 
Nỗi buồn cứ ray rứt tâm tư em, em muốn quên anh và 
dứt bỏ anh, nhưng sao em không làm nổi vì hình ảnh 
của anh lúc nào cũng luẩn quẩn quấn quýt bên em 
ngày cũng như đêm, lúc tỉnh cũng như trong giấc 
mộng. Ngày nào em cũng phải gọi tên anh, mong nghe 
được tiếng anh, nếu không em không làm ăn gì được, 
và suốt ngày đêm cứ phải thẩn thờ như kẻ mất hồn. 
Em thương anh, yêu anh như thế anh có biết không và 
tại sao em lại cứ phải ở bên lề cuộc đời anh, em muốn 
có anh trọn vẹn, của em và mãi mãi của mình em, 
nhưng ao ước đó đã bao năm vẫn ở ngoài vòng tay 
em, tại sao trời lại bắt tội em như thế hả anh và tại 
sao anh không hiểu để đền bù cho tấm lòng thương 
yêu của em, anh ác lắm, tại sao anh đến với em và để 
em phải yêu anh rồi anh vật vờ ẩn hiện trong em, gần 
anh không được mà quên anh cũng chẳng xong. Em 
cứ thẩn thờ nhìn xe cộ qua lại trên đường, nhưng em 

 
148  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

có nhìn thấy gì đâu ngoài bóng hình của anh trong 
đầu em, rồi em giật mình ngước đầu nhìn lên khi nghe 
tiếng nói ngay sát bên tai em. 

- Sao em lại ngồi đây? 

Em nhìn xửng người đàn ông lạ, rồi em nhận ra đó là 
anh Tâm cũng là một cựu học sinh Chu Văn An, anh 
đứng bên cạnh em từ lúc nào em không biết, anh quen 
với gia đình em từ khi em còn rất bé. Em trả lời anh 
Tâm. 

- Em ngồi đây để chờ vào dự Ðại hội toàn cầu CVA 
của các anh đấy, anh cũng đến tham dự ư! 

- Dĩ nhiên, anh là học sinh của trường mà. Em đi 
với ai mà giờ này còn chờ ở đây. 

- Em vào với anh được không? 

- Sao lại không, thế em không chờ bạn em à! 

- Em đi có một mình thôi, đâu có chờ ai. 

- Thế thì cùng vô. 

Hóa ra anh Tâm cũng đi một mình, vợ anh mất trong 
cuộc vượt biển từ hơn 20 năm trước, anh vẫn sống 
một mình với hai đứa con nay đã lớn và đã thành gia 
thất. Em cho anh Tâm biết là em rất thán phục các 
anh học sinh CVA, nên nghe được tin trường tổ chức 
50 năm đại hội xum họp toàn cầu, em muốn đến tham 
dự để biết sinh hoạt hải ngoại của các anh, nhưng vì 
đi một mình nên em ái ngại quá chưa dám vào. Anh 
Tâm cười cám ơn em, có lẽ anh cũng đoán một phần 
nào em có tâm sự chi đó liên hệ tới một cựu học sinh 
CVA, nhưng anh không hỏi, hẳn là anh tôn trọng tâm 
tư thầm kín của em. Em cũng không nói lòng mình với 
anh, em lẳng lặng đì vào cùng với anh. 

Vào đến trong, không khí thật ồn ào náo nhiệt, các 
bạn Chu Văn An của anh sao đông thế, có cả năm bẩy 
trăm người tham dự. Người người hoan hỷ bắt tay 
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chào mừng gặp gỡ nhau, nói cười huyên thuyên ầm ĩ, 
có ngươì la thật to vì bất ngờ gặp được bạn cũ bao 
năm xa cách. Tình của các anh thật thắm thiết và cảm 
động. Có nhóm các anh đang chụm đầu xem những 
tấm ảnh chụp đen trắng xa xưa kỷ niệm trường của 
các anh. Một vài người lại vồ vập bắt tay chào hỏi 
anh Tâm mà em cứ tưởng là họ cũng đang chào mừng 
em. Em mơ hồ anh Tâm như là anh, rồi em thấy lòng 
mình ngây ngất. Niềm mong nhớ và mơ tưởng đến anh 
như tạm quên đi khi trường anh bắt đầu long trọng 
làm lễ khai mạc, mọi người đứng lên chào Quốc Kỳ 
Mỹ và VN, rồi phút mặc niệm. Mọi người cúi đầu 
ngậm ngùi thương sót tưởng nhớ đến những linh hồn 
đã qua đi. Thoáng chốc lâng lâng trong khung cảnh 
ồn ào, ấm cúng thân thiết của tình bạn hữu cũng như 
tình thầy trò của các anh, em thấy lòng mình bình tĩnh 
lại và không còn sợ hãi nữa trong cái khung cảnh thật 
ồn ào, hỗn độn và cũng thật xa lạ đối với em. Sau phút 
chào cờ với quốc ca Mỹ và Việt là màn “Tiếng trống 
Chu Văn An”, các bạn anh rước cờ đánh trống thật là 
trang nghiêm và cũng ngoạn mục, kế đó là anh Lê 
Chính Long, đại diện của ban tổ chức lên giới thiệu 
các cựu giáo sư, các đại diện hội đoàn cũng như một 
số các cựu học sinh Chu Van An từ các nước khác 
ngoài Hoa Kỳ đến tham dự như Úc, Canada, Ðức, ... 
Trong đó em nhớ được tên một số người, các giáo sư 
là Lưu Trung Khảo, Bùi Ðình Tấn, Nguyễn Văn Canh, 
Dương Minh Kính..., các cựu học sinh là Trần Minh 
Công, Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Mạnh Hùng, Tạ 
Văn Tài, ...Trong số tham dự em thấy có cả nữ tài tử 
Kiều Chinh. Phái đoàn Chu Văn An miền Bắc 
California tham dự rất đông trên 50 người. Ban tổ 
chức cũng khá đông cả đến mấy chục nguời đứng chật 
sân khấu, trong đó em nghe có các tên: anh chị Cao 
Sinh Cường-Thy Dung, Nguyễn Ðức Năng, Trần Sơn 
Hà, Ðỗ Trọng Ðức, Lê Chính Long.....Trong những 
màn văn nghệ hát hò với những tình khúc tiền chiến 
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xa xưa do các bạn anh trình diễn, em xúc động và 
thích thú nhất là vở kịch “Mài kiếm dưới trăng”. 
Những mái đầu  điểm hoa râm hay đã bạc trắng, 
nhưng giọng hát vẫn còn đầy truyền cảm thu hút. Mấy 
chị hát thật điêu luyện, thật là hứng khởi trong niềm 
vui hội ngộ. Rồi các giáo sư, các cựu học sinh Chu 
Văn An đã từng có những tước vị cao của Việt Nam 
Cộng Hòa trước năm 1975 và hiện tại nơi xứ tạm 
dung này đã lên sân khấu bày tỏ niềm cảm xúc. Cựu 
Giáo sư hiệu trưởng Dương Minh Kính, đại diện các 
giáo sư lên nói truyền thống sinh hoạt của trường, 
dường như em có nghe Giáo sư nhắc cả đến tên anh. 
Giáo sư Lưu trung Khảo, rất cao niên nhưng trí nhớ 
vẫn còn rất là siêu việt, giáo sư kể lại vài câu chuyện 
xưa giữa các thầy và các học trò của Trường Bưởi 
(sau này đổi tên thành Chu Văn An) thật là dí dỏm, 
thật dễ thương khiến mọi người vừa cảm động, vừa 
say sưa vừa cười rộ lên, thật là rầm rộ. Giáo sư nói 
thời đó nhà văn Lan Khai có một bài thơ đã bị các 
học sinh tinh nghịch chế biến để giễu cợt các giám thị 
nghiêm khắc của trường như sau: 

Ngàn năm văn vật đất Cô le   * 
Khi đâm xe cuốc nghiến không què. 

Rồi các học sinh cũng tự chế nhạo nhau như sau: 

Học trò Cô le ba que xỏ lá 
Ăn cá cả xương nằm giường không chiếu 
Hút điếu không xe ăn chè liếm bát 
Ði hát không xu lu bù tán gái. 

Bầu không khí dịu lại với những món ăn ngon sang 
được người tiếp viên đưa đến từng bàn. Trong khi mọi 
người vui tươi đón nhận thức ăn, chuyện trò thì trên 
sân khấu, ban tổ chức vẫn tiếp tục trình diễn văn nghệ 
để giúp vui cho buổi họp vĩ đại này. Các anh chị trong 
ban tổ chức thật là bận rộn và vất vả, em thấy các anh 
chị ấy dường như chỉ đi vòng quanh quan sát, đốc 
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thúc mà chẳng được ngồi xuống để thưởng thức món 
ăn  hay nghỉ ngơi chút nào cả, em nghĩ các anh chị ấy 
đúng là “cơm nhà vác ngà voi”, nhưng em cũng nghĩ 
nếu không có các người có thiện chí đó thì làm sao 
các anh có được buổi hội ngộ lớn lao trọng đại này. 
Trong số các chị, em thấy có cả nữ ca sĩ Mai Hương, 
chị hát bài “Hoài cảm” gợi cho em nhiều xúc cảm xa 
xưa và rồi lại làm em thừ người nghĩ đến anh và như 
bất động quên cả những món ăn trước mặt cũng như 
các thực khách chung bàn, em cũng không thấy anh 
Tâm đâu nữa, có lẽ anh chạy đâu đó qua bàn khác. 
Em lại đi từ thực vào mộng, rồi em thấy anh dường 
như đang ngồi trong một bàn gần sân khấu bên cạnh 
một chị thật là yêu kiều sang trọng, anh nói chuyện 
say sưa với một người cao lớn đạo mạo ngồi phía bên 
tay trái của anh. Em như chiếc lò so ngồi bật dậy, săm 
săm tiến lại cái bàn đó, nhưng không , không phải là 
anh. Em không còn tâm não ngồi lại nữa, em như 
mộng du lặng lẽ đi dần ra cửa quên cả lịch sự tối 
thiểu chào từ gĩa các người cùng bàn, bên tai em còn 
vẳng nghe tiếng hát của anh Nam Lộc đang trình diễn 
trên sân khấu bài “Vĩnh biệt Sàigòn” đã từng một thời 
làm bao người ray rứt, rơi lệ khi còn bị kẹt lại. 

Anh yêu ơi, anh có thương và nhớ em không? Tham 
dự buổi hội ngộ lịch sử vĩ đại được tổ chức tại miền 
Nam California ngày 1/8/2004 này với đầy tình thầy 
trò và bạn hữu của các anh từ khắp nơi trên thế giới 
về qui tụ, em thấy Chu Văn An của các anh thật đáng 
ca ngợi và nể trọng, các anh làm việc gì cũng đều 
xứng đáng và đáng khâm phục. Bưởi Chu Văn An 50 
năm hội ngộ có để lại trong lòng anh những xúc cảm 
nào, anh có tham dự, có chung vui với các bạn anh 
không, em mơ màng có anh trong đó, nhưng em lại 
chẳng được gần, chỉ được đứng xa xa để liên tưởng, 
để được thưởng thức để được bồi hồi xúc động và để 
dòng lệ ray rứt lăn dài trên má trong niềm nhớ anh, 
người em yêu và yêu mãi mãi. 
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Vài dòng cảm nghĩ này gọi là chút ghi nhớ ngày hội 
ngộ lịch sử của các anh tại miền Nam California, gửi 
đến anh và các thầy, các bạn Chu Văn An của anh. 
một niềm hãnh diện được tham dự với tấm lòng 
ngưỡng mộ.” 

Người Yêu CVA 

Ghi chú: 

- Cô le: Tiếng Pháp là Collège. 
- Trường Bưởi trước kia có tên là “Collège du Protectorat” và 

là tiền thân của Trường Chu Văn An. 

*** 

Chuyện Cười 
Ai cũng biết là Việt Nam và Lào là anh em.  Nhưng một sự 

thật phũ phàng là cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác 
Lào.  Chẳng hạn như: 

- Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15 ngàn VC 
mua được 2 đôi). 

- Căn bệnh lang ben ngứa ngáy nhất thì gọi là bệnh hắc Lào. 

- Thứ thuốc hút gớm nhất thở ra hôi rình gọi là thuốc Lào. 

- Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. 

Và ... có một anh cán bộ nọ người Lào sống ở Việt Nam cũng đã 
lâu năm và đang làm việc trong câu lạc bộ hữu nghị Việt-Lào.  
Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, anh ta ngồi 
chung với một người Hà Lội.  Sau khi đến trạm dừng, người Hà 
Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay.  Ông ta la 
lên: "thằng lào, thằng lào lấy đôi dép Lào của ông!" 

(Ban Biên Tập lượm lặt) 
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ĐĐêêmm  3300  TTếếtt  
MMơơ  VVềề  TThhăămm  TTrrưườờnngg  CCũũ  
_ Đêm ba mươi tết, tối ba mươi, 
_ Ai đón chờ xuân dở khóc cười. 
_ Đâu đó nghẹn ngào muôn tiếng pháo, 
_ Bẽ bàng khôn đọ súng xa xôi! (1) 

Đêm qua mơ về thăm trường cũ, 
Lòng bỗng bâng khuâng lẫn ngậm ngùi. 
Có ai vừa bước vào trong lớp, 
Tôi lách theo chân đến ghế ngồi. 

Trên bảng thầy Ngà đang dõng dạc, (2) 
Giảng giải hai bài toán vecteur. 
Tôi nghe chăm chú, tay ghi chép, 
Nhưng sao đầu óc cứ lơ mơ? 

Tan lớp, xuống lầu, tôi đứng ngắm, 
Vách tường loang lổ, mái rêu xanh. 
Không gian man mác mờ sương khói, 
Một thoáng hồn tôi bỗng độc hành. 

Tỉnh mộng vu vơ, buồn ngơ ngác, 
Vấn vương dĩ vãng, ngó trời mây. 
Bao năm xa cách, ai còn, mất? 
Trôi dạt phương nào, lại đến đây? 

Phạm Đình San 
Little Sàigòn, California 
Xuân Kỷ Sửu (2009) 

(1) Mùa Xuân Chinh Chiến Trên Quê Hương (pđs) 
(2) Giáo Sư Toán Bạch Văn Ngà 
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MMỗỗii  ĐĐộộ  TThháánngg  TTưư  VVềề 
Lê Minh Ngọc 

*** 

Hàng năm, cứ mỗi độ tháng tư về, là thiên hạ lại thấy xuất 
hiện trên báo chí và mạng lưới, những tin tức, hình ảnh liên 
quan đến biến cố tháng tư năm 1975.  Năm nay, cuốn “Cuộc 
Triệt Thoái Cao Nguyên” của tác giả Phạm Huấn bỗng được 
thấy đặc biệt chiếu cố, khai thác đều trên các mạng lưới. Và 
tên tuổi Phạm Huấn được đặc biệt nhắc nhở, đề cao. Một nét 
đặc biệt hơn nữa: đến những chữ nghĩa trong cuốn “Đại 
Thắng Mùa Xuân” của răng-đen-mã-tấu Văn Tiến Dũng, cũng 
được trang trọng trưng bày, xen kẻ với chữ nghĩa của Phạm 
Huấn! .. Lý do tại sao, xin dành quyền thẩm định phê phán 
khách quan lại cho quý độc giả, sau khi đọc xong bài viết nhỏ 
bé này. 

Khoan thai mà nhận diện tin tức, chúng ta thấy có hai phần 
khác nhau: 

Phần 1 là những trích dẫn từ ngay trong chính cuốn “Cuộc 
Triệt Thoái Cao Nguyên” của tác giả Phạm Huấn. Và phần 2, 
là những bài viết khác, nhưng cũng nhằm vào một hướng: mạt 
sát Miền Nam Việt Nam ngày trước! 

Hãy bắt đầu bằng những trích dẫn từ ngay trong cuốn “Cuộc 
Triệt Thoái Cao Nguyên”. 

Trong phần này, trên nhiều mạng lưới, thấy có trích ra nhiều 
đoạn, mô tả nhiều diễn tiến dồn dập, ào ạt, nóng bỏng.  Trong 
dòng diễn tiến cuồn cuộn đó, có một đoạn trích dẫn “bắt mắt” 
tôi nhất.  Bắt mắt tôi, vì cường độ chữ nghĩa của tác giả cũng 
có, và vì giá trị xác tín của nguồn tin cũng có.  

Xin chép lại nguyên văn đoạn này: 
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“Lữ đoàn 3 Nhẩy Dù tăng phái cho Mặt trận Khánh 
Dương, buông súng trưa ngày 1/4/1975, sau khi vỡ tuyến, bị 
tràn ngập, và không còn được tiếp tế, liên lạc được với quân 
đoàn II.  Lữ Đoàn 3 Nhẩy Dù bị tổn thất 70% lực lượng.  
Đó là thực trạng và tinh thần chiến đấu của các đơn vị chủ 
lực Quân Đoàn II, và Lữ Đoàn 3 Nhẩy Dù trong những 
ngày sau cùng trên chiến trường Cao Nguyên.  Pleiku, 
Kontum, Nha Trang:  Chưa đánh đã bỏ chạy! Đúng!” 

Nếu là người dưng nước lã, 
đọc thoáng qua, chắc tôi 
cũng chỉ dững dưng đọc tiếp.  
Nhưng riêng tôi, không là 
người dưng nước lã với 
LĐ3ND.  Tôi đã có những 
tháng năm phục vụ trong đơn 
vị này.  Sự thật không phải 
như vậy.  Hoàn toàn không.  

Nhân đây, tôi cố gắng trình 
bày lại, hầu quý độc giả, tất 
cả những diễn tiến, mà các 
đơn vị Nhảy Dù Việt Nam có 
tham dự trong những tháng 
ngày cuối cùng của cuộc 
chiến.  Trước khi mổ xẻ đoạn 
văn của Phạm Huấn trên đây, 
tôi xin thưa trước một điều. 

Vì nhu cầu trình bày mạch lạc tin tức dữ kiện, để Quý Vị dễ 
theo dõi, sẽ có đôi lúc tôi phải viết lên liên hệ của cá nhân tôi 
với các đơn vị này.  Xin đừng hiểu lầm, là người viết muốn 
nói về “cái tôi” của mình. 

Trong biển lửa mênh mông và cường độ khốc liệt của cuộc 
chiến bất hạnh đó, tôi nghĩ, và tôi chắc rằng, mỗi chúng ta 
chưa đáng là con đom đóm.  Từ các cấp lãnh đạo, chỉ huy của 
Việt Nam, cho đến cả Đại Sứ Mérillon của Pháp, ngay cả 
chính Đại sứ Graham Martin của Mỹ, cũng chỉ là nạn nhân, 
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phục vụ cho quyền lợi kinh tế và chiến lược tối thượng của 
Hoa Kỳ và Trung Cộng.  Ra hải ngoại này, “cái tôi” là điều 
mà đại đa số qúy vị độc giả, trong đó có chính tôi, đã quá kinh 
tởm, trong rừng lúc nhúc các “bút ký chán chường”! 

Trọn năm 1973, tôi là Lữ Đoàn Phó LĐ này, hành quân vùng 
“Động Ông Đô” ở Quảng Trị.  Đụng chạm suốt năm, nhiều kỷ 
niệm mồ hôi xương máu, ký ức còn nóng hổi như mới ngày 
hôm qua. 

Tháng giêng năm 1974, Bộ Tư Lệnh Nhảy Dù bổ nhậm tôi 
làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù, thay thế Đại Tá 
Nguyễn Thu Lương (K4TĐ). 

LĐ2ND ở lại bắc Quảng Trị, trách nhiệm vùng khoảng phía 
tây Phong Điền - La Vang, dưới sự phối hợp và kiểm soát 
hành quân của Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh TQLC. 
Còn lại, SĐND (-) được Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, 
Tư Lệnh Quân Đoàn I điều động về nam đèo Hải Vân để giúp 
trấn giữ Đà Nẵng. 

Hòa Đàm Ba-Lê kết thúc ngày 27 tháng giêng năm 1973: 
Henry Kissinger và Lê Đức Thọ được giải “Nobel Hòa Bình” 
sau đó, là bản án bức tử cho “đồng minh” Nam Việt Nam, vì 
quyền lợi chính trị và chiến lược của chính “đồng minh” Hoa 
Kỳ!  Cộng sản Hà Nội không còn có nhu cầu nhắm chiếm 
Huế để làm “thủ đô” cho Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị 
Bình nữa.  Họ dồn áp lực tối đa vào Đà Nẵng và Ban Mê 
Thuột, và mục tiêu tối hậu là ... Sàigòn. 

Sau đúng 1 năm ở lại Quảng Trị, tháng 12 năm 1974, tôi bất 
thần lại được Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng, Tư Lệnh Dù 
sau cùng, cho lệnh tôi bàn giao LĐ2ND ngược lại cho Đ/Tá 
Nguyễn Thu Lương. 

Tôi trở về Bộ Tư Lệnh/Phòng 3 Hành Quân (ở Non Nước, Đà 
Nẵng) nhận lệnh mới.  Tiễn tôi ra trực thăng chỉ huy, là 
“Moshe Dayan” Tr/Tá Lữ Đoàn Phó Trần văn Sơn (K9TĐ). 
Anh em Dù gọi Sơn như vậy, vì Sơn đã bị thương mất một 
mắt, ngày còn là Đại Đội Trưởng ở TĐ5ND, nhưng vẫn tình 
nguyện ở lại với đơn vị. 
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Tại căn cứ Non Nước, công việc của tôi hằng ngày, là bay đi 
kiểm soát phần huấn luyện của các đơn vị Nhảy Dù “Đa 
Năng”.  Đây là những trung đội và đại đội, được rút ra từ 6 
tiểu đoàn Nhảy Dù cũ đang tham chiến trong vùng Thường 
Đức và Đại Lộc, phía tây Đà Nẵng, thuộc các LĐ1ND (Tr/Tá 
Nguyễn Văn Đỉnh K15VB) và LĐ3ND (Đ/Tá Lê Văn Phát). 
Khi tôi còn trách nhiệm LĐ2ND tại bắc Hải Vân trong năm 
1974, chính tôi cũng nhận được lệnh rút các trung đội và đại 
đội từ các tiểu đoàn cơ hữu của tôi (TĐ5, 7 và 11ND), gởi đi 
huấn luyện “Đa Năng”.  

Địa điểm huấn luyện nằm ngay trong vùng trách nhiệm hành 
quân của LĐ3ND, phía tây Đà Nẵng, nên tôi gặp “Bố Già” 
Phát rất thường xuyên.  Các đơn vị huấn luyện, đi “bứng 
chốt” ban ngày, và chạm địch ban đêm như cơm bữa.  

Hạ tuần tháng giêng năm 1975, tôi được lệnh Chuẩn tướng 
LQ Lưỡng, đưa “Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù”, đơn vị có cái tên mới 
cáo cạnh, về Sàigòn nhận lệnh Bộ Tổng Tham Mưu (vì Bộ Tư 
Lệnh/SĐND còn ở Đà Nẵng).  

Khi kéo quân ra khỏi vùng hành quân của LĐ3ND, tôi hỏi 
“Bố Già” Phát: 

“Đ/Tá Lương đang ở đây, sao ông Tướng không để Đ/Tá 
Lương đi, mà kéo tới kéo lui chi rắc rối vậy, Đaị Tá có 
biết không?”. 

Tôi hỏi vậy, vì các tướng Bùi Thế Lân, tướng Lê Quang 
Lưỡng, tướng Ngô Quang Trưởng, và hai ông đại tá này là 
bạn cùng K4TĐ với nhau.  Giọng Bố Già Phát bỗng nghiêm 
trọng hơn thường ngày: 

“Ở đây nặng, nhưng đơn giản.  Chỉ có thằng Việt cộng 
trước mặt thôi.  Mấy năm nay, TQLC và Dù không được 
về Sàigòn.  Về đó, Ngọc nhớ phải thận trọng mọi mặt...” 

Sáng ngày 20 tháng giêng năm 1975, tôi đang ngồi trên xe 
Jeep tại bến tầu Đà Nẵng để xem các Tiểu đoàn chuyển quân 
xuống chiến hạm của HQVN để về Vũng Tầu, thì Chuẩn 
Tướng Lưỡng đến nơi bằng xe.  Ông hỏi diễn tiến công việc 
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ra sao.  Tôi trình bày vắn tắt, là suông sẻ như kế hoặch.  Và 
nhân đó, có hỏi “mi mí” ông tướng, xem nhiệm vụ của tôi ở 
Sàigòn trong vài ngày sắp tới, đại khái như thế nào. 

Tướng LQ Lưỡng đăm chiêu: 

“Đánh rắn, phải đánh giập đầu.  Đáng lẽ phải có Tổng 
Trừ Bị bảo vệ Biệt Khu Thủ Đô và Tổng Tham Mưu từ 
sớm hơn, như hồi Mậu Thân vậy.  Anh về đó, tình hình sẽ 
không nhẹ nhàng gì hơn ngoài này đâu.  Khác với các Lữ 
Đoàn còn lại đây, là tình hình có thể đột biến bất ngờ, mà 
anh chỉ có một mình.  Ngoài việc điều binh ra, anh phải 
cảnh giác luôn luôn, báo cáo chặt chẻ với tôi.  Trường 
hợp thật đặc biệt, phải có lệnh của tôi”. 

Ông Tướng không nói rõ, nhưng tôi đã hiểu mi mí, qua câu 
nói của ông anh “Bố Già” Lê Văn Phát. Dĩ nhiên, chuyện loại 
này, chả ông nào nói rõ trước cả.  May quá, thời cuộc không 
xoay chuyển về hướng đó.  Sau này, đọc hồi ký của Tướng Lê 
Quang Lưỡng ở hải ngoại, mới thấy ông nói rõ hơn. 

Và ông tướng vội vã ra đi, trước khi bảo tôi giao cho các Tiểu 
Đoàn Trưởng đôn đốc việc hải hành.  Còn tôi, thì ra ngay phi 
trường, đã có nhân viên Bộ Tư Lệnh/Phòng Tư lo phương tiện 
C-130 bay về trước, trình diện Bộ Tổng Tham Mưu nhận 
lệnh. 

Tôi ghi lại đoạn này, để quý độc giả theo dõi mạch lạc hơn, vì 
trong những biến cố sau cùng, các LĐ2ND và LĐ4ND vừa 
kể, lại sẽ còn dính líu đến hoạt động của LĐ3ND, đơn vị đã bị 
Phạm Huấn khai tử trước, trong cuốn “Cuộc Triệt Thoái Cao 
Nguyên”, trước khi lịch sử của cuộc chiến tranh lạnh thế kỷ 
thứ 20 bức tử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau đó. 

Tôi rời Bố Già Phát, nhưng không phải vì thế mà tôi “mất 
dấu” Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù. 

Tình hình điều động và tham chiến của các Lữ Đoàn và Tiểu 
Đoàn bạn trong binh chủng, đều được ban tham mưu Lữ Đoàn 
thuyết trình hằng ngày.  Sau nhiều trận chạm địch, các tiểu 
đoàn được hoán chuyển, để binh sĩ được về thăm gia đình, 
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đơn vị được bổ sung và chỉnh bị.  Cho nên tại vùng hành 
quân, ít khi các Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn có được đủ mặt các tiểu 
đoàn cơ hữu của mình. 

Thường thì mỗi Lữ Đoàn Nhảy Dù tham dự hành quân với 3 
Tiểu đoàn tác chiến, một Tiểu đoàn Pháo Binh ND, một Đại 
đội Công Binh ND, một Đại đội Truyền Tin ND, một Đại đội 
Quân Y ND, một đại đội Trinh sát ND, và Đại đội Chỉ Huy 
Công Vụ (các ban tham mưu Lữ Đoàn, quân cảnh, an ninh, 
súng cối ...). 

Đúng 2 tháng sau khi tôi rời Vùng I Chiến Thuật, thì SĐND 
cũng được Bộ TTM điều động về Saigòn.  LĐ3ND xuống tầu 
Hải Quân, rời Đà nẵng ngày 15 tháng 3.  Đang lênh đênh trên 
biển, thì được lệnh tấp vào Cầu Đá Nha Trang:  LĐ3ND được 
tăng phái cho Quân Đoàn II, theo đơn xin của Thiếu Tướng 
Tư Lệnh Phạm Văn Phú.  Bộ Tư Lệnh/SĐND cùng các Lữ 
Đoàn 1 và 2 tiếp tục hải hành về hướng nam. 

Đ/Tá Lê Văn Phát được lệnh di quân gấp lên đèo Khánh 
Dương, lập phòng tuyến.  Nhiệm vụ là: trì hoãn trục tiến của 
các đơn vị cộng quân, bọc hậu cho các đơn vị bạn trong vùng 
giao phó.  Sau khi Ban Mê Thuột thất thủ, lực lượng cộng 
quân ào ạt trên các trục đông tiến này, gồm có các các sư đoàn 
F10, 316 và 320 CSBV. 

Trục địch quân đi ngay vào tuyến án ngữ của LĐ3ND trên 
đèo Khánh Dương, chính là Sư đoàn F10, cùng với một trung-
đoàn chủ lực miền, và đặc công, giao liên.  Tổng cộng đông 
gấp 5 lần lực lượng của Nhảy Dù tại đây.  Cộng quân có đầy 
đủ pháo yểm, trong khi LĐ3ND chỉ có hỏa lực của 1 Tiểu 
Đoàn pháo binh 105 ly cơ hữu.  Đó là tương quan lực lượng 
chính xác tại đèo Khánh Dương ngày 17/3/75. 

Lúc bấy giờ LĐ3ND của Bố Già Phát gồm có TĐ2ND (Th/Tá 
Trần Công Hạnh K20VB), TĐ5ND (Tr/Tá Bùi Quyền 
K16VB), và TĐ6ND (Tr/Tá Nguyễn Văn Thành, K9TĐ).  
Th/Tá Nguyễn Ngọc Triệu là TĐT/TĐ2 Pháo Binh/ND.  Lữ 
Đoàn Phó là Tr/Tá Trần Đăng Khôi K16VB. 
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Quân Nhảy Dù giữ vững đèo Khánh Dương, chận đứng Sư 
Đoàn F10 tại đây cho đến ngày 22 tháng 3.  Sáng hôm đó, 
địch giảm cường độ tấn công, chỉ bám sát tuyến đang chạm, 
nhưng lại tung 2 trung đoàn đánh bọc hông.  Đ/Tá Phát xin 
không yểm.  Tướng Phú chấp thuận, nhưng lại không có phi 
tuần để thỏa mãn yêu cầu.  Tướng Phú cho lệnh LĐ3ND tuần 
tự lui quân về nam, xa nhất là dừng lại Cam Ranh chờ lệnh. 

Khi về ngang Huấn Khu Dục Mỹ, Đ/Tá Phát có gặp Đ/Tá 
Nguyễn Hữu Toán, Chỉ Huy Trưởng Huấn Khu Dục Mỹ và 
Đ/Tá BĐQ Nguyễn Văn Đại (K8VB), CHT/Trung Tâm Huấn 
Luyện Biệt Động Quân. 

Đ/Tá Phát ND cho Đ/Tá Nguyễn Văn Đại BĐQ biết về tình 
hình địch trước mặt, nói thẳng với Đ/Tá Đại hai điều.  Một là, 
địch đông hơn mình nhiều lần, có đủ tiếp liệu và hỏa yểm 
hùng hậu.  Còn mình thì đến hôm nay, khó còn trông cậy gì 
vào “ở trên” và “sau lưng” nữa.  Đ/Tá Phát hỏi Đ/Tá Đại có 
phụ giúp được gì trong việc giữ an ninh trục lộ phía sau, dẫn 
về Ninh Hòa hay không, vì địch thế nào cũng bọc hông đặt 
chốt để gây khó khăn cho điều động chung của các đơn vị 
thuộc huấn khu này. Đ/Tá Đại đồng ý, và gửi Viễn Thám 
BĐQ đi thi hành.  Nhờ vậy, cuộc lui binh tại đây, thảm cảnh ở 
Quốc Lộ 7 đã không xảy ra. 

LĐ3ND chưa về đến Cam Ranh.  Ngày 30 tháng 3, mới về đến 
đèo Rù Rì, phía bắc Nha trang, thì mất liên lạc với Bộ Tư 
Lệnh/QĐ II.  Đ/Tá Phát không còn cách nào khác hơn, là phải 
liên lạc thẳng về BTL/SĐND ở Sàigòn bằng máy GRC-106 để 
xin lệnh. 

Lệnh của Tướng Lưỡng cho LĐ3ND là trực chỉ phi trường 
Bửu Sơn Phan Rang, để phối hợp với Chuẩn Tướng Phạm 
Ngọc Sang - Tư Lệnh SĐ6KQ, tổ chức phòng thủ phi trường 
này, và tái lập an ninh trật tự tại hai thị xã Phan Rang và Tháp 
Chàm. 

Ổn định vừa được Nhảy Dù phục hồi tại đây, thì Trung Ương 
cử Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi ra đến, đặt Bộ Tư Lệnh 
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nhẹ của Quân Đoàn III tại Bửu Sơn đúng ngày 1 tháng 4 năm 
1975. 

Trước mặt Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Lữ Đoàn 3 Nhảy 
Dù vẫn còn cầm súng trên tay, và đang hiển hiện là niềm tin 
tưởng, là nỗi vững tâm của quân dân Tháp Chàm Phan Rang, 
của Tiểu Khu Ninh Thuận. 

Vậy Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù nào chưa đánh, đã buông súng 
bỏ chạy, đầu hàng ??? 

Ngày 4 tháng 4, LĐ3ND được Tướng Lê Quang Lưỡng cho 
thay thế bằng LĐ2ND, do Đ/Tá Nguyễn Thu Lương đưa ra 
Bửu Sơn bằng vận tải cơ C-130. Không Quân VN chuyển các 
Tiểu đoàn 3, 7 và 11 Nhảy Dù đến Bửu Sơn, và bốc các Tiểu 
đoàn 2, 5 và 6 Nhảy Dù về Tân Sơn Nhất.  

Lập tức Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù được bổ sung và chỉnh bị nhanh 
chóng.  Tr/Tá Trần Đăng Khôi được bổ nhậm làm Lữ Đoàn 
Trưởng/LĐ3ND, thay thế Bố Già Phát (lên Tham Mưu Phó 
Hành Quân BTL/SĐND). 

Trở lại với Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù tại Vùng III Chiến Thuật.  
Tôi từ Đà Nẵng bay C-130 về Sàigòn ngày 20 tháng giêng 
1975, trình diện Bộ Tổng Tham Mưu.  Gặp Chuẩn Tướng 
Trần Đình Thọ, Trưởng Phòng 3.  Ông ta hỏi tôi ngay về khả 
năng tham chiến của LĐ4ND. 

Tôi thưa, có 2 tiểu đoàn sẵn sàng ngay, ba tiểu đoàn nữa (15, 
16 và 18) sẽ về đến và sẵn sàng khoảng 2 tuần sau.  Và tôi 
cũng không quên khai thật, là tôi chưa có hậu cứ, chưa có Lữ 
Đoàn Phó, nhất chưa có pháo binh Nhảy Dù cơ hữu như các 
Lữ Đoàn cũ. 

Tướng Thọ vào đề: 

“Tôi ghi nhận những điều đó.  Bộ Tổng Tham Mưu sẽ 
phối hợp với hậu cứ Sư Đoàn Nhảy Dù lo tiếp cho 
anh.  Bây giờ tình hình phía tây bắc Biệt Khu Thủ Đô 
nghiêm trọng.  Địch đã vượt sông Vàm Cỏ, chiếm xã 
Lương Hòa.  Vùng Đức Hòa Đức Huệ bị uy hiếp nặng 
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nề.  Phải nhờ anh lên đó giúp họ ngay.  Anh sang 
Phòng 2 nghe tình hình chi tiết vùng này.  Tôi nhờ 
Phòng Tư lo phương tiện cho anh lên đó”. 

Hai ngày sau, chiến hạm Hải Quân cập bến Saigon.  Tôi 
hướng dẫn hai Tiểu Đoàn 12 và 14 ND về tạm trú tại sân cờ 
của TĐ8ND trong căn cứ Hoàng Hoa Thám.  Các Phòng sở 
của BTL/Hậu Cứ đến, nhanh chóng giúp đỡ các trang bị cần 
thiết.  Tôi gọi các Tiểu Đoàn Trưởng đến, trải bản đồ ra, chỉ 
tình hình và mục tiêu. 

Và tôi nhấn mạnh trang bị: bản đồ, điện trì, lựu đạn M-26 tối 
đa, phóng lựu M-79, và ống phóng M-72 (vì không có pháo 
binh, khi hữu sự, sẽ phải đánh như đơn vị khinh chiến). 

Đoàn xe đến, Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù “xuất hành” trận đầu tay, 
trực chỉ lên hướng Tây Ninh.  Đến “Thành Ông Năm” (một 
trại Công Binh trên quốc lộ 1), xưống xe, lấy đội hình hướng 
về mục tiêu Vàm Cỏ Đông. 

Quần thảo 2 ngày ven bờ con sông nổi tiếng, đẩy lui được đầu 
cầu vẹm về bên kia, tái chiếm được Lương Hòa, an ninh lại 
trục lộ.  Trận đầu tay này, cũng như những lần chạm địch mấy 
tháng sau đó, Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù đã “đánh khô”, vì không có 
pháo cối yểm trợ. 

Hai Tiểu Đoàn 12 và 14ND bắt được rất nhiều vũ khí đạn 
dược, dọc theo dãy lùm bụi, ngay vùng đầu cầu mà địch vượt 
sông hai đêm trước, còn nguyên trong nhiều thùng gỗ bọc 
giấy dầu, bôi đầy mỡ bò màu vàng của Trung cộng: AK47, B-
41, và “thượng liên nồi” mới toanh (hộp băng đạn bự và tròn). 

Tôi cho Ban 2 và Ban 5 đi tìm, liên lạc với giới chức địa 
phương, để phối hợp việc an ninh, cứu trợ và bình định. 
Tưởng là ai, hóa ra người trai khói lửa, lại là Th/Tá Tô Công 
Thất, cùng khóa 16 với tôi ở Đàlạt ! 

Bắt tay bắt chân qua loa, hỏi cần gì không? M-79, M-26, 
Claymore?  Tôi kêu đệ tử để hết các loại này lại, rồi bái biệt 
người trai khói lửa, lội ngược ra quốc lộ, vì truyền tin báo có 
Chuẩn Tướng Trần Đình Thọ sắp lên Thành Ông Năm. 
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Tướng Thọ bắt tay tôi: 

“Đơn vị anh không cần huấn luyện nữa.  Vả lại, tình hình 
không cho phép”. 

Và ông xỉa cho tôi một phóng đồ hành quân, cho đất đai làm 
ăn, án ngữ về hướng bắc và tây bắc thủ đô. 

Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù vừa đặt chân đến hậu cứ khoảng giửa 
tháng 3/75, là liền được bổ sung, tái tiếp tế nhanh chóng.  Và 
Tr/Tá Nguyễn Văn Đỉnh được lệnh trực chỉ lên Xuân Lộc 
ngay, để tăng cường cho SĐ18BB.  Theo dõi phần thuyết 
trình hằng ngày, tôi được biết TĐ8ND của Thanh Râu, tức 
Th/Tá Nguyễn Viết Thanh K19VB, đã làm ăn một trận để đời 
tại “Vườn cây Ông Tỵ”. 

Trong tháng này, có Tr/Tá Nguyễn Đình Ngọc cầm công điện 
mang tay, về trình diện tại “Thành Ông Năm”.  Nội dung 
công điện: “Chỉ định Tr/Tá NĐ Ngọc giữ chức vụ Phụ tá 
Hành Quân LĐ4ND.  Quyết định hợp thức hóa Lữ Đoàn Phó 
sẽ theo sau”.  Có ông này về, thật đỡ cho tôi quá.  K19VB, 
nguyên TĐT/TĐ2ND ngày còn ở Động Ông Đô với LĐ3ND 
hai năm trước. 

Giữa tháng 3, Biệt Khu Thủ Đô cũng có yêu cầu đến giúp 
Tiểu Khu Gia Định, giải tỏa xóm Cư Xá Thanh Đa (bị một đại 
đội đặc công xâm nhập), đến đầu cầu thương cảng xa lộ. 
Th/Tá Nguyễn Trọng Nhi K20VB được gởi đi với 2 đại đội 
của TĐ12ND, và đã thanh toán xong trong cùng ngày 22 
tháng 3. 

Ngày 10 tháng 4, tôi được gọi về họp ở Bộ Tư Lệnh Biệt Khu 
Thủ Đô.  Tại đây, tôi gặp Tr/Tá Trần Đăng Khôi, Lữ Đoàn 
Trưởng LĐ3ND, cũng đến họp nhận lệnh. 

Lữ Đoàn 3 ND được tăng cường hoạt động cho BKTĐ, thay 
thế LĐ4ND.  Còn tôi được lệnh di quân LĐ4ND xuống tăng 
phái cho BTL/Quân Đoàn III, trách nhiệm khu vực từ Tam 
Hiệp, Biên Hòa, vắt qua sông Đồng Nai, hướng về Long 
Thành.  Đấy là lần sau cùng tôi gặp, lần cuối tôi thấy LĐ3ND 
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điều động đi thi hành một nhiệm vụ chiến thuật khác: bảo vệ 
khu kho xăng Nhà Bè, và an ninh trục thủy lộ Rừng Sát.  

Tối 13 tháng 4, tôi được tin LĐ2ND chạm địch nặng nề tại 
Bửu Sơn Phan Rang.  Lực lượng tấn công, vẫn là Sư Đoàn F-
10, bị chận khựng lại. 

Ngày 15 tháng 4, Sư Đoàn 325 Cộng Sản Bắc Việt từ quốc lộ 
11 tăng cường đến, cùng với đông đảo chiến xa và pháo nặng.  
Tối 16 rạng ngày 17, Đ/Tá Nguyễn Thu Lương và Tr/Tá Trần 
Văn Sơn bị báo cáo mất tích, cùng với Trung Tướng Nguyễn 
Vĩnh Nghi và Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang KQ.  Bửu Sơn 
thất thủ, tiếp theo là Tháp Chàm và Phan Rang! 

Sau cùng, Lữ Đoàn 3 ND cũng đã buông súng, cùng với tất cả 
các đơn vị khác, khi hai ông Vũ Văn Mẫu và Dương văn Minh 
tuần tự cho lệnh buông súng chiều 29 và sáng 30 tháng 4 năm 
1975. 

Tôi không phải là người xa lạ đối với LĐ3ND.  Mặc dù vậy, 
để đảm bảo sự chính xác của dữ kiện, tôi vẫn điện thoại kiểm 
chứng chi tiết kỹ lưỡng với những nhân vật trong cuộc, trước 
khi viết lại những diễn tiến cuối cùng của cuộc chiến, mà các 
đơn vị Nhảy Dù VN có can dự. 

Tất cả vẫn còn đấy, chỉ trừ có Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang 
SĐ6KQ đã qua đời cách đây 3 năm, và “Moshe Dayan” Tr/Tá 
Trần Văn Sơn đã nằm xuống trong những năm tháng tù đày 
ngoài bắc. 

Bây giờ, mời Quý Vị hãy nhìn lại câu chuyện, kể về cùng một 
đơn vị đó, trong cùng thời gian đó, bởi đại ký giả chiến trường 
Phạm Huấn trong cuốn “Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên”, đã 
phổ biến khắp thế giới, để mà ngán ngẫm cho điều mà chính 
các ngài viết lách này, gọi là … Lương Tâm Ngòi Bút …  

“Lữ đoàn 3 Nhẩy Dù tăng phái cho Mặt trận Khánh 
Dương, buông súng trưa ngày 1/4/1975, sau khi vỡ 
tuyến, bị tràn ngập, và không còn được tiếp tế, liên lạc 
được với quân đoàn II.  Lữ Đoàn 3 Nhẩy Dù bị tổn thất 
70% lực lượng.  Đó là thực trạng và tinh thần chiến đấu 
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của các đơn vị chủ lực Quân Đoàn II, và Lữ Đoàn 3 
Nhẩy Dù trong những ngày sau cùng trên chiến trường 
Cao Nguyên.  Pleiku, Kontum, Nha Trang: Chưa đánh 
đã bỏ chạy! Đúng!”.... 

Trong khi đó, chính Đ/Tá Nguyễn Văn Đại BĐQ, người cùng 
có mặt tại trận với LĐ3ND lúc bấy giờ, hiện đang cư ngụ tại 
Oregon, vừa nói điện thoại với tôi đêm qua: 

“Tình hình đó, địa thế đó, nhiệm vụ đó, Lữ Đoàn 3 
Nhẩy Dù đã làm quá sức mình.  Và Đ/Tá Phát còn về ổn 
định lại Phan Rang Tháp Chàm, giúp tướng Phạm Ngọc 
Sang, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi nữa, trước khi được 
thay thế ..”. 

Đến tháng cuối cùng của chiến cuộc, tác giả Phạm Huấn vẫn 
còn lĩnh lương Thiếu Tá của QLVNCH, sao lại có thể ăn nói 
khinh bạc đến vậy?  Đành rằng, chung cuộc vẫn là sự sụp đổ 
của Miền Nam Việt Nam, nhưng vẫn phải xin để cho, sự thật 
còn được là sự thật …!!!  

Chỉ trong một đoạn viết ngắn khoảng nửa trang giấy, tác giả 
đã đề cập đến diễn tiến và số phận của mấy chục đơn vị, một 
cách ngắn gọn, dễ dàng và tàn nhẫn, thảm sát hết: “Từ các 
trung đoàn 41, 42, 47 Bộ Binh, mấy Liên đoàn BĐQ, Lữ đoàn 
2 Thiết kỵ, Liên đoàn 6 Công Binh Chiến Đấu, các đơn vị 
Pháo Binh, đến các đơn vị Lôi Hổ, Thám kích và LĐ3ND”.  

Đơn vị Nhảy Dù này, sự thật ra sao, tôi là người trong cuộc, 
đã vừa thưa cùng Quý Vị. 

Từ sau ngày rời Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, tôi về 
trình diện Liên Đoàn Nhảy Dù Việt Nam.  Và tuần tự phục vụ 
qua các TĐ3ND, TĐ7ND, LĐ3ND, LĐ2ND, LĐ4ND.  Tôi 
chưa hề được gặp gở ký giả chiến trường Phạm Huấn lần nào. 
Chỉ thỉnh thoảng đọc sách báo, thấy hình ông ta mặc quân 
phục Nhảy Dù! 

Còn mấy chục đơn vị khác, mà Phạm Huấn nêu tên ra trên 
đây, thì sao?  Tôi không rõ là Phạm Huấn hiểu biết thế nào về 
các đơn vị đó.  Và càng không biết, các đơn vị đó, có được 
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Phạm Huấn đến thăm viếng lần nào chưa.  Nhưng khi trên 
giấy trắng mực đen, Phạm Huấn đã viết truyện chiến trường 
như đoạn viết về LĐ3ND trên đây, thì nếu người đời họ có 
chọn cuốn “Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975”, để sắp 
chung với cuốn “Đại Thắng Mùa Xuân” của Văn Tiến Dũng, 
cũng là điều hiểu được mà thôi! 

Thiếu Tá Phạm Huấn suốt đời ở thiên cung, mới trở thành tiên 
đọa xuống trần-gian Quân Khu II, chỉ vài tháng trước cuộc 
dầu sôi lửa bỏng, làm sao nắm vững được từng ấy tin tức dữ 
kiện?  Rừng dữ kiện này, nếu được trình bày bởi các vị Đại 
Tá, chức vụ tối thiểu từ Trưởng Phòng Nhì, Trưởng Phòng 3 
Quân Đoàn trở lên, thì may ra mới khả tín ... 

Chua chát chưa chịu dừng lại tại đó. 

Mãi đến nay, vài chục năm sau, tại hải ngoại, vẫn có những 
nhà văn, nhà báo, viết theo, lên án gắt gao tất cả, từ lãnh đạo 
đến thứ dân, từ tướng xuống quân!  Và khôi hài đen ở chỗ là, 
hầu hết đều nhập đề bằng câu: “Có đọc Phạm Huấn, chúng ta 
mới thấy ..”, hoặc là: “Cuốn Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên” 
của tác giả Phạm Huấn đã phơi bày ra tất cả “sự thật…”! 

Với các ông gọi là nhà báo, nhà bình luận này, chữ nghĩa cẩu 
thả trên đây của Phạm Huấn, đã trở thành chữ nghĩa của thánh 
kinh!  Rồi tất cả những văn chương, tư tưởng siêu việt này, rốt 
cuộc hội tụ về một đoạn tiểu sử, được phổ biến rộng rãi trên 
khắp các mạng lưới toàn cầu. 

Xin chép lại nguyên văn, để Quý Vị thưởng lãm: 

“Phạm Huấn là một nhà báo quân đội và trong “Bộ 
Biên Tập Diều Hâu”, Thành viên Ban Liên Hợp Quân 
Sự 4 Bên và 2 Bên, đặc trách về Báo Chí, khi Hiệp 
Định Paris 1973 được ký kết, Chủ tịch Hội Phóng 
Viên Chiến Tranh Việt Nam, 1972-1975. 

Tác giả đã theo học … Trường Đại Học Quân Sự năm 
1963.  Và cả Trường Quân sự tại Hoa Kỳ: Infantry 
School (Fort Benning, GA, 1958), Civil Affairs School 
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(Fort Gordon, GA) và Special Warfare School (Fort 
Braggs, NC, 1965). 

Trong nghề phòng viên chiến tranh, Phạm Huấn có 
một chỗ đứng riêng biệt, dù đi chung với những phóng 
viên nổi tiếng hàng đầu của thế giới như Moshe 
Dayan, Dickey Chapel, hay chỉ đi có một mình, bao 
giờ anh cũng được đón nhận nồng nhiệt của mọi chiến 
hữu ở ngoài mặt trận ... ”. 

Đọc qua đoạn trên, quý vị có thấy độc giả bị coi thường quá 
hay không? 

Cùng một “văn phong” này, tôi nhớ đã được đọc đâu đó vài 
lần. 

Lần đầu, năm 2005 thì phải.  Anh Bùi Đăng, bạn cùng Khóa 
16 Đàlạt với tôi, ở San Jose bắc Cali, gởi cho tôi nguyên một 
trang nhật báo Việt Ngữ khổ lớn.  Nguyên trang báo, là bài 
Phân Ưu Trung Tá Phạm Huấn.  Với nửa trang trên, đầy đủ 
sự nghiệp vĩ đại của người nằm xuống.  Toàn là các khóa du 
học ngoại quốc, và các việc văn phòng.  Anh Phạm Huấn quả 
đã được Quân đội đãi ngộ, ưu ái, và đầu tư vào kỹ hơn ai hết. 

Và nửa trang dưới, đầy đủ tên tuổi quân nhân Nhảy Dù, từ 
Đại Tướng Cao văn Viên, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi 
… cho đến em út cấp úy, trong đó có tên tôi.  Cầm tờ báo, tôi 
mới hay tin ông anh qua đời vì bạo bệnh. 

Anh bạn Bùi Đăng gởi báo cho tôi, không họ Bùi, mà cũng 
chẳng tên Đăng.  Mùa hè 1972, anh dẫn TĐ6ND nhảy xuống 
Đồi Gió Bình Long, mở đường máu vào cứu An Lộc.  Bị trận 
địa pháo, Phạm Kim Bằng bỏ lại Đồi Gió một con mắt, đi vào 
An Lộc với một con.  Trở thành Bằng đui, nhưng Bùi Đăng 
không chịu rời tiểu đoàn tác chiến Nhảy Dù. 

Đầu năm 2007, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng lại ra đi. 

Trên Internet và báo chí, liền ngay dưới sự nghiệp của Trung 
Tướng Trưởng, lại có hàng chữ: “tài liệu của Đại Tá Phạm 
Huấn, Chủ Tịch Hiệp Hội Ký Giả Chiến Trường”(!). 
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Ông lỏi tì nào đó ơi, “văn phong” này nặng mùi lắm, xin ông 
dừng tay lại, đừng đem tên tuổi của ông anh mình ra mà diễu 
dở.  Cấp bậc, thì ai cho bằng Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ và 
Đại Tướng Nguyễn Khánh.  Chức vụ, thì ai sánh nổi với Quốc 
Trưởng Nguyễn Khánh và Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ! Có 
thơm tho chi đâu.  Phải nói ngay từ bây giờ, kẻo nay mai, có 
một vì sao sáng nào khác rơi rụng, ông lỏi tì lại lôi ông anh 
Phạm Huấn dậy, mà truy thăng lên Chuẩn Tướng!  Tội nghiệp 
cho ông anh. 

Ông anh đã và đang sám hối về cuốn “Cuộc Triệt Thoái Cao 
Nguyên” dưới kia.  Khó ăn, khó ở khi “hội ngộ” với anh em 
lính tráng người phàm, đã tham dự Cuộc Triệt Thoái Cao 
Nguyên ngày xưa lắm.  Hởi ông lỏi tì ơi, hãy để cho ông anh 
được yên nghỉ. 

Dậu đổ, bìm leo.  Viết lách chửi bới, mạt sát, mọi thứ thuộc 
Miền Nam Việt Nam ngày trước, đã và vẫn đang là kiểu thời 
trang thịnh hành. 

Có nhiều người viết, để vẽ lên hình ảnh mình là … người 
hùng!  Một số khác viết lên, để tỏ ra mình là người trí giả, là 
nhà tư tưởng, dựa vào cuốn Kinh Tân Ước Phạm Huấn!  
Riêng nhà báo vĩ đại Phạm Huấn, thì hùng dũng tỏ ra mình là 
nhà siêu quân sự, siêu lãnh đạo, chê bai xoa đầu từ trên xuống 
dưới, chả chừa một ai. 

Chỉ nửa trang giấy, dẹp hết cả lực lượng một quân đoàn. 
Phạm Huấn luận về các ông anh, ông thầy, các ân nhân của 
chính anh ta, như Gia Cát Khổng Minh nói về các mạt tướng 
Trương Phi, Ngụy Diên! 

Anh Phạm Huấn chỉ quên có một đôi điều nho nhỏ.  Thật nhỏ. 
Nhỏ xíu.  Vì tầm mắt anh không thấy, mặc dù anh vẫn mặc 
quân phục tác chiến Nhảy Dù, mang lon Thiếu Tá của 
QLVNCH làm việc tại Ủy Ban Quân Sự 2 bên, 4 bên.  Đó là 
việc Lập Pháp Mỹ, qua Quốc Hội Dân Chủ ngày đó, đã cúp 
hết viện trợ quân sự cho QLVNCH từ mùa hè 1973! 

Đó là việc Hành Pháp Mỹ, qua tên Do Thái nói ngọng Henry 
Kissinger, đã công khai đứng về phía Lê Đức Thọ và Nguyễn 
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Thị Bình, để bức thúc Hòa Đàm Ba Lê, bức tử VNCH.  Cho 
nên, chuyện gì phải đến, đã đến.  Theo Mỹ và Trung Cộng, 
chuyện đó, đáng lẽ phải xảy ra sớm hơn … 

Trong hoàn cảnh đó, nếu rước đại ký giả Phạm Huấn vào 
Dinh Độc Lập, liệu đương sự gồng được mấy phút?  Trong 
hoàn cảnh đó, nếu mời nhà báo Phạm Huấn sang Bộ Ngoại 
Giao, liệu ông anh gồng được mấy giờ?  Trong hoàn cảnh đó, 
nếu phong cho Thiếu Tá Phạm Huấn thay thế Đại Tướng Cao 
Văn Viên, Thiếu Thuấn có lãnh đạo một tiểu đội ngày giờ nào 
chưa? 

Các ông lính thợ vịn, ăn lương quân đội Miền Nam, mạt sát 
các đơn vị quân đội Miền Nam, nhưng chả bao giờ biết chút 
gì về các đơn vị này.  Mạt sát, vì ganh tị, vì mất mát. 

Bất cứ ai thật sự có trải qua những tháng ngày gạo sấy nước 
ruộng, đều biết rằng, cùng một cỡ đơn vị, cùng hỏa lực xấp xỉ 
nhau, bộ đội cộng sản chưa hề là đối thủ của Quân Đội Quốc 
Gia, dù là chính quy, hay địa phương, dù là TQLC, BĐQ, hay 
Bộ Binh, Không Quân, Hải Quân.  Chiến thuật của cộng sản, 
có hai chữ “biển người”, là vì vậy. 

Một phần ba thế kỷ đã trôi qua, bao nhiêu tài liệu đã được giải 
mật.  Henry Kissinger trước sau ba lần thú nhận, đã bán đứng 
Nam Việt Nam.  Lính tráng chúng tôi, là người phàm mắt thịt, 
chả nói làm chi.  Còn các ông nhà văn, nhà báo, nhà bình 
luận: chất xám các ông để đâu, nấu bún ốc hết rồi chăng?  Bây 
giờ không còn có bom rơi đạn réo, mà còn phù thịnh, còn nói 
vuốt theo Văn Tiến Dũng, thì làm sao ngày xưa các ông dám 
phù suy, mà san sẻ đỡ đần phần nhỏ mọn mồ hôi nước mắt 
nào với Quân Dân Miền Nam?  Bây giờ mà còn nói vuốt theo 
Văn Tiến Dũng, là vô liêm, là bất trí, vì sách của cộng sản đề 
tên Văn Tiến Dũng, chỉ là tài liệu soạn thảo công phu nhằm 
mục đích tuyên truyền … 

Thảm cảnh tháng tư, người khách quan, không ganh tị, không 
càm ràm bệnh hoạn, ai cũng thấy là vì hai lý do:  Thứ nhất: 
Dân chúng nghe quân cộng sản tiến đến gần, đã kinh hoảng, 
đưa tới náo loạn.  Có đúng vậy không, thưa Quý Vị?  Và thứ 
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hai: các đơn vị quân đội lại không có được những tiếp liệu, 
yểm trợ và hỏa lực tối thiểu nữa, để chu toàn nhiệm vụ chiến 
thuật được giao phó, vì QLVNCH đã bị cúp quân viện từ năm 
1973, chỉ còn cầm hơi, “liệu cơm gắp mắm”! 

Mùa hè năm sau, Trung Tướng Tùy Viên Quân Sự tòa Đại Sứ 
Anh Quốc ra thăm hỏa tuyến, có ghé qua Bộ Chỉ Huy LĐ2ND 
ở phía nam sông Thạch Hãn.  Nghe thuyết trình xong, ông 
đứng lên trước bản đồ, quay lại nói trước mặt tôi và đông đủ 
sĩ quan tham mưu hiện diện: 

“Giới quan sát quốc tế cho rằng, các ông không tồn tại 
nổi quá 6 tháng, sau Hiệp Định Ba Lê. Bây giờ, hơn một 
năm đã trôi qua ...”.  Bấy giờ, là tháng 7 năm 1974. 

Suốt chiều dài cuộc chiến, người lính mồ hôi, xương máu. 
Người dân quằn quại, thống khổ điêu linh.  Còn các ông thợ 
vịn, lính kiểng, sống phè phỡn ngay trong lòng Hòn Ngọc 
Viễn Đông, ăn tục nói phét, làm chơi ăn thiệt.  Bây giờ, mồ 
ma Miền Nam Việt Nam không còn nữa, các ông muốn ăn 
thiệt, thì phải bò ra làm thiệt, dù là ăn … welfare!  Nên các 
ông tiếc nuối cái thời vàng son, sáng Thanh Thế, trưa Givral, 
chiều Đồng Khánh.  Và các ông cay cú, các ông hằn học … 

Có nhiều lý do làm sụp đổ Miền Nam. 

Trước hết, là bàn tay lông lá của Mỹ Nga Tàu, và xuẩn vọng 
của tên đồ tể họ Hồ.  

Kế đến, là những tham nhũng thối nát, mà các ông đã ngoắc 
mồm ra chửi bới hơn ba chục năm qua.  Mỹ, Pháp, Nga, Tàu, 
và nhất là cộng sản Việt Nam bây giờ, có thối nát tham nhũng 
hay không? 

Lý do thứ ba, là đám làm chơi ăn thiệt, là lũ kiêu binh hàm 
thụ.  Là đám sâu bọ, dòi mọt, cặn bã của một Quân Đội hào 
hùng.  Một Quân Đội “cao số” đã bị lịch sử cận đại trao cho 
một sứ mạng oan khiên, một “mission impossible” … Những 
tên né tránh, đánh bóng chữ thọ, những bụi chùm gởi nặng 
trĩu trên thân cây gầy yếu Nam Việt Nam trước cơn giông 
bão, không có tư cách mở mồm về đoàn quân này. 
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Các cụ thường nói “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.  Các ông 
suốt đời chỉ trích ta bà thế giới.  Sao các ông không dám nói, 
chính các ông mới là thủ phạm, mới là tội đồ thiên thu, làm 
Miền Nam nước Việt sụp đổ vào tay cộng sản. 

Nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc lầm lỗi.  Vả lại, cái “lỗi 
lầm” của Miền Nam Việt Nam, nếu có, là phần chính do cái 
thân phận nhược tiểu mà ra.  Hàng trăm nước nhỏ trên thế 
giới, đã và còn đang đau khổ về cái “lỗi lầm” nhược tiểu này.  
Miền Nam Việt Nam không còn nữa.  Bây giờ đây, trách 
nhiệm đối với lịch sử và dân tộc, đang treo trên đầu bọn cầm 
quyền ở Hà Nội. 

Năm 1965, tôi đi học khóa “Tác Chiến Trong Rừng” ở Mã 
Lai, Singapore.  Việt Nam lúc bấy giờ đang khói lửa mịt 
mùng, nhưng tôi thấy vẫn còn “văn miên” hơn năm nước 
Đông Nam Á.  Bây giờ, các nước đó đã là “Ngũ Long Thái 
Bình Dương”.  Cộng sản chiếm trọn lãnh thổ hình chữ “S” đã 
một phần ba thế kỷ qua, không còn chiến tranh, lại được “Việt 
Kiều Phản Động” hằng năm giúp nhiều tỉ đô-la.  Vậy mà bọn 
cầm quyền Cộng sản đã đưa Việt Nam, cũng vào thứ hạng số 
5 trên thế giới: nhưng là thứ năm, đếm từ dưới lên trên! 

Tiếng nói của hải ngoại rất cần thiết.  Quý Vị nào có sức, có 
trí, có “gu”, muốn phân tách, muốn sửa sai, muốn dạy dỗ, thì 
Hà Nội mới là hướng để quý vị trổ tài.  Xin hãy thôi đè Miền 
Nam Việt Nam ra mà xỉa xói, mà kiêu binh cái lổ mồm!  Thê 
thảm thay, chỉ vì một lý do: dối gạt luôn chính lòng mình.  
Tôi không dám nói là, dối gạt chính lương tâm mình!  Vì chỉ 
có trời, họa chăng mới biết, các ngài có lương tâm hay không! 

Tội nghiệp cho Miền Nam Việt Nam, đã bao năm tháng cưu 
mang, nâng niu, đãi ngộ các ông, kaki cũng như dân chính! 
Hít thở không khí tự do của Miền Nam, Trịnh Công Sơn đã 
dệt lên được những tình khúc bất hủ.  Ngày Miền Nam Nước 
Việt sụp đổ, Trịnh Công Sơn lên đài phát thanh, phừng phừng 
guitar, ca bài “Nối Vòng Tay Lớn”.  Rồi lặn ngụp trong “vòng 
tay lớn” của xã hội chủ nghĩa một thời gian, chính Trịnh Công 
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Sơn đã mửa ra một ca khúc, chưa bao giờ nghe thấy trong âm 
nhạc nhân gian: “Tiến Thối Lưỡng Nan”!... 

Sau cùng, trên “đỉnh cao trí tuệ” của thời trang mạt sát Miền 
Nam Việt Nam, là các ... chiến lược gia.  Thôi thì, xuân thu 
nhị kỳ, luận đủ thứ chuyện chiến lược thiên trời địa đất.  Cũng 
chỉ cùng một kiểu: mạt sát hết mọi sự của Miền Nam Việt 
Nam.  Để mình cố nhón cao lên, vì biết chắc rằng mình không 
đủ cao. Để tỏ ra mình là người thức giả, vì biết mình đang tơ 
lơ mơ, không thức thật.  Càng phải trực diện với việc áo cơm 
thân phận hằng ngày, nổi nuối tiếc mất mác thời vàng son, 
càng điên cuồng gào thét, dằn vặt, gậm nhắm.  

Khổ một điều, vì không biết đọc địa bàn, nên không phân biệt 
nổi hướng đông với hướng tây, để mà bắn cái hỉ-nộ ái-ố vô 
duyên đó đi.  Và cứ nhằm mọi thứ của Miền Nam Việt Nam 
mà phạng … 

Đại Sứ Hoa Kỳ sau cùng tại Miền Nam Việt Nam năm 1975, 
ông Graham Martin, không như vậy.  Ông đâu có muốn sự 
nghiệp ngoại giao trọn đời của ông, kết thúc cái kiểu này.  Giờ 
phút cuối của Miền Nam Việt Nam, ông cũng chỉ kịp cuốn lấy 
lá cờ hoa.  Bộ Tư Lệnh Quân Sự Mỹ (MACV) tại Saigon, thì 
đã nhanh chân “rút lui trong danh dự” ra soái hạm của Đệ 
Thất Hạm Đội từ năm trước! 

Cho nên, xin lỗi Quý Vị, ông Đại Sứ Martin cũng chạy sút 
quần, ra tàu USS Blue Ridge ngoài khơi biển đông, bước đến 
boong tàu ngồi thở.  Được cái là, ông Đại Sứ biết đọc địa 
bàn.  Ông biết rõ phương, để mà ngậm ngùi.  Ông biết rõ 
hướng, để mà thống trách.  Thở xong, ông chỉ vào lá cờ hoa, 
rồi mắng cho mấy mắng: 

“That's not the way I saw American Honor”! 

Lê Minh Ngọc 
Tháng 4/2007 
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CCââuu  CChhuuyyệệnn  
GGiiữữaa  HHaaii  NNggưườờii  BBạạnn 

Hoàng Huyên & Phạm Đình San 

Tôi là Hồng Hà và bạn tôi là Phù Sa. Chúng tôi 
thường gặp nhau cuối tuần trao đổi những chuyện trời 
đất bên ly rượu Hennessy và cắn Macadamia nuts. 
Nhưng các chị vợ của chúng tôi, giậu đổ bìm leo cho 
lên chức chị luôn, thì đó chỉ là những chuyện lẩm cẩm 
của các tên già thuộc hệ sáu rưỡi chiều tức là “good 
for nothing”. 

Sau đây là một chuyện, các bạn xem có như vậy 
không? 

*** 

Phù Sa:  Nhà bác học Albert Einstein ngay từ thuở thiếu thời 
đã tỏ ra thông minh tuyệt vời.  Một hôm, thầy giảng: Trong 
phạm trù Tự Nhiên và phạm trù Siêu Nhiên có sáu khái niệm 
cơ bản là: 

Ánh “sáng” và bóng “tối”. 
Trạng thái “nóng” và trạng thái “lạnh”. 
“Thiên đường” và “Địa Ngục”. 

Cậu bé Einstein lúc đó mới 11 tuổi đã phản biện lại với lý 
giải: 

Bóng tối là nơi thiếu ánh sáng. 
Lạnh là nơi thiếu hơi nóng. 
Địa ngục là nơi không có tình thương. 

Vậy, thưa thầy chỉ còn có ba khái niệm cơ bản thôi ạ. 

Hồng Hà:  Hôm nay mày đổi “Ton”?  Tuần trước, chúng ta 
đương nói dở dang về hội chứng “Cock Teasing” của các bà 
chị lứa tuổi sáu bó.  Ở lứa tuổi này các bà đã: giã từ vũ khí, 
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rủng rỉnh tiền nong, rảnh rang về con cái.  Cho nên chỉ quan 
tâm đến “suối nguồn tươi trẻ”: giải phẫu thẩm mỹ, trang điểm 
lố lăng, ăn mặc hớ hênh.  Lại còn đàn đúm tham dự các dạ 
tiệc khiêu vũ kén kép trẻ, chọn chồng bé.  Tao có dị ứng với 
hội chứng này.  Mà Albert Einstein và Cock Teasing có liên 
hệ gì? 

Phù Sa:  Có đấy. 

Tao cảm thấy mày có điều gì cay cú với bà chị ở nhà.  Nghe 
cho kỹ:  Trong nhà mày vừa có nàng Tiên lẫn con Quỷ.  Nàng 
Tiên và con Quỷ là một người nằm cạnh mày trên chiếc 
giường trong phòng ngủ đấy.  Chỉ sơ ý làm phật ý bà chị một 
chút là có hiện tượng Flip-Flop liền.  Lúc đó tổ ấm từ thiên 
đường biến thành địa ngục trong một cái sát na và còn lại một 
con đường cho mày “bỏ của chạy lấy người”.  Phải luôn luôn 
tụng niệm bài kệ sau đây: 

Bắt phong trần phải phong trần. 
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 

Hồng Hà:  Tao giác ngộ rồi.  Tao nhớ chuyện Người Đẹp 
Trong Tranh, sách Liễu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh.  Một 
chàng thư sinh rước về một bức tranh vẽ một giai nhân tuyệt 
sắc, rồi treo trong thư phòng.  Không biết lẩm bẩm câu thần 
chú gì mà đêm đêm giai nhân bước ra khỏi tranh, thì thầm vài 
câu cho phải lệ bèn giao hoan với chàng cho tới khi mặt trời 
mọc.  Người thì vàng vọt xanh sao dần và đầu thì chữ nghĩa đi 
chơi chỗ khác, còn lại toàn là hình ảnh dâm dục.  Sau mới biết 
nàng là con Hồ Ly Tinh.  Giai nhân và Hồ Ly Tinh chỉ là một 
cũng như ánh sáng và bóng tối chỉ là một. 

Phù Sa:  Mày thâm như cái quần lĩnh đen.  Bây giờ tao nói 
nhỏ mày một chuyện riêng tư.  Kín đáo nhe.  Từ ngày tao thất 
thế, con vợ nó lộng hành quá, tao phải ứng xử làm sao cho 
biển lặng gió lành. 

Hồng Hà:  Sách xưa có nói gì không? 

Phù Sa:  Có đấy.  Các cụ Tổ Tiên ta chẳng để lại cho con 
cháu một công trình kiến trúc hoành tráng nào như Angkor 
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Thom, Ankor Wat bên Cao Miên hay một công trình nghệ 
thuật có tầm vóc nào như những áng thơ bất hủ của thi bá 
Tagore bên Ấn Độ.  Nhưng các cụ đã để lại một kho tàng các 
câu châm ngôn xử thế trong mọi tình huống.  Có ba câu cho 
mày: 

1.  Ngũ thập:  tri thiên mệnh. 
2.  Lục thập:  tri thuận nhĩ. 
3.  Thất thập: tri tuỳ tâm. 

Hồng Hà:  Mày đã gãi đúng chỗ ngứa của tao.  Dâng mày 
một ly “sec” lấy giọng nói tiếp. 

Phù Sa:  Ngũ thập tri thiên mệnh là tới tuổi năm mươi thì 
mày phải hiểu rằng số mệnh của mày đã an bài.  Đừng có ngọ 
nguậy vùng vẫy trong mọi lãnh vực: công danh sự nghiệp, 
tiền tài của cải, bà lớn bà bé.  Mày chỉ có một con đường 
trước mặt là: cung cúc phục vụ chị vợ mày tới hơi thở cuối 
cùng.  Người xưa có câu “nhất vợ, nhì trời”.  Với Thượng Đế 
thì không thể dùng ngôn ngữ đời thường để lý giải được mà 
phải dùng đức tin.  Với vợ càng phải có đức tin mạnh hơn tức 
là sống thanh thản hồn nhiên không có ý kiến ý cò trước mọi 
nghịch cảnh “trái tai gai mắt”. 

Hồng Hà:  Tội nghiệp cho thân phận tao quá!  Cuộc đời coi 
như khép lại từ đây bằng một khung cửa hẹp của André Gide. 

Phù Sa: Lục thập tri thuận nhĩ là tới tuổi sáu mươi ai nói gì 
đều nghe xuôi tai. Cứ mũ ni che tai là tránh được tai bay vạ 
gió.  Trong trại cải tạo, đúng hơn là trại tù CS, vì chúng tao bị 
đối xử như là những con chó trong thí nghiệm Pavlop, thường 
thường diễn ra cái cảnh: 

Trên bực: thằng ngu thao thao giảng. 
Dưới sàn: kẻ trí gật gù nghe. 

Chúng tao bèn dở võ: 

Thứ nhất: ù lì. 
Thứ nhì: nhất trí. 
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Cãi lại là bị nhốt xà lim, còng chân, bỏ đói.  Đối với chị vợ 
mày cũng cần sài một thế võ đó.  Dù chị ấy có nói câu sau 
chửi cha câu trước cũng coi là chuyện bình thường dưới 
huyện.  Tây có câu “chân lý bên này dãy Pyréneés, là phi chân 
lý bên kia dãy Pyréneés cơ mà”. 

Hồng Hà:  Còn đâu thời oanh liệt với chủ nghĩa “Chồng 
Chúa, Vợ Tôi”; có hy vọng lật ngược thế cờ ở câu châm ngôn 
xử thế chót không? 

Phù Sa:  Thất thập tri tuỳ tâm là từ tuổi bẩy mươi trở đì thì ai 
muốn làm gì thì làm, tuỳ cái tâm của mình thôi.  Tại sao vây? 
Những giá trị cũ như là “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm” 
thường nghe trước kia thì bây giờ là đồ bỏ hết.  Cũng vậy 
“Liêm Sỉ, Đạo Đức, Danh Giá… bỏ ngoài tai tất tật.  Mày có 
thể về Việt Nam chơi trống bỏi như cụ Nguyễn Khuyến với 
bài hát nói mà chúng ta rất ngưỡng mộ: 

Ngã lãng du thời quân thượng hiếu. 
Quân kim hứa giá ngã thành ông. 
Cười cười nói nói thẹn thùng. 
Mà bạch phát với nhan hồng chừng ái ngại. 
Riêng một thú giang sơn đi lại. 
Khéo ngây ngây dại dại với tình…. 

Cứ lấy cớ là đi theo phái đoàn “Project Viet Nam” của hai vợ 
chồng bác sĩ nhà kia, làm việc thiện để phúc đức lại cho con 
cháu.  Rồi chém vè, sức mấy chị vợ mày biết được. 

Hồng Hà:  Ừ, có thế chứ.  Có một tin vui giữa giờ tuyệt vọng. 
Nhưng mấy mợ ấy đòi bình đẳng thì sao?  Có lần tao nghe 
lén, một mợ phát ngôn: “đàn ông có nhiều vợ thì đàn bà cũng 
có quyền có nbiều chồng như chuyện Táo quân “một bà, hai 
ông”, mà vẫn được cúng giỗ hàng năm.  Lại một mợ khác 
không kém: “mấy con Mỹ trong sở tao thì ngoài thằng chồng 
chúng đều có thằng kép để cuộc đời thêm hoa lá cành”. 

Phù Sa: Mày muốn chơi trống bỏi thì cũng phải biết điều, 
buông lỏng cho chị vợ đi hoang mới là lẽ công bằng chớ.  
Tiếc rẻ gì cái thứ cơm thừa canh cặn đó.  Có câu thơ rằng: 
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Vợ là cơm hẩm trong nhà. 
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng. 

Nghe nói có nhiều thằng Tây già với nghề ca bài “Chanter La 
Pomme”, đương lêu bêu ở quận Cam thường lái chiếc xe rất 
hèn mọn đi săn mấy mợ nhẹ dạ, già rồi mà còn động cỡn! 

Hồng Hà:  Mày thánh thiệt.  Gần nhà tao có hai thằng hàng 
xóm trông khả nghi lắm.  Tao có áp huyết cao.  Máu nóng 
đương bốc lên đỉnh đầu, có thể “drop dead” như một đồng 
môn CVA vừa mới qua đời ở Little Sàigòn.  Tao phải tìm đến 
Tôn Giáo như một chỗ dựa cuối cùng.  Không biết nhà bác 
học Einstein có những tư duy nào về Tôn Giáo không? 

Phù Sa:  Có đấy!  Để tao đọc cho mày nghe lời phát biểu của 
bác học Albert Einstein về tôn giáo: “Tôn giáo của tương lai 
sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo 
điều và thần học.  Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện 
tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, 
phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong 
cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa.  Phật giáo sẽ đáp ứng được các 
điều kiện đó”. 

Vào cuối cuộc đời, nhà bác học Albert Einstein có để lại cho 
hậu thế một câu làm cho các nhà vô thần cũng phải nghĩ lại. 
Đó là: 

“Cuối cùng phải công nhận có một Thượng đế.” 

Huyên & San (4/2009) 

 
Huyên & San – Little Sàigòn, CA., Mùa Thu 2001 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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CChhuuyyệệnn  TTììnnhh  BBuuồồnn 
Tôi vốn nòi Khoa học Toán. 
Theo bạn đến Dược sĩ đoàn. 
Ngã ba đường Bùi thị Xuân. 
Rợp bóng cây xanh tán rộng. 
Đúng ngày giáp Tết năm Dần. 

Như lạc giữa rừng hoa. 
Người đâu mà đẹp lạ. 

Chẳng trách hắn bạn ta. 
Nguyên giòng dõi Y Khoa. 
Không rảnh cũng lạng qua. 

Chuyện rằng: 

Chiều văn nghệ tất niên năm đó. 
Nổi nhất màn: Chiếc nón bài thơ. 

Tóc thề, mình dây, tà áo trắng. 
Chân dài, gót nhỏ, mắt nai tơ. 
Gặp tôi mắt chớp chừng e lệ. 
Cúi xuống cắn tay đã vội về. 

Lúng túng khẽ chào: hồng lên má. 
Nụ cười chúm chím: có duyên ghê. 

Ai về tôi cũng theo về. 
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Dễ thường nàng thầm chê. 
Người đâu vô duyên tệ. 

Biết gì: đã si mê. 
Muốn biết nhà cứ hỏi. 

Có miệng lưỡi: chắc câm. 
Mắc mớ gì theo đuôi. 

Đừng mất công săn đuổi. 
Hãy quay về đi thôi. 
Một tối ghé lại nhà. 

Ngượng ngập trao món quà. 
Ngập ngừng nàng chẳng nhận 

Bảo rằng: tết đã qua. 
Năn nỉ: nghề của qua. 
Quen biết từ dạo ấy, 

Gặp nhau chẳng được mấy. 
Nhớ thương chạy lanh quanh. 

Ngần ngại trên trang giấy. 
Nàng phán rằng đang bận. 

Hoá học môn khó nuốt. 
Kỳ thi bò đến gần. 

Lần này là khóa chót. 
Nếu rớt là nàng văng. 
Nào ai dám nói năng. 
Thư từ trao đổi luôn. 
Thư trễ là anh buồn. 

Thầm rủa sao gởi muộn. 
Để anh dạ bồn chồn. 
Để anh phải mắc cở. 

Mỗi lần thấy phát thơ. 
Mừng rỡ ra mở cửa.. 

Một phen lại ngỡ ngàng 
Nàng bảo ta là bạn. 

Thật chẳng mấy hân hoan. 
Còn mong hơn thế nữa. 
Ước là đôi Phượng Loan: 
Đan tổ xứ Hoa đào. 

Xứ của những đồi cao. 

 
180  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

Của ngàn thông vi vút. 
Của sương mù ngút ngàn. 
Của mưa phùn mút tháng. 
Nhưng cứ tới cuối đông. 
Sao giăng khắp đất trời. 
Thành phố vào lễ hội. 

Chuông chùa dậy thinh không. 
Thánh ca hát vang lừng. 
Mừng Chúa sinh ra đời. 
Mừng Tết lẫn năm mới. 

Mùa của những tình nhân 
Những dạ vũ tiếp tân. 

Những bích câu kỳ ngộ. 
Những đêm về vương vấn. 
Sớm mai khi chuông đổ. 

Nghe phố phường réo gọi. 
Người yêu đương chờ đợi. 

Trời băng giá: coi nhỏ. 
Chân sáo nhẩy bước đôi 
Nằm ngửa trên đồi cù. 
Sóng bước lên phố chợ. 

Lễ nhà thờ con gà. 
Đớp phở Sữa nhà ga. 

Nhẩn nha cà phê Tùng. 
Lót bụng chè Vọng nguyệt. 

Hái trái miệt trại Hầm. 
Tắm nắng xuống suối Vàng. 
Bay xa qua Liên Khường. 

Dung dăng quanh hồ rộng. 
Năm mười giữa vườn bông. 
Đùa giỡn bên giòng suối. 
Hờn dỗi trong lòng thác. 
Cùng chơi trò vợ chồng 

Rồi như sét đánh ngang tai. 
Học tài thi phận: chẳng sai. 
Lệnh ra lệnh cấm vãng lai. 

Rèm buông cửa đóng then cài. 
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Ngày qua sao buồn lạ. 
Lệ đâu chảy chan hoà. 

Mực đọng trên trang giấy. 
Chia tay thật ngỡ ngàng. 
Không cả nụ hôn cuối. 
Đâu rồi giấc mơ hoa! 

Nguyễn Bạch Lan (Dâu CVA) 
Viết lại tâm sự thuở ban đầu của CVA-59 “H2”. 

Westminster, California - 4-2009 

 
Nguyễn Thị Bạch Lan 

Sinh Viên Đại Học Dược Khoa Sàigòn (1963) 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTrrááii  TTiimm  MMỹỹ  
vvàà  

TTiiếếnngg  CChhuuôônngg  CChhùùaa  VViiệệtt  NNaamm 
Lê Thế Hiển 

 
*** 

Cách thành phố Stamford, bang Connecticut, nơi tôi ở về 
phía Bắc, có một ngôi chùa nhỏ tên là Phước Long Tự,  Nơi 
đây, cộng đồng người Việt so với nhiều thành phố khác ở 
Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, không đông đảo gì, koảng vài ba 
ngàn, nhưng sau khi ổn định cuộc sống, do nhu cầu tinh thần 
và tâm linh, đồng bào Phật Tử đã tần tiện đóng góp mua được 
một căn nhà cũ để biến thành ngôi chùa.  Trong khoảng thời  
gian mươi mưòi lăm măm, với niềm tin vững mạnh, quyết tâm 
duy trì nếp sống văn hoá dân tộc trên quê hương mới, ngôi 
chùa đi dần vào cơ ngơi, một chính điện thờ Phật trang 
nghiêm và đủ chỗ cho hàng trăm Phật tử tập hợp trong những 
buổi thọ Bá Quan Trai hoặc những ngày lễ lạc khác.  Chùa 
cũng có nơi sinh hoạt cho các em trong gia đình Phật tử, một 
thư viện nho nhỏ cho những ai muốn tìm hiểu về kinh sách. 

Chùa cũng có một vị sư trụ trì, vị sư này đi theo bố mẹ 
sang Mỹ theo chương trình HO, nghe nói ở Việt Nam vào 
chùa tu học từ năm 12 tuổi nên lễ nghi kinh kệ khá chu tất.  
Do đó, những ngày lễ, tết Âm lịch, Phật tử quanh vùng 
thường tụ tập về chùa lễ Phật, nghe giảng kinh sách, một dịp 
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rất tốt để gặp gỡ nhau chia sẻ vui buồn trong những ngày xa 
xứ.  Dưới chân Phật, một không khí ấm cúng, thân mật, gần 
gũi, khiến lớp già vơi đi nỗi nhớ quê hương, đám trẻ làm quen 
với không khí an tĩnh nơi cửa Phật, tạm quên những tranh đua 
vất vả nơi xã hội mới.  Nhất là thế hệ sinh ra trên đất Mỹ, 
được một cơ hội tốt đến chùa vào dịp cuối tuần, dự những lớp 
dạy tiếng Việt do các huynh trưởng Phật tử hướng dẫn.  Điều 
này làm bố mẹ chúng an tâm vì nhu cầu vật lộn với cuộc sống 
gay gắt của nếp sống công nghiệp ít có dịp gần gũi con cái để 
hướng dẫn chúng làm quen với tiếng mẹ đẻ bên cạnh tiếng 
Mỹ mà chúng nói hàng ngày ở nhà trường.  Thật đúng là: 

Mái chùa che chở hồn dân tộc 
Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

 

 
Phước Long Tự tại Bredford, CT. Hình chụp khi chùa 
đang trong tiến trình di chuyển cơ ngơi mới 

(Chú thích của tác giả) 

Tôi biết có ngôi chùa này ở thành phố tôi ở khoảng một 
tiếng lái xe, nhưng nhiều lần nhận được giấy mời trong những 
dịp lễ lạc tôi cũng không đến được. Lý do đơn giản là từ ngày 
định cư ở Hoa Kỳ, có lấy bằng lái xe, nhưng chỉ bỏ túi như 
một thứ căn cước trên đất Mỹ chứ không bao giờ lái xe.  Tôi 
đi làm hằng ngày bằng xe buýt, phần nữa vì tuổi cao, ra 
đường nhìn xe chạy ngược xuôi đã chóng mặt, nói chi đến can 
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đảm ngồi trước tay lái.  Vả lại tôi có lập bàn thờ Phật tại nhà 
nên nghĩ Phật tại tâm, do đó việc đi chùa lễ Phật phó thác cho 
vợ con.  Nhưng rồi đến ngày ông nhạc tôi qua đời, nhà tôi 
cũng mời Thày trên chùa đến làm lễ tụng niệm tại nhà quàng 
theo đúng nghi thức Phật giáo, và tro cốt của Cụ được bỏ 
trong hũ sành gởi tại chùa.  Thất thất lai tuần, cả nhà tôi, vợ 
chồng và các con đến chùa làm lễ cho Cụ. 

Buổi lễ cầu siêu đầu tiên cho ông nhạc tôi cũng là lần đầu 
tiên tôi tới ngôi chùa Phước Long này.  Ngoài gia đình tôi 
gồm vợ chồng, năm con, và hai rể, thân thuộc và bạn bè thân 
thiết cũng ngồi chật cả chính điện. 

Trong lúc Thày trụ trì hướng dẫn mọi người tụng niệm, 
điểm xuyết trong lời tụng râm ran là những tiếng chuông 
khoan nhặt rất đều không to không nhỏ, làm nhịp cho những 
câu kinh.  Tiếng chuông nhẹ nhàng phát ra từ một cái chuông 
treo trên giá gỗ ở một góc chính điện.  Tôi liếc nhìn kỹ và rất 
ngạc nhiên khi nhận ra người đang quỳ gối theo thế quỳ của 
thiền Nhật Bản là một ông Mỹ già mặc chiếc áo tràng màu 
xám - kiểu áo của các  thiện nam tín nữ thường mặc khi lễ 
Phật - đầu cạo nhẵn, mắt lim dim nhìn xuống, miệng mấp máy 
như đang tụng niệm, một tay chắp trước ngực, tay kia nhịp 
nhàng đẩy cái dùi treo sẵn để điểm những tiếng chuông theo 
nhịp các câu kinh.  Ông đẩy cái dùi chuông như một quán tính 
tự nhiên khiến tiếng chuông đều đều hòa quyện vào tiếng kinh 
tụng, tiếng chuông này đưa đẩy lời kinh sâu lắng thấm nhập 
vào tâm não và tôi cảm thấy một sự bình an lạ lùng. 

 
Tôi không còn ngạc nhiên nữa mà quay mặt hướng về 

chính điện, nhắm mắt lắng nghe tiếng mọi người lâm râm 
tụng niệm, hòa quyện trong tiếng chuông đẩy đưa khoan nhặt.  
Tôi như thấy từ trong sâu thẳm của tâm hồn khuôn mặt tự tại 
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của Phật, miệng như mỉm cười nhắn nhủ: hãy bình an, bình 
an.  Hãy lắng lòng bình an. 

Sau khi buổi lễ cầu siêu kết thúc, mọi người được mời ra 
nhà ăn sau chính điện dùng cơm chay.  Tôi thấy ông Mỹ già 
cũng ngồi lẫn với các Phật tử khác trong dãy bàn dài.  Trước 
khi ăn, mọi người theo một nghi lễ nhỏ do Thày trụ trì hướng 
dẫn, ông Mỹ cũng như các Phật tử khác thường đến chùa thực 
hiện rất nhuần nhuyễn. 

Ngoài cái hình hài cao lớn, mũi cao, mắt xanh, ông đúng 
là một Phật tử thuần thành với nét mặt luôn luôn bình thản. 

Tôi ngồi cạnh Thày trụ trì nên ghé tai hỏi nhỏ Thày về 
ông Mỹ Phật tử này.  Thày cho biết ông ta ở ngay trong thành 
phố này, được một bà Phật tử hàng xóm người Việt Nam rủ 
tới chùa chơi.  Sau những giây phút đầu lạ lẫm, ông quen 
ngay với không khí đầm ấm xen lẫn cái vẻ trang nghiêm nơi 
chính điện.  Ông không bao giờ thố lộ nhưng chắc đã có một 
quá khứ sôi nổi  thời trai trẻ.  Cũng không biết ông có là một 
cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam không nhưng thấy 
ông rất thiện cảm với người Việt.  Trước kia ông có thái độ u 
uất như có một tâm sự thầm kín đau khổ khó thố lộ ra ngoài.  
Nhưng rồi những ngày tháng đến chùa, ông như lấy lại được 
sự bình an của tâm hồn rồi ông xin được đến chùa làm công 
quả.  Ông ưa thích công việc thỉnh chuông, từ những bỡ ngỡ 
ban đầu, ông thỉnh khéo léo hơn hẳn mọi người.  Chắc chắn 
ông không hiểu hết ý nghĩa câu kinh tiếng kệ, nhưng hình như 
tự sâu thẳm tâm hồn ông, chủng tủ Phật tính nở rộ.  Ông như 
Tổ Huệ Năng hốt nhiên đại ngộ khi nghe câu: "Ưng Vô Sở 
Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm".  Ông nhẩm tụng theo những âm kinh 
ông thường nghe, hồn ông nhập vào tiếng kinh ấy, tay ông 
đẩy đưa để tiếng chuông chùa phổ ra những nốt nhạc xuất 
thần, để tiếng chuông hòa quyện tiếng kinh bay lên, bay mãi 
tới cõi an nhiên.  Tâm hồn ông cũng nhập vào đấy mà bay lên 
theo. 

Trái tim ông đã mở ra với tiếng chuông chùa Việt Nam. 
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Tôi tự nghĩ, ở một kiếp nào đấy, ông đã từng đầu thai là 
một người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam.  Kiếp này 
ông là một người Mỹ, sống trên đất Mỹ, nhưng tiềm thức ông 
đã trở về khi gặp đúng cơ duyên. 

Chẳng biết được!  Phật Pháp vốn nhiệm màu mà! 

***** 

Lê Thế Hiển 
Stampford, Connecticut, USA 
December 4th, 2007 

*** 

 
Lê Thế Hiển (1973) 

Chánh Án Long Xuyên – An Giang 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

 
*** 

Chuyện Cười 
Đàn bà thật là quá đáng! 

Hàng ngày họ bôi đủ thứ son phấn lên mặt mà không sao, thế mà 
hôm qua tôi chi dính một vết son trên má mà đã bị vợ cho một 
cái tát và sỉ vả một trận nên thân!!! 

(Ban Biên Tập lượm lặt) 
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HHàà  NNộộii  DDuu  KKýý 
Gửi Người Hà Nội Di Cư 1954 và Di Tản 1975 

Nguyễn Huy Hiền 

Ba Mươi Tháng Tư trên đường di tản, 
Tôi gặp em Thủ Dầu Một, Việt Nam. 
Khẽ nở môi cười, em đã hỏi thăm, 
Tiếng nói ngọt ngào: Anh từ đâu đến 

Anh từ đất Bốn Ngàn Năm Văn Hiến, 
Có Hà Nội ba mươi sáu phố phường. 
Với Sài Gòn là viên ngọc Viễn Đông 
Năm Cửa Ô,  ước chân nào ghi rõ. 

Thăng Long Thành, đạn thù xưa loang lổ 
Hãy còn kia, chiến tích chống xâm lăng 
Hai Bà Trưng điện dựng làng Đồng Nhân 
Qua Gò Đống Đa nhớ về Nguyễn Huệ 
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Một đời lớn lên những ngày tuổi trẻ 
Đường Bạch Mai dài mỏi gót chân đi. 
Nhà Thờ Lớn trong kinh nguyện thầm thì 
Cầu Thê Húc soi mình Hồ Hoàn Kiếm. 

Đầu năm Bính Ngọ, khoang nào xụp liệm, 
Bởi dân Hà Thành chẩy hội mùa xuân, 
Đã chen nhau hái lộc đền Ngọc Sơn. 
Năm Mươi Năm rồi, niềm thương nỗi nhớ, 

Từ Cột Đồng Hồ, Việt Nam Học Xá, 
Phố Gầm Cầu, Hàng Mã,  Nguyễn Hữu Huân, 
Một ngày, như mỗi ngày, đến bao lần 
Phố Hàng Buồm, Hàng Ngang người đông đảo 

Đường Cổ Ngư ươm hồn vườn Bách Thảo, 
Hồ Thiền Cuông, Bảy Mẫu đắm mây nhung. 
Đê Yên Phụ như chiếc lược vòng cung, 
Dẫn đưa về ngoại ô, Chùa Voi Phục. 

Cầu Long Biên nhịp nối dài dằng dặc 
Bắc duyên tình Hà Nội với Gia Lâm. 
Qua cầu ấy, ngược về Vĩnh Phúc Yên, 
Ruộng đồng trung du dài lên Việt Bắc. 

Núi Tam Đảo chạy vòng quanh Suối Bạc, 
Sông Hồng Hà nước lũ mỗi mùa mưa 
Âu lo theo mức nước đợi từng giờ, 
Cảnh vỡ đê, đói tháng ba Ất Dậu. 

Người chết ngoài đường như loài châu chấu 
Dân ta cơ khổ, ly loạn nhiều phen. 
Nhưng lòng dạ trung kiên, trí vững bền 
Quên sao được anh hùng Nguyễn Thái Học 
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Chiều Yên Bái sang phà Cao Bắc Mục 
Tiếng ai hò như luyến tiếc người xưa, 
Ngang Thành Sơn, súng đồng vẫn trơ trơ, 
Tìm đâu thấy những ngày vui thuở nhỏ. 

Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, 
Xuôi về vùng đất Tiền Hải, Kim Sơn 
Châu thổ mùa xuân ruộng lúa xanh rờn 
Niềm vui thỏa trời quê hương rộng rãi. 

Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Quảng Ngãi, 
Vùng sỏi đá, nuôi trí Lạc Hùng Long, 
Tình dân tộc buông phủ lớp da hồng, 
Ôm đến Bình Định, Nha Trang, Phan Thiết. 

Phan Rang, Đà Lạt vào chung nước Việt, 
Cõi bờ mở mang, tiên tổ công ơn. 
Mỗi bước đi, càng thấy những ruộng vườn 
Đất mát phì nhiêu chan hòa nắng ấm. 

Xa lộ, kênh ngòi, rộng dài muôn dậm 
Bưởi Biên Hòa ngọt mát đến mà thương 
Măng cụt, sầu riêng, mận đỏ Bình Dương, 
Lúa vàng Vĩnh Long, Cần Thơ, Rạch giá. 

An Giang, Cà Mâu, Long Xuyên, Mộc Hóa, 
Vựa gạo đầy, nuôi sức sống dân ta. 
Đầu hôm sớm mai, cần mẫn hiền hòa, 
Vào Sai Gòn mang mùi thơm cỏ nội. 

Thị Nghè, Đa Kao, Bến Thành, Khánh Hội, 
Chợ Lớn, An Đông, Ngã Bảy, Bàn Cờ, 
Phú Nhuận, Công Lý, Hiền Vương, Chí Hòa, 
Mỗi địa danh đã gắn liền tim óc. 
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Kỷ niệm nào các khuôn viên trường học 
Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, 
Trưng Vương tà áo trắng đẹp vô vàn 
Trường Gia Long có sân nhiều lá rụng. 

Hun đúc nhân tài, ngàn năm vang vọng 
Nguyễn Bá Tòng, Văn Lang với Cộng Hòa 
Lê Văn Duyệt, Kiến Thiết, sang Luật Khoa, 
Đại Học này đường  Duy Tân bóng mát. 

Công Viên Bạch Đằng, nước sông xanh ngát, 
Đường hẻm này, đại lộ nọ thênh thang. 
Tiếng kèn xích lô, lời bác rao hàng, 
Là hành trang, như gia tài của mẹ. 

Đã dành cho để ươm trồng  hế hệ, 
Để máu hồng làm sinh động con tim. 
Nhớ mãi Hà Nội Xưa truyện  chúng mình. 
Như nước biển Đông, chẳng bao giờ cạn. 

Nguyễn Huy Hiền 
(4-2009) 

 
Phong trần quá !!! 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTạạii  SSaaoo  TTôôii  BBịị  ĐĐưưaa  RRaa  BBắắcc  
Nguyễn Trọng Dzũng 

Lời người viết: 

Những dòng hồi ký này được viết riêng cho Bản Tin Thân hữu 
Điện lực Việt Nam Hải ngoại (THĐL VNHN) số 25 (2005) 
như một câu trả lời chung cho các  bạn đồng nghiệp cũ của 
tôi tại Công ty Điện lực Việt Nam. Họ thắc mắc khi thấy trong 
tổng số 75 viên chức Công ty bị tù tại Long Thành, chỉ có 4 
người bị đưa ra Bắc, gồm ông Tổng Giám đốc, ông Giám đốc 
Hành chánh, một Trung tá biệt phái Giám đốc, và tôi, với 
chức vụ Phụ tá Giám đốc phụ trách Đồ Án. 

Có ai đó đưa bài này của tôi vào mục “Những câu chuyện tù” 
của trang nhà Hưng Việt (http://hungviet.org). Gần đây một 
CVA-59, bạn NKĐ., tình cờ đọc được, chuyển cho các bạn 
khác cùng đọc. Sau cùng bài viết lọt vào mắt xanh của ban 
biên tập Đặc San 50 Năm Hội ngộ CVA-59. 

Sở dĩ tôi chỉ viết riêng cho THĐL VNHN, mà không gửi đi 
đâu khác vì e ngại độc giả sẽ dễ dàng “xổ toẹt”, viện dẫn rằng 
có thiếu gì sĩ quan QLVNCH cấp bậc Thiếu úy, Trung úy cũng 
bị VC đưa ra Bắc, thì với chức vụ Phụ tá Giám đốc, mà VC 
xếp ngang hàng sĩ quan cấp tá, đi ra Bắc có gì lạ đâu mà phải 
đặt câu hỏi “tại sao”. 

Nay bài viết đang dưới mắt quý vị, xin quý vị đọc với lòng 
rộng lượng cho 2 chữ “tại sao” này. 

*** 

Tháng 4 năm ngoái (2004), lần đầu tiên kể từ khi ra khỏi 
nước tôi gặp lại anh TAK. Một trong những câu đầu tiên anh 
hỏi tôi sau những câu thăm hỏi thông thường là: “Tại sao tụi 
nó lại đưa toa ra Bắc?” 
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Câu hỏi đó đã đặt ra với tôi trong suốt hơn một phần tư 
thế kỷ kể từ sau ngày tôi ra khỏi cái gọi là “trại học tập cải tạo 
Phú Sơn 4, Bắc Thái”. Hầu như bất cứ ai quen, thân hay sơ, 
khi gặp lại tôi lần đầu đều đưa ra câu hỏi đó. 

Cũng không có gì lạ khi bạn bè và người thân thắc mắc 
như thế. Họ đều biết quá khứ của tôi, đi học, tôi cắm đầu vào 
sách vở, đi làm, tôi làm công việc kỹ thuật của một kỹ sư. 
Chức vụ dân sự cuối cùng là Phụ tá Giám đốc Nha Trang Bị 
chuyên trách Đồ án, Công ty Điện lực Việt Nam. Cấp bậc 
quân đội tương đương binh nhì sau khi qua đợt huấn luyện 
quân sự 9 tuần. Tháng 6, 1975 tôi đi “trình diện học tập cải 
tạo” với “tội danh ngụy quyền”. Với quá khứ đó, dưới con 
mắt của những người đặt câu hỏi, tôi không thuộc thành phần 
“ác ôn”. Ngay chính tôi thoạt đầu cũng phân vân tự hỏi không 
biết vì sao VC lại xếp tôi vào thành phần phải đưa ra miền 
Bắc. Cho mãi đến sau này, khi ra tù, suy ngẫm kỹ tôi mới tìm 
được câu trả lời. Một câu trả lời không đơn giản và không 
phải chỉ trong vài phút có thể diễn đạt hết được cái thâm ý và 
tính quỷ quyệt của VC. 

Có rất nhiều lý do được những người quen biết tôi nghĩ 
tới. Người thì cho là tại tôi có thời gian dài làm việc bên cạnh 
các phái đoàn cố vấn Mỹ. Người thì cho là tôi đi tu nghiệp Mỹ 
năm 1973, năm Việt Nam hoá chiến tranh. Người ở trong 
cùng tổ tù với tôi cho là tại tôi viết lý lịch quá chi tiết, kê khai 
tất cả gia đình cha mẹ anh em mười mấy người di tản hết. Hầu 
hết những dữ kiện đó đều đúng. Nhưng nó không phải là lý do 
đã đưa tôi vào danh sách tù cải tạo bị đưa ra Bắc trên chuyến 
tầu Hồng Hà cuối tháng 10 năm 1976. Hay nói cho đúng hơn 
đó chỉ là lý do được lập luận theo cách của chúng ta, từng 
sống trong một xã hội pháp trị. Trong đầu của người cộng sản 
không có cái logic đó. VC đưa tôi ra Bắc tháng 10 năm 1976 
để rồi chưa đầy 2 năm sau, tháng 2 năm 1978 thả cho tôi về 
không gì khác hơn là một tiểu xảo quỷ quyệt của chúng. 

Khi VC ra thông cáo “trình diện học tập cải tạo”, nhân 
viên Công ty Điện lực VN bị đưa vào trại cải tạo Long Thành, 
tổng số cả 2 đợt tháng 6 và tháng 8/1975 là 75 người. Chức vụ 
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cao nhất là Tổng giám đốc, thấp nhất là Trưởng ty và Trưởng 
phòng. Lần lượt qua vài lần “cứu xét” một số lớn được cho 
về. Đến tháng 9, 1976 còn lại dưới 20 người. 

Tôi viết “cứu xét” là dùng chữ của VC, và tôi đề nghị bạn 
đọc cũng chỉ nên hiểu ý nghĩa của từ ngữ này theo cách của 
chúng. Đừng dùng cái logic của chúng ta để lập luận rằng 
trong mấy “đợt tha” từ Long Thành chúng đã truy lục hồ sơ, 
đối chiếu tờ khai lý lịch, trước khi kết luận cho ai về ai ở. Lúc 
công bố quyết định “tập trung cải tạo 3 năm” có thể chúng 
đọc kỹ hơn để phân loại, chứ còn trong giai đoạn mấy tháng 
đầu ở Long Thành tôi không tin là chúng đã làm như chúng ta 
nghĩ. Điển hình như đợt trình diện đầu tiên tại trường Nữ 
Trung học Gia Long. Sau 3 ngày, tổng số trình diện và “đủ 
tiêu chuẩn học tập” lên đến hơn 1100. Vài hôm sau, có một số 
được gọi tên cho về. Ai cũng đoán già đoán non về lý do được 
thả, nào là “có công với cách mạng”. Nào là thuộc thành phần 
gia đình “cách mạng”, gia đình “liệt sĩ” hoặc có giấy bảo lãnh. 
Nhưng thực tế trong số ở lại cũng còn nhiều người thuộc 
thành phần đó. Cho đến khi có thêm đợt 2, trình diện tại 
trường Trưng Vương, một vài người đã được thả ra hôm tháng 
6, lại thấy quay vào, mọi người mới vỡ lẽ. Lý do là khả năng 
nhập trại Long Thành lúc đó chỉ dự trù cho 1000 người, 
nhưng đợt đầu tại các nơi đã có tới hơn 1100 người trình diện. 
Chúng phải cắt bớt số dư. Tất nhiên là chúng cũng lật danh 
sách coi chức vụ từng người. Gặp một chức vụ không có 
trong ngữ vựng của chúng như “Trưởng hệ thống”, hay một 
chức vụ được tên cán bộ lập danh sách hiểu là “nhẹ” như 
“Tổng thư ký…” thế là người đó được lấy tên ra cho về. Đến 
khi số còn lại vừa đúng 1000 thì ngưng, không “cứu xét” thêm 
nữa. Kết quả là nhiều trường hợp 2 người chức vụ giống hệt 
nhau, một người về một người ở lại. Chắng phải vì người về 
có bảo lãnh hay “có công” gì cả, và cũng chẳng phải vì người 
ở lại có tội trạng gì ác ôn hơn. Tất cả chỉ là một anh hên, một 
anh xui. Anh hên được chúng dò đến tên khi con số trong 
danh sách nhập trại hãy còn trên 1000 người. Anh xui có tên 
nằm đâu đó trong danh sách, chưa dò đến tên anh thì đã đủ túc 
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số, thế là ngưng. Giản dị chỉ có vậy mà đã gieo rắc bao nhiêu 
bàn tán, đoán già đoán non trong tù.  

“Bàn”, “đoán”, “săn tin” (tất nhiên là tin vịt) là những 
sinh hoạt thường trực của hầu hết mọi người tù trong những 
tháng đầu bị nhốt. Nếu ăn uống là nhu cầu vật chất, thì trong 
tù rỉ tai là nhu cầu tinh thần không thể thiếu. VC biết rõ cái 
nhu cầu này, dù cấm đoán cũng không hết được nên chúng đã 
tương kế tựu kế, kiểm soát rỉ tai bằng cách chính chúng tung 
tin cho mọi người rỉ tai nhau. Tôi cũng cần nói rõ thêm một 
chi tiết là : trại Long Thành dành cho “ngụy quyền” ngay từ 
ngày đầu được giao cho đám “bò vàng” thuộc Cục Quản giáo 
bộ Nội vụ VC quản lý. Khác với những trại tù dành cho sĩ 
quan quân đội VNCH do Ủy ban Quân quản, thuờng là những 
đơn vị bộ đội VC, quản lý. Cách quản lý tù của bộ đội tàn bạo 
hơn, sẵn sàng dùng sắt máu, nhưng không quỷ quyệt và thâm 
độc như cách quản lý của đám quản giáo chuyên nghiệp trong 
ngành công an. 

Vào Long Thành tù được chia ra ở trong những dãy nhà 
dài, mỗi dãy từ 150 đến 180 tù, do một tên cán bộ quản giáo 
phụ trách. Tôi ở dãy số 3 gọi nôm na là “nhà 3” do Năm Tiêu 
làm quản giáo. “Nhà 2” có Tư Khâu, “nhà 6” có Ba Tơ. Dù 
không ở “nhà 2” hay “nhà 6”, tôi vẫn nhớ rõ về 2 tên này vì 
tính cách đặc biệt của chúng. Tư Khâu nói giọng Thanh Nghệ 
Tĩnh, răng đen mã tấu, mặt bủng da chì, rất hắc ám. Hắn được 
mệnh danh là “hung thần” vì bất cứ một sai phạm nội qui nào 
của người tù cũng có thể bị hắn bắt bẻ, hành tội. Ngược lại Ba 
Tơ nói giọng miền Nam, một người xuề xòa có vóc dáng 
trắng trẻo mập mạp, bề ngoài dễ dãi trong chuyện để cho 
người tù “thảo luận, học tập” cũng như đề ra “chỉ tiêu lao 
động”. Lâu lâu giờ nghỉ buổi tối hay ngày cuối tuần Ba Tơ la 
cà “xuống tổ” ngồi uống trà hút thuốc, nói chuyện trên trời 
dưới biển với tù. Trong những lần “xuống tổ” như thế thỉnh 
thoảng Ba Tơ lại rỉ tai cho một vài tổ trưởng những tin tức mà 
mọi người muốn biết. Từ tin vô thưởng vô phạt như sắp có 
căng-tin bán nhu yếu phẩm cho tù, đến “tin tối mật” như sắp 
có đợt xét tha, bao nhiêu người được về, v.v... Nhất nhất Ba 
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Tơ xì ra tin nào trúng phóc tin đó. Khi có đợt chuyển trại đầu 
tiên, chúng tôi chẳng ai tin lời giải thích của quản giáo “các 
anh các chị được đưa đến một nơi có điều kiện học tập tốt 
hơn”. Nhất là khi danh sách gồm rất nhiều vị chức sắc cao cấp 
của VNCH như Chủ tịch Hạ viện, Phó Thủ tướng (trong chính 
phủ DVM), Trưởng phái đoàn VNCH tại Hòa đàm Ba Lê, 
v.v... Nhưng Ba Tơ khẳng định số người ấy được đưa về Thủ 
Đức chứ không đi đâu xa. Ít lâu sau tin này được kiểm chứng 
qua thư từ của gia đình tù gửi vào, xác nhận lời Ba Tơ là 
đúng. Điều này khiến mọi người nghĩ rằng “chức sắc” như 
mấy vị đó mà chỉ bị đưa về nhốt trong nhà tù Thủ Đức thôi thì 
chắc là “mình được học tập” ở đây cho đến khi về chứ không 
bị đầy đi nơi rừng thiêng nước độc nào nữa. Chúng tôi lại 
càng tin như thế khi dăm ba tháng thấy có người được thả, lúc 
dăm ba chục, lúc đông tới con số trăm. Khiến người tù càng 
“yên tâm cải tạo”. 

Cứ như thế, dần dần “tin của anh Ba Tơ” trở thành nguồn 
tin đáng tin cậy, chẳng khác nào đài BBC, hay VOA. Ba Tơ 
thủ vai lường gạt một cách thật xuất sắc. Nhưng cái xảo quyệt 
của bọn quản giáo không dừng ở đó. 

Trong tù đề tài được rỉ tai nhiều nhất, được bàn tán sôi nổi 
nhất, cũng như được phân tích kỹ lưỡng nhất giữa những 
người tù với nhau là : thời gian cải tạo bao lâu. Thông cáo 
“mang theo thực phẩm đủ dùng cho 30 ngày” đã đánh lừa 
những người đi trình diện tháng 6. Quá 30 ngày chưa thấy 
động tĩnh gì, tháng 10 có thêm những người trình diện đợt 2 
được chuyển vào trại. Người tù vẫn cố tìm một cách giải thích 
khác cho con số “30 ngày” này là “30 ngày sau khi khởi sự 
học tập”. Rồi học tập chính trị 10 bài xong chưa đủ, còn phải 
qua giai đoạn lao động cải tạo nữa. Trong khi đó lâu lâu lại có 
một “đợt khoan hồng”, tạo cho người tù hy vọng đợt tới có thể 
mình sẽ được về dù chưa “học tập” xong. Một trong những 
người luôn luôn lạc quan chờ ngày ra trại của mình là anh 
TVA, Tổng thanh tra Xi măng Hà Tiên. 

Tôi không nhớ rõ sau khi vào tù bao lâu chúng tôi được 
viết thư về gia đình. Địa chỉ nhận thư được ghi như sau : 
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“Hòm thơ số 15NV, bộ Nội vụ”. Không ai biết, cũng chẳng ai 
bàn tán, đoán già đoán non về cái bí số 15NV này mang ý 
nghĩa gì, nhưng nó là đầu đề khiến hai người bạn tù giận 
nhau. Anh KTK, nghị sĩ Thượng viện VNCH đọc trại cái bí số 
15NV này thành “mười năm anh về” rồi cứ thế anh nửa đùa 
nửa thật bàn rằng đây là cái điềm ít nhất mỗi người phải “lột 
đủ 10 cuốn lịch”. Điều này làm anh A. bất bình, cho rằng anh 
K. nhạo báng những lời bàn lạc quan của mình. 

Tháng 7-1976 mọi người được nghe đọc “quyết định tập 
trung cải tạo 3 năm”. Cuối tháng 9-1976 tù được phép viết thư 
về nhà báo cho gia đình thăm nuôi. Đây là lần đầu tiên sau 
hơn một năm chúng tôi được gặp mặt thân nhân. Tin thăm 
nuôi, tất nhiên cũng được Ba Tơ rỉ tai trước cả tuần lễ. Mọi 
người đều trông ngóng. Tinh thần được bơm lên cao. Rồi cái 
bao tử cũng được bơm theo nhờ có đồ tiếp tế. 

Đầu tháng 10 được gặp gia đình, cuối tháng một số chúng 
tôi bị chuyển trại ra Bắc. Có người đặt câu hỏi phải chăng 
trong con người VC vẫn còn sót lại một chút “nhân chi sơ tính 
bản thiện”, đã cho tù được gặp mặt gia đình trước khi đưa đi 
đày. Tôi không tin như thế. Suy nghĩ kỹ mới thấy rõ được 
thâm ý của VC. 

Chuyến thăm nuôi nhằm mục đích bơm cho người tù một 
chút hơi vào cái đầu và một chút hơi vào cái bụng. Bơm hơi 
vào bụng để tù có sức đương đầu với một chuyến đi dài, khổ 
cực, và những tháng đông giá rét và đói khổ ở miền Bắc. Bơm 
vào cái đầu để người tù không tuyệt vọng. Cái phương thức 
quản lý “không dồn tù vào sát chân tường” này được cục 
Quản giáo của VC áp dụng một cách triệt để. Chúng không để 
người tù chết chẳng phải thương tiếc gì một vài nhân mạng. 
Song chúng biết tâm lý con người, khi thấy cái chết đe dọa 
trước mắt, người tù do bản năng sinh tồn sẽ có thể vùng lên, 
một thắng hai huề với chúng. 

Chiều ngày 25 tháng 10 (hoặc cũng có thể là 24, tôi không 
nhớ chắc) nhà bếp phát cơm sớm, mọi người được lệnh “khẩn 
trương” ăn uống rồi tập họp “lên hội trường học tập”. Chúng 
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tôi hồi hộp nuốt vội vàng chén cơm, chẳng ai tha thiết gì tới 
việc nấu nuớng “bồi dưỡng” như vẫn làm kể từ hôm được tiếp 
tế. Mấy ngày trước, “tin tuyệt mật của anh Ba Tơ” đã nói về 
đợt chuyển trại này, nên khi nghe nói “lên hội trường” mọi 
người hiểu ngay điều gì sắp sảy ra, chạy đi tìm nhau dặn dò, 
nhắn gửi, “nếu tôi đi …”, “nếu anh ở lại …”, “nếu anh về 
trước …”. 

Trên hội trường ngoài mấy tên “bò vàng” của ban Quản 
giáo trại, tôi thấy có một số mặt lạ, mặc quần áo mầu xanh. 
Chúng loan báo “để thi hành quyếtđịnh tập trung cải tạo, một 
số các anh sẽ được đưa đến một nơi có điều kiện học tập tốt 
hơn”, lập lại in đúc câu chúng đã nói trong đợt chuyển trại về 
Thủ Đức mấy tháng trước. Chúng đọc một danh sách khoảng 
hơn 400 người, ra lệnh về phòng thu dọn tư trang và tập hợp 
lại tại hội trường. Trong tổng số gần 20 người thuộc Công ty 
Điện lực VN còn ở lại Long Thành lúc đó, có 3 người nằm 
trong danh sách. Đó là ông Tổng Giám đốc HTP, ông Giám 
đốc Hành chánh NVT, và tôi. Một vị khác, anh NQT, trung tá, 
Giám đốc nha Tiếp vận đã theo đợt di chuyển đầu tiên từ mấy 
tháng trước về Thủ Đức. 

Ngày hôm sau VC làm thủ tục xét tư trang. Tôi không nhớ 
đây là lần khám xét thứ mấy trong thời gian hơn một năm ở 
trại Long Thành. Mỗi lần như thế là một lần chúng tôi bị 
chúng lấy đi những “món quý giá” của người tù. Mỗi người 
được phép giữ lại một túi nylon hoặc một túi xách nhỏ đựng 
đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn bao nhiêu bỏ hết vào một bao bố 
loại 50kg do chúng cấp phát. Bao bố được chất lên xe camion 
chở đi trước “cho đỡ cồng kềnh”, như lời chúng giải thích. 

Qua cung cách chuẩn bị như thế, ai cũng đoán lần này 
chuyển trại đi xa chứ không về Thủ Đức như đợt trước. Vài 
người còn dựa vào màu xanh đồng phục hải quân của đám 
người lạ mặt và đám tài xế xe camion, diễn giải rằng chuyến 
di chuyển này sẽ đi bằng tàu. Như để cho khớp với lời đồn 
đoán đó, “nguồn tin của anh Ba Tơ” cho biết “các anh ấy sẽ 
được đưa ra học tập lao động ở Phú Quốc”. Đúng quá rồi ! 
Phú quốc phải đi bằng tàu chứ làm gì có đường nào khác.Và 
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thế là cả người sắp đi lẫn người còn ở lại cảm thấy nhẹ bớt nỗi 
lo âu, tự trấn an “dù sao Phú Quốc cũng vẫn còn ở miền 
Nam”, không bị hai chữ “ra Bắc” ám ảnh, hoang mang tinh 
thần. 

Đến chiều ngày thứ ba, chúng kêu tập hợp, xếp hàng đôi, 
điểm danh rồi còng từng cặp hai người với nhau leo lên xe 
camion. Anh TVA và tôi chung một còng. Khoảng nửa đêm 
chúng tôi xuống xe ở bến Tân Cảng dưới chân cầu Xa Lộ. Lại 
điểm danh, hai người một, vẫn còng chung, bước lên con tầu 
có tên Hồng Hà. Chúng tôi bị dồn vào hầm chở hàng phía mũi 
tầu, cách mặt boong tầu khoảng 10, 12 thước, bằng tòa nhà 3 
tầng. Khi mọi người xuống hết, thì hầm tầu cũng vừa chật 
ních, không thể ngả lưng, chỉ ngồi duỗi chân dựa vào nhau, 
nếu một ngưòi nằm thì một người khác phải ngồi bó gối. Nắp 
hầm đóng lại, bên trong tối như bưng, kín mít, ngột ngạt. 

Gần sáng tầu khởi hành. Chúng tôi cố tìm cách định 
hướng nhưng không được. Mãi đến chiều hôm sau khi nắp 
hầm mở ra để tiếp tế nước uống, mặt trời rọi bóng nắng sang 
thành tầu bên tay mặt, mọi người không ai nói với ai đều hiểu 
rằng mặt trời chiều, tức hướng Tây, ở bên tay trái, như vậy là 
tầu đang trực chỉ hướng Bắc. Nỗi lo sợ từ gần một tuần nay, 
tưởng đã được “tin của anh Ba Tơ” xóa tan, nay hiển hiện 
trước mắt. Không ai còn muốn bàn tán gì về nơi đến sắp tới là 
đâu nữa. Hai chữ “ra Bắc” coi như tận cùng của đầy ải rồì, 
chẳng cần phân biệt là đồng bằng, trung du hay thượng du 
nữa. Dù Hà Nam Ninh, Bắc Thái, Lạng Sơn, hay Đầm Đùn 
Thanh Cẩm, trại nào cũng thế mà thôi. Anh TVA, ngồi dựa 
lưng với tôi từ lúc xuống tầu, nói nhỏ “Mình bị đưa ra Bắc rồi 
Dũng ạ”. Giọng lạc quan của anh trong suốt mười mấy tháng 
tôi ở chung “nhà 3” với anh, biến mất hết. 

Đối với chúng tôi trên con tầu Hồng Hà, mặt nạ của Ba 
Tơ trong vở kịch lường gạt đến đây đã rớt xuống. Nhưng đối 
với những người còn ở lại Long Thành, họ vẫn đinh ninh 
chúng tôi được đưa ra Phú Quốc, và không biết gì về chuyến 
đi ra Bắc này cả. Sau này có anh về từ Hàm Tân còn so bì 
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rằng tôi được đi Phú Quốc, gần biển “sướng chết”, đâu có cực 
khổ với đồng khô cỏ cháy như Xuyên Mộc, Hàm Tân. 

Hai ngày còn lại trên tầu, anh TVA và tôi tâm sự với nhau 
nhiều. Anh hỏi tôi những câu mà qua đó tôi đoán là anh muốn 
tìm hiểu về “thành phần” của tôi để so sánh với anh. Đại loại 
như ngày xưa tôi có đảng phái Dân chủ, Cần lao gì không, đi 
lính tôi đeo tới lon gì? ... Nghe câu trả lời của tôi, anh thắc 
mắc “vậy tại sao nó lại đưa toa ra Bắc nhỉ?” Về sau, nói 
chuyện với nhiều người khác, như anh NVC, Trung tá Không 
quân, Dân biểu Quốc hội, ông NPQ, Viện Giám sát, ông 
MVA, TAB, Chánh án Tòa thượng thẩm, v.v… tôi được biết 
thêm các quý vị ấy đều lấy làm lạ về sự có mặt của tôi trên 
chuyến tầu. Nhưng chính sự có mặt của tôi cũng như của một 
vài người tương tự như tôi, đã có tác dụng như một đám bèo 
mà quý vị ấy cố bám vào để gạt đi cái ám ảnh của chuyến tầu 
đi Bắc này là một “chuyến hàng” đặc biệt, hàng loại “A”, loại 
sẽ đi tù mút mùa. 

Đấy cũng chính là mục đích của VC. Chúng đã thành 
công để cho người tù không suy luận được về những gì chúng 
sẽ áp dụng với họ, không suy luận được họ bị chúng xếp vào 
thành phần nặng nhẹ thế nào. Từ đó chúng dễ dàng đánh lừa 
về cái chúng gọi là “chính sách khoan hồng cho những người 
cải tạo tốt”. 

Nghĩ lại tôi thấy mình thật ngờ nghệch – và chắc chắn tôi 
không phải là nguời duy nhất – không biết gì về cái gian trá, 
quỷ quyệt của VC trong việc giam giữ chúng tôi. Ngờ nghệch 
tin vào cái thông cáo “mang thực phẩm đủ dùng trong 30 
ngày”, vào Long Thành mà cứ ngong ngóng đếm từng ngày 
cho hết con số 30. Khi con số đó đã nhân lên gấp 3 gấp 4 lần, 
tôi vẫn hy vọng “một ngày về không xa”, chẳng mảy may nào 
nghĩ tới có lúc mình phải ngồi trong hầm chứa hàng của con 
tầu Hồng Hà, bị đưa đi đầy ải trong một trại khổ sai mang tên 
“Phú Sơn 4” Bắc Thái. 

Cho đến khi nằm co ro trong giá rét và đói khát của trại 
Phú Sơn 4, tôi vẫn ngờ nghệch tin vào cái “quyết định 3 năm 
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tập trung cải tạo”, ngờ nghệch chờ đợi tới ngày thứ 1095 của 
mốc thời gian “3 năm”. Trong khi đó VC vẫn tiếp tục lừa bịp 
người tù bằng những “đợt khoan hồng nhân ngày lễ lớn”. 
Chẳng ai ngờ đuợc là chỉ hơn 3 tháng sau khi đặt chân lên 
miền Bắc, đầu năm 1977, anh MT, một Dân biểu Quốc hội 
VNCH, được thả cho về. Tất nhiên là sau đó chúng lại “lên 
lớp” giải thích, nào là “chính sách khoan hồng của Đảng”, nào 
là anh MT “học tập tốt, tiến bộ”, “biết ăn năn hối cải”, v.v... 
và v.v… 

Nói cho cùng, nếu tôi không ngờ nghệch, dù có kinh 
nghiệm về VC thế nào đi nữa, ở hoàn cảnh nằm trong rọ như 
vậy chưa chắc tôi đã biết mình phải làm gì để sinh tồn. Cái hy 
vọng một “ngày về không xa” đã nuôi dưỡng sự chờ đợi, giúp 
cho tinh thần khỏi phát điên phát khùng. Suốt một năm đầu 
tiên ở Phú Sơn 4, không một lần được tiếp tế, chúng tôi lâm 
vào cảnh đói triền miên. Một buổi chiều trên đường lao động 
về, đi ngang chuồng bò thấy bãi phân, trong một tích tắc đồng 
hồ tôi bỗng hoa mắt nhìn ra đó là cái bánh bông lan. Tuy chưa 
nhào tới vồ, đưa vào miệng, nhưng sau đó tôi vô cùng lo sợ. 
Tôi biết tôi đang ở bên bờ của khủng hoảng tinh thần, cứ đà 
này sẽ có ngày phát điên. Tôi cố moi tìm ra những yếu tố lạc 
quan trong cảnh tù tội và hy vọng. Trong mục đích này anh 
TVA và tôi đã giúp nhau rất nhiều. Chúng tôi sống dựa tinh 
thần vào nhau. 

Ăn xong cái Tết thứ nhì ở trại Phú sơn 4, Bắc Thái, sáng 
ngày 17 tháng 2 năm 1978, tôi và một anh nữa, Bác sĩ DHM, 
Giám đốc Viện Pasteur, được gọi ra khỏi hàng đang điểm 
danh lao động. Rồi được dẫn lên văn phòng ban Quản giáo ký 
nhận “giấy tha”. Thật bất ngờ chẳng kém gì 17 tháng trước đó 
tôi bước xuống tầu trên bến Tân Cảng. 

Trái ngược lại với cái ngờ nghệch trong suốt 3 năm qua, 
lần này tôi nghi chúng đưa anh M. và tôi đi nhốt một nơi 
khác, nhưng làm bộ như chúng tôi được thả để đánh lừa 
những người tù còn lại trong trại. Ký nhận giấy tha, nhưng 
chưa được cầm trong tay. Ngồi trên xe com-măng-ca nhưng 
vẫn bị bít bùng. Từ Bắc Thái chúng đưa chúng tôi về nhốt tại 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 201 

trại Nam Hà gần Hà Nội. Rồi suốt 3 ngày 4 đêm ngồi trên xe 
lửa xuôi Nam, chúng tôi vẫn bị còng vào nhau. Chưa có dấu 
hiệu gì gọi là “tự do” cả. Tại trại Nam Hà tôi gặp lại anh 
NQT. Té ra từ trại Thủ Đức anh đã ra Bắc trên cùng chuyến 
tầu Hồng Hà với tôi, anh nằm trong hầm chứa hàng phía đuôi 
tầu, và bị giam giữ tại trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa. 

Để kiểm chứng cái nghi ngờ của mình, tôi xin với tên cán 
bộ áp tải, cho tôi được gửi điện tín về Sài gòn báo tin để vợ 
con tôi ở xa về đón. Tôi nói dối là gia đình tôi đã đi kinh tế 
mới. Bị từ chối tôi càng nghi ngờ hơn. Ngồi trên chuyến xe 
lửa hướng về miền Nam, tôi vẫn không thấy “hồ hởi” chút 
nào. Cho tới khi đặt chân lên nhà ga Sài gòn (lúc đó còn nằm 
ở địa điểm cũ trên đường Lê Lai), được tháo còng, nhận “giấy 
ra trại” tôi mới thực sự tin là được thả. 

Tổng cộng tôi xa gia đình 1018 ngày, bằng 34 lần của con 
số “30” trong thông cáo “mang theo thực phẩm khi trình 
diện”, nhưng vẫn chưa tới mốc 1095 ngày của quyết định “3 
năm tập trung cải tạo”. Tôi bị đưa ra Bắc nhưng lại được về 
trước hơn cả một vài anh trong số những nhân viên Công ty 
Điện lực còn ở lại Long Thành, như các anh TKK, PXH, ... 

Có phải tôi bị đưa ra Bắc vì tôi là thành phần “ác ôn” 
không ? Chắc là không. 

Có phải tôi đã “học tập tốt”, đã “tiến bộ” nên được “khoan 
hồng trước thời hạn” không? Chắc là không? 

Vậy thì tại sao? 

Câu trả lời sẽ tìm ra nếu chúng ta lục trong cái hồ lô chứa 
những trò gian trá xảo quyệt của Việt cộng. Tôi bị đưa ra Bắc 
rồi từ đó cho về, chẳng qua tôi chỉ là một mồi nhử, đánh lừa 
những người ở lại. Cũng như chính tôi đã từng bị chúng gạt 
bằng những chuyến về của các bạn tôi ở Long Thành. 

Về con số 3 năm trong quyết định tập trung cải tạo công 
bố tháng 7, 1976: Tại sao lại 3 năm, mà không phải là 5 năm, 
7 năm hay 10 năm, trong khi có nhiều người bị giam giữ gấp 
mấy lần 3 năm? Theo tôi có lẽ VC đã dựa vào một bản nghiên 
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cứu tâm lý vế khả năng chờ đợi, khả năng chịu đựng của con 
người để đưa ra con số này. Phương thức giam giữ tù cải tạo 
của chúng là không dồn tù vào sát chân tường, không để cho 
tù lâm vào tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Thật vậy, ra tới 
miền Bắc, tôi nhắm vào cái mốc 3 năm mà trong đó tôi đã có 
gần 17 tháng “thâm niên” tại Long Thành, tính ra còn 19 
tháng nữa Thôi thì hãy rán sức chịu đựng, chờ đợi đến ngày 
đó, cũng chỉ dài tương đương bằng thời gian đã qua ở Long 
Thành. 

Mồi nhử để câu cá phải làm sao hấp dẫn cho cá cắn câu. 
Đối với người tù, mồi nhử của VC chắc chắn chẳng hấp dẫn 
gì, nhưng ít nhất chúng đã thành công, tạo hy vọng cho người 
tù dựa vào đó mà sống qua ngày, không điên khùng, không 
quẫn trí, không vùng lên. Và cứ thế có người đã chịu đựng 2 
lần, 3 lần, và thậm chí 4 hay 5 lần 3 năm. 

Chuyến lưu đầy ra Bắc và 34 tháng tù đã “cải tạo” được 
cái ngờ nghệch của tôi, giúp tôi nhìn thấy rõ ràng hơn bản 
chất vừa xảo quyệt vừa thâm độc của Việt cộng. Tiếc thay tôi 
không có cơ hội chia sẻ cái kinh nghiệm này với thật nhiều 
người, nhất là những người vừa ngờ nghệch vừa chóng quên. 

Nguyễn Trọng Dzũng 
Tháng 8/2005 

*** 

 
Cảnh một trại tù trong phim Vượt Sóng 

(Source: Internet) 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 203 

HHììnnhh  BBóónngg  XXưưaa 
Hải Vân Phạm Văn Hải 

 
Cô Út Hoàng-Thị-Cẩm-Phượng - Hình của Hoàng-Huyên 

(Chú thích của tác giả) 

Dẫn nhập 

Bạn đọc sẽ tìm thấy rải rác trong bài viết của tác giả 
có chỗ chữ “y, Y” được thay bằng “i, I” và ngược lại.  
Lối viết này thoạt nhìn, người đọc tưởng rằng đó là 
lỗi chính tả vì nó khác với cách viết mà đa số người 
Việt thuộc thế hệ chúng ta và trước nữa đã học và 
quen viết từ lâu. 

Đây là một khái niệm về Ngữ Học đã có từ trên 40 
năm nhưng không được đa số người Việt chấp nhận. 
CVA Phạm Văn Hải là một trong những giáo sư dầy 
công nghiên cứu về vấn đề này. 

Ban biên tập giữ nguyên cách viết của tác giả vì nghĩ 
rằng đây là dịp để quí đồng môn nhớ lại những vấn đề 
Ngữ Học trong quá khứ nhưng chưa được giải quyết 
và còn tồn tại đến ngày nay. 
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Năm hắn bảy mươi, đứa con lớn đã gần bốn mươi, đứa nhỏ 
nhất mới lên bảy. Tàu phù ngày xưa nói “lão bạng sinh châu”, 
có người nói lộn thành “lão bộc sinh châu”. Nói sao hắn cũng 
cười. Hắn mới về hưu được ba tháng. Ngày ngày đưa vợ con 
đi làm đi học, rồi về nhà tưới cây. Hắn đã từng nói với mọi 
người “nhắm mắt lại cũng biết cuốn sách nào ở đâu, bút ở chỗ 
nào”. 

Thế mà bây giờ càng dọn càng bừa, đến nỗi không có lối đi l 
ại. Vẽ một bức tranh, năm tuần chưa xong. 

Thời-gian làm mọi thứ thay-đổi, nhưng có một điều vẫn như 
năm mươi lăm năm trước, và có lẽ còn lâu hơn nữa: không 
bao giờ hắn quên được người hắn thương và những người bạn 
hiền của hắn. 

Mỗi lần nhớ đến những hình-bóng xưa, hắn lại tự trách mình 
khờ-dại: “Có lẽ không có người nào dại như tôi. Trong bao 
nhiêu năm, tôi đã mang một thành-kiến sai-lầm. Không biết ai 
đã nhét vào đầu tôi; nhưng lạ lắm, lúc nào tôi cũng coi em bạn 
như em mình, nên đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp may.” Một người 
bạn thân của hắn từ ngày còn trẻ vẫn cố-chấp: “Sở-dĩ tao 
không thương em bạn là vì tao không thể xưng em với chúng 
nó được.” Ðó cũng là thành-kiến của hắn – thành-kiến ngày 
xưa. Nhưng bây giờ hắn không còn là hắn ngày xưa nữa. 

Năm đệ nhị, hắn hay đến hai người bạn ở gần nhà và cũng là 
hai người hắn thương nhất, Hà-Quốc-Thành và Hoàng-Huyên. 
Hắn đến nhà Hà-Quốc-Thành nhiều hơn. Không biết có phải 
vì nếu hắn không đến thì Thành cũng đến nhà hắn không. Về 
tính-nết, Thành và hắn giống nhau hai điểm: ít nói và khác 
người. Có lần hắn nói với thằng bạn ở cách nhà hắn chừng 
năm phút đi bộ: 

- Tối hôm qua, tao đến thăm mày. 

- Mày đến lúc nào? Tao có thấy mày đâu! 

- Tao nói tao đến là tao đến. 

- Thật không? 
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- Lúc tao đến, mày ngồi học ở trong nhà, bố mày ngồi ghế 
bố nói chuyện với một ông bạn ở trước cửa. 

- Sao mày không vào? 

- Như thế đủ rồi! 

Còn Hà-Quốc-Thành, một buổi chiều tới nhà hắn. Hắn ở trên 
gác. Thành lom-khom chui vào. (Vì cửa gác hơi thấp.) Thành 
không nói không rằng, nằm lăn ra sàn, ngủ một giấc. Ngủ 
chán rồi, đứng dậy, vuôn vai, lẳng-lặng ra về. 

Ðôi khi, hắn tự hỏi: hắn hay đến nhà Hà-Quốc-Thành vì nó 
hay còn vì cả con em của nó nữa. Con bé này cũng ít nói như 
anh nó. (Lúc đầu thì hắn nghĩ vậy.) Mỗi lần hắn đến, nó cúi 
đầu chào rồi vào nhà rót nước. Ðúng là một đứa con gái 
ngoan-ngoãn, hiền-lành và xinh-đẹp. Da trắng ngần, tóc dài 
và mượt. Nước nhà thằng Thành không phải là nước chè, 
không phải là nước vối mà là nước gạo rang. Ngon thật là 
ngon! Suốt năm đó, mấy lần Thành không có nhà; nên em nó 
phải mở miệng. Những lúc đó, hắn mới biết ngoan thì có 
ngoan, nhưng bướng vô-cùng. Hai người nói với nhau về tình 
yêu: “Người con gái lý-tưởng đối với tôi là người tôi bảo sống 
thì sống, bảo chết thì chết”. Con bé cười khảy: “Người đó 
không có ở cõi đời này đâu anh!”, “Chúc anh may-mắn!”, 
“Người ta nói anh gàn quả không sai chút nào.” 

Bị chạm nọc, hắn không chịu: 

- Làm gì, nghĩ gì cái khác với người đời thì bảo là gàn. 
Khác chưa phải là sai. 

- Em có bảo anh sai đâu. Em chỉ bảo người ta nói anh gàn 
là đúng thôi. Nếu anh bớt gàn đi một tí thì tốt cho anh 
biết mấy! 

Một ngày cuối năm, Thành đến học với hắn. Trước khi về, 
Thành hỏi: 

- Mày gửi thiệp cho con em tao phải không? 

Hắn khựng lại: 
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- Ðúng. Có sao không? 

- Không sao! 

Giọng nói của Thành thế nào ấy. “Có lẽ nó nghi-ngờ mình.” 
Hắn cảm thấy ngượng. Ít lâu sau, một thằng bạn học cùng lớp 
với hắn năm đệ ngũ và đệ tứ nhờ hắn giới-thiệu với Thành và 
em nó. Thành tỏ vẻ không bằng lòng. Nhưng sau bao nhiêu 
vất-vả, bao nhiêu phen bị Thành làm khó làm dễ, chúng nó 
lấy nhau. 

Thằng bạn thứ hai lúc nào hắn cũng nhớ là Hoàng-Huyên. 
Hoàng-Huyên học cùng lớp với hắn và Hà-Quốc-Thành năm 
đệ nhị. Thỉnh-thoảng hắn mới đến nhà Hoàng-Huyên. Thằng 
này rất đẹp trai và có dáng vẻ của một thư-sinh “trói gà không 
chặt”; nhưng không thấy ốm-đau bao giờ. Ðúng là cái số, năm 
đệ nhất, hắn và Hoàng-Huyên lại học cùng lớp. Hắn ngồi bàn 
thứ hai ở ngay cửa ra vào. Hoàng-Huyên ngồi gần cuối lớp, 
cùng bàn với Nguyễn-Viết-Quâng. 

Nguyễn-Viết-Quâng có dáng ẻo-lả. Hắn nhát, nhưng lại ba-
trợn. Mỗi lần thấy Nguyễn-Viết-Quâng, hắn đều gọi là “cô 
Quâng”, ngay trước mặt mọi người. Quâng hiền-lành và dễ 
chịu; không hề phản-đối. Ðược thể, hắn lại càng làm già. 
Hoàng-Huyên không vào hùa với hắn, nhưng cũng không 
ngăn-cản. 

Mấy tháng sau, Quâng vắng mặt ba ngày liền. Không có 
người trêu-chọc, hắn buồn lắm. Ngày Quâng đi học, mắt thâm 
quầng, dáng mỏi-mệt. Hắn hỏi thăm, Quâng nói bị mất ngủ. 
Bỗng dưng hắn có mặc-cảm tội-lỗi. Từ đó, hắn không trêu nó 
nữa. Ngày ngày, lúc ra chơi, hắn và Quâng ra sân tâm-sự. 
Quâng kể chuyện Vĩnh-long – đủ mọi chuyện – trường học, 
chợ búa, vườn cây ăn trái, bạn-bè, gia-đình, họ-hàng, bà con. 
Hắn thương Vĩnh-long và người Vĩnh-long vì Nguyễn-Viết-
Quâng. Quâng bảo hắn nếu muốn có một người bạn để viết 
thư, nó sẽ giới-thiệu cho con em họ của nó. Con này đẹp nhất 
nhì Vĩnh-long. Hắn thích lắm. Người bạn gái đầu tiên của hắn 
có tên rất đẹp: “Lý-Tuyết-Hoa”. Tuyết-Hoa và hắn hợp nhau 
lắm. Mỗi tuần một lá thư; có khi hai. Chữ đẹp, lời-lẽ ngoan-
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ngoãn, nhu-mì, dễ thương và rất cởi-mở. Tuyết-Hoa nói 
Quâng bảo hắn vẽ đẹp lắm nên bắt hắn phải vẽ cô ta dịu-dàng 
uyển-chuyển như cô gái trên bản nhạc Nắng Chiều của Lê-
Trọng-Nguyễn. Ðến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ tấm ảnh Lý-
Tuyết-Hoa cầm chiếc nón che-che, miệng mỉm cười. Người 
đẹp như thế nói nhất nhì Vĩnh-Long cũng không phải là quá 
đáng. Những lúc buồn, hắn thường ôn lại từng câu từng chữ 
của Lý-Tuyết-Hoa. 

Hơn một năm sau, hắn gặp Quâng trên đường Nguyễn-Thiện-
Thuật, Sài-gòn. 

- Ðã lâu không gặp bồ; cũng không có tin-tức gì của Lý-
Tuyết-Hoa. 

Nét mặt rầu-rầu, Quâng khuyên hắn “Ðừng buồn”, “Lý-
Tuyết-Hoa đã lấy chồng rồi. “Nó dữ lắm. Chửi chồng tối 
ngày. Hồi này nó không đẹp như trước nữa, vừa mập vừa bẻo-
nhẻo bèo-nhèo như giẻ rách.” 

Còn gì đau-khổ cho bằng người yêu của mình đi lấy chồng. 
Hắn ngơ-ngẩn mất một thời-gian. 

Nào ngờ, gần bốn chục năm sau, Nguyễn-Viết-Quâng với bút-
hiệu Hồ-Trường-An viết trên giấy trắng mực đen khoe với 
bàn dân thiên-hạ: chính Quâng là tác-giả những lá thư tình 
thắm-thiết đó. Quâng còn gửi cho hắn một bản sao. 

Ðang nói về Hoàng-Huyên lại nói sang Nguyễn-Viết-Quâng. 
“Thật là đoảng!” Ðúng ra, giữa Hoàng-Huyên và hắn chẳng 
có gì ngoài tấm gương học-hành. Huyên học rất giỏi nên hắn 
phải cố hết sức để theo cho kịp. Từ ngày sang Mĩ, hắn mới 
thấy thành-kiến “coi em bạn như em mình, không dám nghĩ 
tới tình yêu trai gái” là sai-lầm. Lúc đó, hắn nhớ tới năm cô 
em gái của Hoàng-Huyên, rồi hắn tiếc, tiếc đến ngẩn người. 
Cả năm cô, cô nào cũng xinh-đẹp; vừa xinh vừa ngoan. Họ 
giống nhau lắm; nên hắn không biết cô nào lớn cô nào bé. (Có 
thể vì hắn nhát, không dám nhìn thẳng vào mặt cô nào.) Ðó là 
những hình-ảnh lí-tưởng của con nhà có giáo-dục. Mãi sau 
này, con hắn đã lớn, hắn mới dám thú thật với Hoàng-Huyên 
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“Ðời tao có một điều ân-hận là không dám thương em bạn. 
Mấy đứa em của mày vừa đẹp lại vừa ngoan mà tao không 
được làm em mày.” Huyên bảo hắn “Thằng Nguyễn-Xuân-
Phúc đòi lấy con em út tao.” “Nó dám nói chứ tao đâu dám!” 
“Nó là thằng Trâu Ðiên, nó sợ gì ai!” Năm đệ nhất, Nguyễn-
Xuân-Phúc ngồi cạnh hắn. Phúc hiền-lành và rất dễ chịu. Một 
lần, mấy đứa ngồi phía dưới hỏi hắn: 

- Giờ chơi vào, có thấy thằng Phúc có gì khác không? 

Hắn trả lời: 

- Không. 

- Vẫn như mọi khi? 

- Vẫn như mọi khi. 

- Nó vào trễ mà. 

- Mấy phút ăn thua gì. Nó hay vào trễ nên tao không để ý. 

Mấy đứa đó cho biết Phúc mới đập lộn với ba thằng thuộc loại 
đao-búa một trận tơi-bời. Cả ba đứa đều bị thâm-tím mặt-mũi. 
Suốt năm học, lúc nào Phúc cũng từ-tốn hiền-lành; ít nhất là 
với những thằng như hắn.  

Một người bạn nữa có em gái làm hắn tiếc ngẩn tiếc ngơ là 
Lê-Uyển-Dung. Dung học với hắn ở Văn-khoa. Cô ta kém hắn 
một tuổi mà học cùng lớp, nên lúc nào hắn cũng cố-gắng 
chăm-chỉ, không để bị mất mặt. Dung đi học đều, hắn đi học 
đều hơn. Dung chịu khó ghi bài, hắn ghi bài cẩn-thận hơn. 

Dung xinh-đẹp, nhỏ-nhắn, học giỏi và rất dễ thương. Có lần 
hắn bảo Dung: 

- Thiên-hạ nói bà bé như mắt muỗi mà dữ lắm. 

Dung cười: 

- Thế thì phải nói là bé hạt tiêu mới đúng. 

Nhớ tới Dung, hắn nhớ ba người: Ông bạn Dinh, ông trung-
đội-trưởng ngày hắn bị gọi vào khoá 25 Thủ-đức và cô em gái 
xinh-đẹp như mộng. 
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Ngày đó, hắn coi những cô bạn học cùng lớp như các “bà 
chị”. Nhưng mấy thằng bạn của hắn không nghĩ vậy. Trong 
lớp có bao nhiêu cặp mà kể. Dinh tâm-sự với hắn là thương 
Dung. Dinh nhờ hắn giúp. Hắn giới-thiệu hai người với nhau. 
Nhìn vẻ mặt ngượng-nghịu lúng-túng của Dinh lúc ấy mà 
thương. Ngay chiều hôm đó, Dung bảo hắn: 

- Anh Hải à. Anh Dinh làm tôi xấu-hổ quá. Buổi trưa, 
trên đường ra bến xe buýt, anh ấy chặn tôi lại đưa cho 
tôi cuốn Luyến-ái-quan của Nghiêm-Xuân-Hồng. Muốn 
đưa thì đưa ở trường tại sao lại chặn ở giữa đường giữa 
chợ mà đưa. Ðưa cái gì không đưa lại đưa cuốn Luyến-
ái-quan. Nếu là anh, anh có muốn độn-thổ không? 

- Ðược rồi. Bà để tôi bảo nó. 

Hắn đi tìm Dinh. 

- Nói gì thì nói, đừng làm cho người ta ngượng. 

Dinh vẫn còn lúng-túng: 

- Lúc ấy mà còn nói được thì tôi đâu có phải nhờ cậu!  

Ngày bị bắt lính, hắn học khoá 25 Thủ-đức. 

Lúc đầu, hắn cũng nhút-nhát như mọi người, nhưng dần-dần, 
học người đi trước: buổi tối, trốn về; sáng sớm hôm sau vào. 
Hắn làm như vậy mấy lần. Lần nào cũng êm-xuôi. Cho đến 
một hôm, tên trung-úy trung-đội trưởng trực thuộc loại dữ-
dằn. Chính hắn đã chứng-kiến ông ta phạt dã-chiến mấy 
người cùng đại-đội, nên không dám liều. Nếu bị bắt, một tên 
sinh-viên sĩ-quan không vây cánh như hắn khó thoát cảnh 
nhục-nhã. Nhưng đã hứa với cô vợ chưa cưới, nên đành phải 
liều. Hắn đi gặp tên trung-đội trưởng, đứng chào rất nghiêm-
chỉnh: 

- Thưa trung-uý, tôi xin phép trung-uý cho tôi về nhà đêm 
nay. Gia-đình tôi có việc gấp. 

- Ðêm nay mà làm sao về được! Giả-như ông bị bắt, ông 
khai tôi cho ông về, tôi cũng chết. 

 
210  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

- Nếu không may bị bắt, tôi sẽ chịu hoàn-toàn trách-
nhiệm, tôi sẽ nói tôi trốn về, không để trung-uý bị liên-
luỵ. Nhưng tôi bảo-đảm không sao đâu. 

- Tôi chưa thấy ai liều như ông. Trốn về mà còn nói cho 
cấp trên biết. Người đi dạy học như ông mà cũng liều 
như vậy sao!? 

- “Gặp thời-thế, thế thời phải thế”. Sự thực thì tôi không 
dám, nhưng vì hoàn-cảnh cấp-bách nên đành phải xin sự 
thông-cảm của trung-uý. 

Sáng hôm sau hắn vào sớm. Qua trạm gác, hắn bị bắt cùng với 
mấy người nữa: 

- Mấy ông là sinh-viên sĩ-quan mà dám trốn ra ngoài. Bê-
bối như thế này là quá mức rồi. Ở đây chờ! Tôi đi lấy xe 
“đốt cát” đưa các ông đi nghỉ mát   vài hôm. 

Một tên trong bọn mách nước: 

- Nó nói như vậy là nó tha cho mình đó. Chuồn mau đi! 

Cả bọn lẩn vào bóng tối, qua lối trường Thiết-giáp. 

Tuần sau, tên trung-uý trung-đội-trưởng nhờ hắn xin cho đứa 
con trai vào trường Kiểu-mẫu Thủ-đức. Chính Lê-Uyển-Dung 
giúp hắn việc này. 

Ngày học với Lê-Uyển-Dung, thỉnh-thoảng hắn đến nhà để 
trao-đổi bài học. Lần nào cũng gặp đứa em gái chừng mười 
ba mười bốn. Cô bé này cũng như đám em gái của Hoàng-
Huyên cho mãi về sau này, hắn chưa thấy ai đẹp hơn. Cái đẹp 
nhất của những cô đó là tính-nết. Hắn chưa bao giờ thấy ai 
ngoan như vậy. 

Cô bé em của Lê-Uyển-Dung cùng tên với hắn. Lần nào hắn 
đến, cô ta cũng là người rót nước. Cổ gọi hắn là anh xưng em. 
“Mời anh xơi nước.” “Hôm nay em không đi học hả?” “Thưa 
anh, em mới về.” 

Lại một chuyện không ngờ. Hai năm sau, trên đường đi dạy 
học về, hắn nghe thấy tiếng gọi: 
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- Anh Hải! Anh Hải! 

Hắn quay lại. 

- Em là em chị Dung, em anh Hưng. Anh có nhận ra em 
không? 

Hắn gật đầu. 

- Có chứ. Em đi học về hả? 

- Thưa anh vâng. Sáng nay anh dạy ở ngay bên cạnh lớp 
em. 

Hôm sau, cha giám-học Ðỗ-Quang-Chính bảo hắn dạy thêm 
một lớp đệ tứ của ông Thanh. Ông Thanh bị kẹt không còn ở 
trường Nguyễn-Bá-Tòng nữa. 

Vào lớp mới, hắn thấy cô em gái của Dung ngồi bàn gần cuối, 
hàng ghế bên phải, ngay cửa vào. 

Hồi đó, hắn có cái tính rất dễ ghét là hay “hành” những học 
trò đã biết mặt từ trước. Hắn tưởng làm như vậy thì chúng nó 
sẽ giỏi. “Chắc-chắn là chúng nó sẽ ghét mình, nhưng thi đỗ 
rồi, mới biết mình làm đúng bổn-phận của người dạy học.” 
Hắn đã hành cô bé em bạn của hắn. Hắn đã làm cho cô ta 
xanh mặt mấy lần. 

- Chị phải nhớ: học trò của tôi bao giờ cũng phải thuộc 
bài. Chị có biết thế nào là thuộc bài không? Ðọc như 
con vẹt chưa đủ. Còn phải hiểu từng câu, từng đoạn; 
phải biết chỗ hay chỗ dở. 

- Dạ. 

- Kì tới, tôi sẽ hỏi bài mới và cả những bài cũ nữa. Nhớ 
không? 

- Dạ. 

Tưởng hắn doạ; nhưng không, kì tới hắn lại gọi cô bé lên khảo 
bài. Cả lớp hết vía. Có tiếng thì-thầm: “Quen như thế này thà 
không quen còn hơn.” 
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Thật là khó hiểu! Cô bé không oán không trách, mà còn ngoan 
hơn, dễ thương hơn. Ngày tết cổ đưa cho hắn một tấm thiệp 
do chính cổ vẽ lấy với hàng chữ “Chúc thày có một copine 
đẹp như như thế này.” Cổ học ban Pháp-văn, nên dùng 
“copine” cho nhẹ-nhàng hơn, kín-đáo hơn “cô bồ” hay “cô 
bạn”. Kì-lạ nhất là người trong hình giống cổ lắm – “đẹp như 
người trong mộng”. Chính vì vậy mà hai mươi năm sau, khi 
cô-đơn, hắn đã lí-tưởng-hoá cô ta thành người yêu trong mộng 
của hắn. Hắn đã cho hai người thương-yêu nhau hết lòng mà 
không lấy được nhau. Hắn nhận tên mình là Vân và đặt tên cô 
ta là Vân-Lan. 

Truyện Vân-Lan đăng trên báo xuân Người Việt ở Ca-li. Vì 
truyện này gia-đình hắn gặp rắc-rối. Vào đúng ngày tết, ngay 
trong bữa tiệc đầu năm. Ðang lúc mọi người ăn uống vui-vẻ, 
bà mẹ vợ của Duy – anh vợ hắn, cất giọng ra điều “duyên-
dáng”: 

- Chú Hải! Chú Hải! Cô Vân-Lan đâu? 

Một câu nói – không ai muốn nghe – làm cả đại-gia-đình 
chưng-hửng. Một viên đạn bắn vào quãng không, tưởng 
không trúng ai; ngờ đâu, lại rơi vào một người nhạy cảm. 

Ðã viết rồi, đã đăng trên báo rồi, hắn “sợ” gì ai! Khổ nỗi là bà 
vợ hắn là người ghen cả với chính hình-ảnh của mình ngày 
xưa. Duy vội-vàng chống-đỡ: 

- Truyện đó là truyện tưởng-tượng. Ngày hắn ở Thủ-đức, 
chính con là người đưa vợ hắn lên thăm. Hồi đó, hai đứa 
nó chưa làm đám cưới. Người nào trong truyện cũng là 
vợ hắn hết. Hắn chỉ phịa ra cho có thôi. 

Mọi người im-lặng. Bầu không-khí nặng-nề, mất cả vui. 
Chẳng còn gì là tết nữa. 

Tiệc tan, bà vợ hắn vừa dọn-dẹp vừa khóc. Nếu là khóc ăn vạ 
thì hắn không sợ. Hắn ghét nhất người ăn vạ. Nếu nói những 
lời đay-nghiến thì hắn còn thích nữa. Hắn có cách để chặn 
họng. (Ðó là nghề riêng của hắn.) Nhưng nước mắt bà ta chảy 
dài, không một lời oán-trách; làm hắn chịu không được. Giải-
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thích thế nào cũng vậy. Không phải một vài giờ; không phải 
một đêm; không phải một ngày; cũng không phải một ngày 
một đêm, mà là ba ngày ba đêm. 

Cuối cùng, hắn đành phải đầu hàng vô-điều-kiện. Bà ta bắt 
hắn không được viết truyện nữa. Những truyện đã viết cũng 
không được cho đăng báo. “Thật là tức!” Ðời hắn khổ vì 
những câu nói vô-duyên của mấy người vô-trách-nhiệm. Ông 
bố vợ đến thăm, thấy vẻ tiều-tuỵ của cô con gái cưng, ổng lắc 
đầu, làm hắn “nhột” thêm.  

Tại sao hắn gọi cô bé em của Lê-Uyển-Dung là Lan? 

Ðối với hắn, người hắn thương phải có tên là Lan. Bất-cứ 
người nào đẹp và dễ thương phải có tên là Lan – tuyệt-đối 
không có ngoại-lệ. 

Khi người ta thương-yêu, người ta đần-độn và ngớ-ngẩn vô-
cùng. Ðó là một lối “suy bụng ta ra bụng người”. (Mình sao 
người vậy.) Lúc nào hắn cũng nghĩ tới người hắn thương, lúc 
nào hắn cũng nói về người hắn thương. “Nếu không nói ra, 
chắc phát điên mất!” Khổ một nỗi là hắn không dám nói với 
người hắn thương, nên phải viết lên giấy. Vì người đó, hắn 
hay viết văn và thích làm thơ. Viết văn và làm thơ chưa đủ, 
hắn còn phải tâm-sự với bạn-bè. Hai nạn-nhân “tội-nghiệp” 
nhất của hắn là Hoàng-Huyên và Trịnh-Kim-Ðồng. Mấy năm 
trước nữa, khi mê Tuyết, hắn tâm-sự với Nguyễn-Phượng-
Nhu. Hắn không bao giờ mở miệng với Hà-Quốc-Thành; 
không biết có phải vì Thành có cô em gái thường tâm-sự với 
hắn không. Nhưng hắn nhớ, chính hắn đã kể với cô ta về 
người có tên là Lan. 

Nói trắng ra, hắn là người si-dần ngu-muội. Có lẽ còn ngu hơn 
Ðường Minh-Hoàng bên Tàu khi say-mê Dương Quý-Phi. 
Làm vua có bao nhiêu vợ mà kể, mà chỉ biết một người. Nó 
bảo thằng bồ cũ của nó là con nuôi cũng tin. Còn hắn, vì một 
người, hắn không biết ai nữa, không thấy ai đẹp hơn, không 
thấy ai dễ thương hơn. Sự thật trớ-trêu là hắn chưa bao giờ 
được giáp mặt người hắn thương, cũng chưa bao giờ được nói 
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một câu, chưa được nghe giọng nói, không biết tính-nết thế 
nào. 

Ðã nhiều đêm, hắn và Trịnh-Kim-Ðồng lượn qua lượn lại 
trước cửa nhà cô ta. Trịnh-Kim-Ðồng nhẫn-nại nghe hắn than-
thở. Có phải vì Ðồng cũng thương một người không thương 
mình không? Hắn tâm-sự với Ðồng, Ðồng nghe; Ðồng tâm-sự 
với hắn, hắn nghe. Người Ðồng thương, hắn biết. Cô ấy bị bả 
một đứa chẳng ra gì, một đứa coi cổ như một món đồ chơi 
tạm-bợ. Chỉ có người đau-khổ mới thương người đau-khổ. 
(Chắc vậy!) 

Còn Hoàng-Huyên, không bao giờ nói chuyện yêu-đương với 
hắn. Hắn cứ cho như là Huyên may-mắn – (Ðẹp trai, con nhà 
giàu, học giỏi, có nhiều em gái xinh-đẹp, làm sao đau-khổ cho 
được!) Hoàng-Huyên tốt với hắn lắm. 

Ngày hắn dạy ở Nguyễn-Bá-Tòng, Hoàng-Huyên dạy ở Gia-
Long. Lạ-lùng thay! Người hắn thương là học-trò lớp đệ nhị 
của Huyên. Khi mới biết tin, hắn mừng lắm. Ðúng là dịp bằng 
vàng. Một lần gặp hắn, Huyên kể: “Tao gọi con Lan lên bảng, 
nó không biết cái gì hết. Tao đã định cho nó hai con số không. 
Nhưng nghĩ tới mày, tao bảo nó nếu không làm được thì hỏi 
mày. Nó ngúng-nguẩy tỏ vẻ không bằng lòng.” 

Vì chuyện này hắn thức-tỉnh. Hắn biết hắn đã thương một 
người chẳng bao giờ nghĩ tới hắn. Từ hôm đó, hắn đi tìm 
những hình-bóng khác. Nhưng càng tìm càng thấy mình lừa-
dối mình. Vì thương một người mà hắn không thương ai được 
nữa. Suốt cuộc đời, hắn chỉ nhớ một người, một người lúc nào 
cũng coi hắn như xa-lạ, không thương, không ghét, không 
thù-oán. (Câu này hắn viết cách đây hơn hai mươi năm khi 
nhắc tới mối tình bẽ-bàng của mình.) 

Sau này, khi vợ hắn bỏ hắn, hắn là kẻ hoang-đàng, nay người 
này mai người khác. Hắn đã bị lừa, hắn đã bị dối-gạt; đã nhiều 
lần bị đau-khổ. Mặt-mũi phờ-phạc, chán đời. Một người bạn 
thương-hại hắn khù-khờ đã cho lời khuyên “Nếu mày muốn 
quên nó thì mày cứ nghĩ tới những cái ghê-tởm nhất của nó 
thì mày sẽ quên được.” 
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Ðó là đối với những người hắn không thương; những người 
thuộc loại “vơ bèo vạt tép”, tạm-bợ qua ngày. Còn với người 
hắn thương, người đó tinh-tuyền quá, không có gì là phàm-
tục, chưa bao giờ được gặp-gỡ, chưa có dịp chào nhau, làm 
sao “ghê-tởm” cho được. 

Ngày mới lên đại-học, Trần-Quang-Nam, đưa hắn đến nhà 
Lan. Nam và hắn, với Thành và Huyên là bạn cùng lớp năm 
đệ nhị. Bà cô của Nam, cùng tuổi với cháu, là bạn cùng lớp 
với chị của Lan ở trường Luật. Nam lấy cớ đưa thư, cho hắn 
đi theo. Không may cho hắn, chị của Lan không có nhà, Lan 
không có nhà. Mẹ của Lan tiếp họ như hai người xa-lạ. Nhờ 
bà cụ, hắn hiểu rõ hơn ý-nghĩa của cuộc đời: “Bề ngoài tầm-
thường, con nhà bình-dị, chỉ có học mới khá lên được.” Nhờ 
vậy, hắn học chăm hơn. Vừa đi học vừa đi dạy. Hắn là người 
có bằng cử-nhân trẻ nhất trường Nguyễn-Bá-Tòng; mấy năm 
sau, là người độc-nhất có bằng cao-học. 

Mỗi lần nhớ Lan, hắn nhớ Trịnh-Kim-Ðồng, nhớ Hoàng-
Huyên. Hắn còn nhớ cả thằng bạn cùng xóm nữa. Thằng này 
ở cách nhà Lan mấy căn. 

Sau hơn ba mươi năm mơ-màng trong cõi u-mê huyền-ảo, 
thằng bạn cùng xóm đã làm cho hắn tỉnh mộng. Hôm đó, 
trong bữa tiệc hội-ngộ ở San José, hai đứa ôn lại kỉ-niệm xưa. 
Và tất-nhiên không thể thiếu người của hắn. 

- Mày ạ! Mày còn nhớ con bé xinh-xinh ở cách nhà tao 
năm sáu căn không? 

Còn ai nữa! Người đó mà hắn quên thì hắn còn biết ai ở cõi 
đời này? Nhưng hắn đáp: 

- Con nào? Gần nhà mày thì thiếu gì đứa xinh-xinh? 

- Thế thì hồi đó mày trồng cây si con nào? Chẳng lẽ 
không phải con đó? Tao nhớ là con đó mà. Sáng trưa 
chiều tối, có khi cả đêm nữa, tao thấy mày như thằng 
mất hồn.  
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- Hai mươi chín, ba mươi năm rồi làm sao mà nhớ nổi. 
Nhiều lúc cũng cảm thấy nhơ-nhớ mà không biết nhớ 
cái gì. 

- Người khác mà mày quên thì được, nhưng con đó mà 
mày quên thì tao chịu! 

Vừa nói bạn hắn vừa lắc đầu: 

- Ðúng mày là đứa vô-tâm. Hèn gì tóc tao bạc trắng mà 
tóc mày vẫn “xanh”. 

Hắn ậm-ừ ngồi nghe bạn kể. Hình-ảnh xưa vẫn rực-rỡ đậm-đà 
như lúc mới bắt đầu yêu-thương. Hắn bồi-hồi luyến-tiếc. 

- Bây giờ mày đã nhớ ai chưa? 

- Chịu! Lâu quá rồi! Nhớ không được! 

- Không nhớ cũng chẳng sao! Tao kể đoạn kết cho mày 
nghe! 

Bạn hắn hạ giọng, chậm-rãi: 

- Cách đây ít lâu, con đó bỏ Stockton, xuống San Diego. 
Trên đường đi, chị ả gặp thằng em tao. 

Hắn hồi-hộp đến nghẹn thở. 

- Tao thì tao không biết thực hư. Tao ở đây mà thằng em 
tao ở Los Angeles thì làm sao tao biết được. Nhưng tao 
nghe con út kể lại. Nó bảo hai đứa gặp nhau, lén-lút với 
nhau. Thỉnh-thoảng chị ả lái xe từ San Diego lên Los 
Angeles. Hồi còn trẻ, chị ả cong-cớn lắm; bây giờ thì 
chị nào cũng như chị nào. 

Nghe xong, hắn chết lặng đi! 

Người thứ ba thường nghe hắn tâm-sự là Nguyễn-Phượng-
Nhu. Ðáng lẽ phải nói Nhu là người thứ nhất. Vì chuyện xảy 
ra trước ngày hắn thương Lan. 

Hắn hay kể-lể với Nhu về Tuyết. Nhà Tuyết ở ngay bên cạnh 
nhà Nhu. Suốt một năm, chiều nào hắn cũng đến nhà Nhu. Có 
khi đến cả buổi tối. Thỉnh-thoảng đi qua cửa, thấy bóng Tuyết 
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ở trong nhà,  hắn sung-sướng đến ngây-dại. Nhu và hắn học 
chăm lắm. Họ chiều nhau lắm. Hễ người nào ngủ gật thì 
người kia lấy tóc ngoáy tai ngoáy mũi cho tới tỉnh mới thôi. 
Người hắn yêu-thương có mái tóc thề, có hai cái răng khểnh, 
có má lúm đồng tiền. Ngày Tuyết dọn nhà lên đường Nguyễn-
Bỉnh-Khiêm, nàng mặc áo dài màu vàng tươi. Hắn ghi lên 
giấy, thỉnh-thoảng nhớ Tuyết lại lấy ra xem. 

Nguyễn-Phượng-Nhu khéo nói và bạo; được rất nhiều cô 
chiều-chuộng. Có người bảo hắn: khéo nói và bạo dễ thành-
công, nhưng theo hắn, điều quan-trọng hơn cả là hoàn-cảnh 
gia-đình. Ông cụ thân-sinh của Nhu là án-sát; anh của Nhu, 
một người là thượng-nghị-sĩ, một người là giáo-sư trường sư-
phạm. Nhu còn nhiều thứ nữa làm loé mắt thiên-hạ. Chính 
Nhu dạy hắn cách chinh-phục các cô. Nó biểu-diễn ngay trước 
mắt hắn để hắn học theo. Hắn không có dịp để thực-tập. Nhu 
an-ủi hắn: “Ðừng buồn! Không sớm thì muộn, thế nào Tuyết 
nó cũng hiểu bồ thương nó.” Ngày đó chẳng bao giờ có. 

Mấy tuần lễ đầu Tuyết dọn về nhà mới, ngày nào hắn cũng 
đạp xe lên đường Nguyễn-Bỉnh-Khiêm nhìn qua cửa sổ để tìm 
hình-bóng thương-yêu. Dần-dần một tuần hai lần, rồi mỗi tuần 
một lần. Cho đến một buổi sáng, thấy cô bé tóc xoã ngang vai, 
cô bé họ Ðoàn tên Lan, hắn không còn nhớ tới Tuyết nữa. 

Mấy năm sau, hắn đi dạy học, Nguyễn-Phượng-Nhu làm nghề 
lái máy bay. Hắn dọn nhà một lần, Nhu dọn nhà hai lần. Ngày 
Nhu ở đường Lê-Thánh-Tông, gần trường Ðại-học Văn-khoa. 
Một buổi sáng, hắn đến thăm. Bà mẹ của Nhu hỏi hắn: 

- Ông Hải còn thương cô Tuyết không? 

Hắn trả lời: 

- Dạ. 

- Bây giờ cô Tuyết học dược; vẫn xinh-đẹp như ngày xưa. 
Nếu ông còn thương cô ấy thì tôi đánh tiếng cho. 

- Dạ. 

Trong đầu hắn, hắn muốn nói: 
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- Thưa cụ, con đã quên cô ấy từ lâu rồi. Ngày xưa, con 
thương cô ấy lắm; nhưng mẹ của cô ấy không xứng-
đáng là mẹ vợ của con. 

Không biết bà mẹ của Tuyết đã làm gì để hắn nói lời nặng-nề 
như vậy. Có người hỏi hắn, hắn lắc đầu “Sống để dạ, chết 
đem theo.” 

Nếu nói về thương-yêu – thương-yêu theo nghĩa của hắn – thì 
hắn thương ba người: Như-Ngọc, Tuyết và Lan. Khi Như-
Ngọc đến ghi tên học ở trường vẽ Mạnh-Quỳnh, hắn là người 
mở cửa. Như-Ngọc có nét mặt hiền, xinh-xắn, tóc dài thật dài, 
kẹp ngang lưng; nước da hơi ngăm-ngăm (Hắn chỉ thích 
người da trắng.) Nói một cách thành-thật, hắn thích nhất mái 
tóc của Như-Ngọc (Sau này một người nữa có mái tóc đẹp 
như vậy là cô em gái của Hà-Quốc-Thành); còn ngoài ra, 
Như-Ngọc cũng như mọi người dễ thương khác. Nhưng cái 
cảm-giác khi hắn nhìn thấy Như-Ngọc và nghe thấy giọng nói 
của Như-Ngọc, suốt đời hắn chỉ xảy ra một lần. Hắn bị hớp 
hồn: cả người run lẩy-bẩy, lúng-ta-lúng-túng, không nói được 
một lời, chỉ líu-ríu mở cửa, đưa Như-Ngọc vào gặp ông thày – 
hoạ-sĩ Ngô-Mạnh-Quỳnh. Nhờ Như-Ngọc, hắn vẽ đẹp hơn, 
chăm-chỉ hơn. Tranh của hắn bao giờ cũng được treo lên 
tường để làm mẫu cho cả lớp sáng lẫn lớp tối. 

Sáu năm sau, khi hắn đã quên Tuyết, chỉ còn hình-bóng của 
Lan, hắn lại được gặp Như-Ngọc. Hôm đó, hắn vào vấn-đáp 
tú-tài hai. Một lần nữa, hắn lại run. Nhưng không run lẩy-bẩy 
như ngày còn bé mà vì ngượng khi thấy mặt người xưa. Nếu 
hắn không phải học lại năm đệ nhất, thì đâu đến nỗi để Như-
Ngọc bắt kịp. Như-Ngọc cúi đầu chào hắn. Hắn mơ-ước thời-
gian ngược trở lại để hàng tuần được đi vẽ ở Văn-Miếu hay 
Voi Phục, để được sống lại những giây-phút thần-tiên của mối 
tình đầu thầm-kín. Mấy hôm đó, hắn tránh Như-Ngọc, sợ cô 
nàng biết sự thật ê-chề của mình. 

Lần thứ ba hắn gặp Như-Ngọc xảy ra trên đường phố Sài-gòn. 
Lần đầu hai người giáp mặt như hai người bạn. Hắn run; run 
như người bị sốt rét ngã nước. Không phải vì được cầm tay 
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người yêu. (Hắn chưa được cầm tay người yêu bao giờ. Nói 
như thế cũng có nghĩa là người nào hắn cầm tay đều không 
phải là người hắn yêu-thương.) 

Hắn càng run hơn khi Như-Ngọc báo tin: 

- Ngày mai Ngọc đi Pháp. 

Tại sao hắn run? Hắn không hiểu tại sao. Chính hắn đã tự hỏi 
nhiều lần mà chưa tìm ra được câu trả lời. 

Hàng đêm, hắn cầu-xin Thiên-Chúa toàn-năng cho Như-Ngọc 
được hạnh-phúc. Gần năm mươi năm rồi, Như-Ngọc có trở về 
Việt-Nam không? Ðã có cháu có chắt chưa? Như-Ngọc có 
biết hắn thương Như-Ngọc đến thế nào không? Cái tình 
thương đó tinh-tuyền trong-sạch y như hắn đã thương mấy 
người bạn hiền-lành của hắn. Có khác thì khác ở điểm Như-
Ngọc là mối tình đầu của hắn. Thế thôi. Hắn đã hỏi bao nhiêu 
người học Trưng-Vương, nhưng không ai biết. Hình như họ 
học kém Như-Ngọc một hai lớp. Những người lớn hơn, hắn 
không hỏi. Một người bạn cùng lớp với hắn và Lê-Uyển-Dung 
ở Văn-khoa tên là Loan biết Như-Tuyết, chị của Như-Ngọc. 
“Cả nhà, người nào học cũng giỏi.” Chỉ có vậy. Không còn 
chi-tiết nào khác. Cách đây hai mươi năm, bà Loan cho hắn 
một tập thơ làm chung với ông chồng. Bà ấy nhắc lại kỉ-niệm 
ngày ba người (bà Loan, Như-Ngọc và hắn) học ở Khoa-học. 
Vì phản-đối ông thày người Pháp thiếu cốt-cách của một ông 
thày, hắn sang Văn-khoa, bà Loan cũng sang Văn-khoa; còn 
Như-Ngọc đi Pháp. Chừng mười lăm năm trước, hắn liên-lạc 
được với hoạ-sĩ Ngô-Mạnh-Quỳnh. Hắn gửi cho ông thày 
xem truyện “Như-Ngọc”. Ổng gửi cho hắn một tấm hình chụp 
cả lớp, trong đó Như-Ngọc và hắn bé hơn mắt muỗi. Ông thày 
đâu có ngờ được, thằng bé mười bốn thương con bé mười ba 
mà hơn nửa thế-kỉ sau nó vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn mơ-ước 
thời-gian quay trở lại. 

Ðó là chuyện ngày xưa của hắn. Hắn đã ghi lại, như đã có lần 
ghi lại mối tình một chiều với Như-Ngọc, với người họ Ðoàn 
tên Lan. Hắn tâm-sự với bạn-bè: “Ðã thêm-thắt không biết 
bao nhiêu chỗ; mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy thế nào ấy”. 
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“Cuộc đời toàn là những chuyện buồn tênh làm sao làm cho 
nó đậm-đà cho được.” Có lần hắn nhớ tới những lời tha-thiết 
trong bài Buồn Tàn Thu của Văn-Cao. Hắn nghĩ “Chẳng lẽ 
mình cũng tưởng-tượng có người thương mình để tự an-ủi!?” 

Hải-Vân Phạm-Văn-Hải 

*** 

 
Phạm Văn Hải và GS Nguyễn Đình Hoà - USA 1997 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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CChhớớmm  TThhưươơnngg 
Nếu biết ca, tôi chỉ ngợi ca tình yêu 
Người yêu tôi và người tôi yêu… 

Dù một chiều, 

Một chiều tháng bảy mưa ngâu 
Trong quán nước dừa đầu đường Duy Tân 
Tôi đã chớm yêu: chớm yêu  lần đầu. 
Ngồi bên nhau,sao chẳng nói một câu. 
Đôi mắt Nai ngơ ngác: đâu ngờ đôi mắt ác 
Dừng nơi tôi, chẳng chịu dừng lâu 
Nhìn những ai, nhìn những đâu đâu. 
Bậu chê người gần,dễ bậu ngóng người xa 
Làn môi kia, mãi mãi nhớ khôn nguôi. 
Lúc phụng phịu, hồn tôi đà lạc mất, 
Chợt mỉm cười, hồn tôi trở lại, người ơi! 
Ôi chiếc răng khểnh: nụ cười dễ mến 
Má lúm đồng tiền: duyên dáng làm sao 
Giận cỡ nào cũng chẳng dám giận lâu… 
Tóc thề lất phất mỗi lần gió thổi  
Mưa giăng giăng chẳng cầm nổi chân ai. 
Người bước đi, tôi ngồi lại với mưa rơi 
Hồn chơi vơi những lời ca tình tự. 
Rồi nối tiếp những đêm dài thao thức 
Nghe rạo rực đếm từng tiếng thời gian. 
Nhìn trăng sao, tôi muốn hỏi sao trăng 
Người tôi yêu, hỡi người có yêu tôi… 

Hoàng Huyên 
Công Trường Con Rùa, Sàigòn 1978 
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HHÌÌNNHH  ẢẢNNHH  KKỶỶ  NNIIỆỆMM  CCVVAA--5599  TTRROONNGG  
NNHHỮỮNNGG  LLẦẦNN  HHỌỌPP  MMẶẶTT  ĐĐÃÃ  QQUUAA  

****** 

Tất Niên Ất Mão, 1-1965 tại nhà hàng Lê Lai, Sàigòn 

 
Từ trái, ngồi: NĐPhương, PĐLiên, ĐLa, TVKhởi, NTrHải, NCThành, 
PTSách, NMHiền B, NTKhải..Đứng: NVThục, BKKỳ, PTSinh, NCLoan, 
THNiết, PQTrình, LDSan, ĐXThắng, PTHà, TTVượng. 

 
Từ trái, ngồi: NCLoan, NTVân, ĐPHạnh, NQKhánh, LDSan. 

Đứng: PQTrình, ĐQToàn, NSTín, ĐG-TKCát, ĐXHiệp, NQ Can, NVThục. 
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Hội Ngộ CVA59-2003 tại San Jose, CA ngày 23-9-2003 

 
Từ trái, hàng đầu: PBình, PHĐộ, LTĐạt (phu quân chị NTThu), NVVăn, 
NVThục, chị KTPhươngLan và phu quân anh NHBầu, chị NTThu, ĐPHạnh, 
NVTrân, c/c NTKhải, NHTiên, chị ĐMHùng, a/c NNVĩnh, NĐPhương “Gà 
tre” và ĐMHùng. 

(Những hàng sau xin coi mặt đặt tên.) 

 
Hậu Đại Hội tại Milpitas sáng 24-9-2003 

Ngồi, từ trái qua: LVBảo, PHĐộ, ĐXThắng, CTChung, LCLong, NTVân, 
CTLệ, NĐNhuận. Đứng: ĐNGiai, NNVĩnh, PQTrình, ĐMHùng, LTHiển, 
ĐXHòa, DHQuân, NQCan. 
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Từ trái: 
NHTiên, 
NQKhánh, 
TLGiang, 
PNTiếp, 
ĐXThảo, 
VTDụng, 
a/c TQDự, 
LVBảo, 
ĐPHạnh, 
NTrHải. 
 

Hình bên: 
ĐVKhánh,  
NPQuỳnh  

Thuyên,  
PCDương,  

VMPhát,  
PCQuang, 

chị LDSan, chị?, 
NTGiang. 

 
 

Hình bên: 
NTKhải và màn vũ “Trấn Thủ Lưu đồn”. 

Hình dưới, đứng: TĐMinh, NVVăn, NVThục, 
NVTrân, PTSách, VTDụng. Ngồi: LVBảo, 
ĐPHạnh, NTrHải. 
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Hội Ngộ CVA59-2004 tại San Jose, CA ngày 7-8-2004 

 
Hàng đầu: CTChung, NMHiền “B”, NTGiản, NĐDũng, NĐPhương “Gà tre”. 
Hàng đứng: NVHội, NVTuấn, PCDương, NVQuyền, NACường, NĐNhuận, 
NTDzũng, LDSan, NCThành, VVCẩn, PHĐộ, PQNại, LTQuốc, LVVịnh, 
NQCan, PTSách, HGThụy. Hàng kế: NVVăn, PĐHùng, ĐXThảo, BKKỳ, 
LÔDương, NVNhạc, DHQuân, ĐĐLợi. Hàng trên cao: NHHải, ??, NĐPhương 
“Voi”, TQBao, ĐNGiai, Quang, LQẤn, ??, NHTiên, BHKhoát, PHThịnh, 
PĐSan, BĐLạc, NVHiền, ĐQToán. 

 
Các chị tham dự hội ngộ, hàng ngồi: HGThụy, NACường, PHĐộ, LQẤn, 
LDSan, PĐHùng, NTDzũng, NVHiền, LQTấn. Đứng: các chị PQNại, ??, 
ĐĐLợi. Còn lại các anh đứng đằng sau các chị, xin coi mặt đặt tên. 
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Hội Ngộ CVA59-2004 tại San Jose, California ngày 7-8-2004. 

Từ trái, ngồi: NĐNhuận, NQCan, NMHiền “B”, VVCẩn, LDSan, PQNại. 
Đứng: LÔDương, BĐLạc, CTChung, ĐXThảo, ĐNGiai, NĐPhương “Voi”, 
TQBao, NTNho, NVQuyền, PHThịnh, HGThụy, NQCan, NTDzũng, NVVăn. 

 
Hậu Đại Hội tại Sunnyvale (CA) ngày 8-8-2004. 

Từ trái, ngồi: NMHiền “B”, HCĐịnh, NVTuấn, PĐHùng, NVVăn, DHQuân. 
Đứng: NQCan, LQTấn, PĐSan, NĐNhuận, CTChung, BH Khoát, ĐNGiai, 
NVHiền, NACường, NVQuyền, NTDzũng, ĐĐLợi, PTSách, NVNhạc, LQẤn, 
CTLệ, NĐPhương “Gà tre”, PHThịnh, BKKỳ, NHTiên. 

 
228  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

Hội Ngộ CVA59 2005 tại Little Sàigòn, CA ngày 4-7-2005 

 

 
Đông quá, xin nhận diện và đặt tên! 
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Ban Tổ chức Hội Ngộ CVA59-2005. 
Từ trái: VVCẩn, PĐSan, NHHiền, NMHiền “B”, LĐHiển (đây là lần sau cùng 
LĐHiển họp mặt với anh em), TQDự, ĐĐNghiêm, NMHiền “A”, NTVân, 
NQCan, NVQuyền, ĐNGiai, TQBao. 

 
Hậu Hội Ngộ tại tư gia CVA59 Nguyễn Huy Hiền (Fountain Valley) 
Từ trái, ngồi: VBMGiao, LQTấn, NNVĩnh, TQDự, A/C VĐÂn, các chị 
NHHiền, NTCơ, NNVĩnh, NACường, NVHiền, LQẤn, ĐMHùng, ?? 
Đứng: VVCẩn, NTVân, LĐHiển, NVQuyên, ĐMHùng, NVQuyền, NTCơ (sau), 
NMHiền “A”, NĐPhương “Voi”, NHHiền, ĐĐLợi, ĐNGiai, ĐTKhang, 
LÔDương, NACường, NĐChâu, NHTiên, NVHiền, NCHiến, N.Hoàng, 
NĐNhuận, LQẤn, BHKhoát, ??, ĐTToàn, LVTiến, NQCan. 
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Hội Ngộ CVA59-2006 tại Falls Church, VA ngày 14-10-2005 

 

 
Từ trái, hàng trước: chị ĐMHùng, NNThụy, PĐLiên, LTHiển, NLUyên, 
NTDzỵ, NNVĩnh, PĐSan, NVVăn, LVBảo, PTSách, chị KTPLan, ĐMHùng, 
DĐHưng, ĐTKhanng, PNChương, PĐLong, VĐÂn (sau), NĐPhương, NVThục, 
PTlệ, ĐLa, TĐMinh, PQTiên. Hàng sau: VVĐiềm, NVTuấn, NVHội, PVHải, 
NTHoành, PQTrình, NTDzũng, TVBản, ĐĐLợi, HMGiới, VTDụng, LTPhụ, 
NCHiến, LQẤn, NTGiao, NVHiền, LXSướng, TQDự, LDSan. 

 
Các dâu và rể CVA-59, hàng trước: các chị PVHải, NTDzỵ, PQTrình, LTHiển, 
NNVĩnh, VĐÂn, LQẤn, NVThục, TVBản, LTPhụ, PQTiến, anh NHBầu (phu 
quân chị KTPLan), các chị ĐTKhang, PĐLong, NTDzũng, NTHoành. 
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Ban Tổ chức: các anh chị LTPhụ, PVHải, DĐHưng, PĐLong, anh PTLệ, và 

anh chị PQTiến (Trưởng ban TC). Đứng sau: TĐMinh và VTDụng. 
Hình bên: 
LB Thông, PTLong, 
HMGiới, PĐSan, 
ĐMHùng, VĐẤn, 
VTDụng, HHCầu. 
Nhóm HQ gốc CVA và 
thân hữu. 

Hình trên: PNChương, PĐLiên, PTLệ, 
NNCẩn, PĐLong, NTDzũng, LVBảo. 
 
Hình bên: Trước nhà CVA-59 Đỗ Trí 
Khang tại Fairfax (VA) luôn luôn tung 
bay lá Cờ Vàng thân yêu. 
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Hội Ngộ CVA59-2008 tại Seattle, WA (9-8-2008) 

 

 

 Những nàng dâu CVA và thân hữu

Các “bô lão” CVA-59 và thân hữu
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Hình bên trái: 
Trưởng Ban Tổ 
Chức ĐMHùng 
chào mừng đồng 
môn & thân hữu. 
 
Từ trái: LDSan, 
NNVĩnh, 
ĐMHùng, 
PĐSan. 
 

Hình bên phải: 
Hội tụ từ bốn phương 

Đứng: 
LVTiến (AZ), NTuấn (CA) 

NSTrí (NC) 
Ngồi: 

VVĐiềm (TX), ??? 
NTGiản (CA). 

 
 
Hình bên trái: 
Xem mặt đặt tên 
 
 

 
 

Hình bên phải: 
Bảng kỷ niệm luân lưu 

được Trưởng ban Tổ chức 
2008 ĐMHùng (trái) trao 
cho Trưởng ban Tổ chức 

2009 TQDự (phải). 
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SINH HOẠT HỌP MẶT CVA-59 CÁC NƠI 
 
Sàigòn - 1989 
Từ trái: 
NCLoan, 
ĐXThắng, 
TNQuân, 
NMHiền (A), 
LVBảo, 
PTSách, 
BKTước 
 
 
 

Montréal, Canada 4-4-1992, từ trái: HTViệt, ĐHChâu, LTPhụ, 
NTGiao, ĐHNgọc, ĐPHạnh, NTPhương. 

Sàigòn, 13-3-1993, đón ĐĐLợi : ĐG-TKCát, NPThành, MĐKhôi, 
NTVân, ??, NMĐôn, ĐĐLợi, PQTrường, ??, PSHỉ, NVĐậu. 
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Sàigòn-1996 
Đón T.Bách, từ trái 
Ngồi: NĐChung, NVĐậu, 
?? , T.Bách. 
Đứng: N.Ánh, NPThành, 
LNẢnh, ĐG-TKCát, 
NSLong. 
 
 
 

 
 
Nam Cali 26-2-1999 
LĐHiển, NMHiền 
(B),ĐQToàn, PNTiếp, 
LODương, NCThành, 
CTLệ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
San Jose 14-10-
2001. 
 
“Tìm một ánh sao” 
 
LSan, LODương, 
PHĐộ, ĐĐLợi, 
BHKhoát, LQẤn, 
HCĐịnh, NHHải 

Nam Cali 27-12-2000. Ngồi: NĐNhuận, NgHoàng, NVQuyền, 
NC Thành, CTLệ, NQCan. Đứng: VVCẩn, PhHoán, LQẤn, 
ĐĐLợi, PNTiếp, NTVân, LĐHiển 
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San Diego 28-9-2002. NQCan, VVCẩn, P.Hoán, NĐNhuận, LQẤn, NVHiền, 
NTVân, NĐPhương “Voi”, LĐHiển, BKKỳ, ĐĐLợi, N.Hoàng, PNTiếp, 
NVQuyền, ĐNGiai. 
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San Jose 11-1-2003 
Đón NTHoành đến từ 
Toronto: VMPhát, 
LÔDương, a/c LQẤn, 
CTLệ, BKKỳ, 
a/c NTDzũng, ĐĐLợi, 
NVNhạc, NTHoành, 
PHĐộ. 
 
 

 
San Jose 15-10-2003 
Đón ĐG-TKCát (đến 
từ VN). Từ trái:a/c 
NACường, các chị 
ĐG-TKCát, LQẤn, 
NTDzũng, PHĐộ, 
HCĐịnh, HGThụy, 
a/c ĐĐLợi. Hàng sau: 
NTDzũng, HCĐịnh, 
HGThụy, NVHiền, 
PHĐộ, LQẤn, ĐG-
TKCát, LD San. 
 

 
Sàigòn 5-6-2004 
CVA-59 SG đón 
NCThành. 
NHKhánh, HNPhiên, 
NCThành, NPThành, 
PVĐạt, TTVượng, 
ĐKhánh, PQTrường, 
NCLoan, ??, ĐVLý. 
 

Garden Grove 
14-11-2004 
Đứng: LĐHiển, 
NTVân, PĐTuân, 
NĐNhuận, 
ĐNGiai, TQBao, 
LQẤn, NTHải. 
Ngồi: VVCẩn, 
NCThành, LDSan, 
NĐPhương (voi), 
NVQuyền, PĐSan 
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22-3-2005 Portland đón 
NT Khang từ Montréal. 
NC Thuần, PT Sách, BK 
Kỳ, NV Văn, NT Khang. 
 
 
 
 
 
 

Faifax 3-4-2005. 
ĐDHưng, VTDụng, 
BKKỳ,các chị ??, 
NTDzũng, NACường, 
a/c NQKhánh, 
NTGiao, TĐMinh. 
Đứng sau: NACường,  
ĐTKhang, 
NgTườngVân, LTPhụ. 
 

 
 
Sàigòn 5-7-2005. 
CVA-59 SG đón 
NVVăn và NĐPhương: 
PQTrường, NCLoan, 
NVVăn, TN Quân, 
PVĐạt, PTSinh, ĐG-
TK Cát, NĐPhương, 
HH Phiên, PKThịnh, 
LNẢnh, NPThành, 
TTVượng, ĐVLý. 

 
San Jose 6-10-2005. 
Đón NVĐâu từ VN. 
Ngồi: TLGiang, 
LÔDương, PBình. 
Đứng: ĐXThảo, 
CTChung, BHKhoát, 
LQẤn, NVĐậu, 
PHĐộ, LDSan, 
NACường, ĐĐLợi. 
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Houston 5-5-06. 
Ngồi: NKDo, 
LVBảo, VHNho. 
Đứng: PXLương, 
NTDzũng, NXMỹ, 
NVTrân, NTDzỵ. 
 
 
 
 

Sàigòn 3-7-2006, 
CVA-59 SG đón LDSan. 
NHKhánh, PKThịnh, 
NVĐậu, LDSan, ĐVLý, 
LNẢnh, TNQuân, 
ĐKhánh. 
 
 
 
 

22-7-2006 CVA-59 
Bắc CA đón a/c 
PNBích đến từ 
Toronto.  Các chị: 
NACường, PHĐộ, 
NTDzũng, LQẤn, 
PNBích, NHTiên 
 
 
 

 
Little Sàigòn        
14-10-2006, Ngồi: 
NQCan, NVQuyền,  
NCThanh, TQBao, 
NĐPhương.Đứng: 
PNTiếp, BKKỳ, 
NMHiềnA, NTVân, 
NMHiền B, 
ĐNGiai, HHPhiên, 
NHHiền. 
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Ottawa 10-10-06. 
NVVăn, LDSan, 
PTSách, 
NĐPhương, 
PQKhanh, ĐĐLợi. 
 
 
 
 
 
 
Montréal 11-10-
2006 đón các bạn 
đến từ Mỹ. Ngồi: 
ĐPHạnh, NTHải, 
PTSách. Đứng: 
NTKhang, ĐĐLợi, 
LQẤn, ĐHNgọc, 
LD San, 
NĐPhương, 
NVVăn. 
 

 
Đứng: LQẤn, 
NTPhưong, 
NVHiền, ĐPHạnh, 
PTSách, 
NTKhang, ??, 
LDSan, BTPhụng. 
Ngồi: NTDzũng, 
NVVăn, 
NĐPhương, 
ĐĐLợi. 
 
 
NTựHải, ĐĐLợi, 
NTPhương, 
LDSan, NVNinh, 
NTKhang, 
ĐPHạnh, 
ĐHChâu. 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 241 

 
Quận Cam 19-2-2007.  
CVA59 Nam Cali họp mặt 
Tân niên Đinh Hợi. 
NCThành, NQCan, TQDự, 
NMHiền B, PĐSan. 
 
 
 
 
 
 
Không khí vui nhộn trong 
ngày họp mặt Tân niên: 
NSTín, PĐSan, HHPhiên, 
NHHiền, NĐNhuận. 
 
 
 
 
 
 

 
Portland 21-2-2007 
Tân niên Đinh Hợi: 

ĐTQuang, 
BKKỳ,NCThuần, 
NVVăn, PT Sách 

 
 
 
 
 
 
 

Sàigòn 17-3-2007 
Đón DKiền từ Na Uy 

và NTKhải từ Pháp: 
ĐVLý, ĐG-TKCát, 

DKiền, NTKhải, 
NPThành. 

 
 
 

 
242  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

Sàigòn 8-12-2007, 
đón PH Độ và VMHà. 

Ngồi:PVĐạt, 
PKThịnh, ĐBHuy, 

ĐVLý. Đứng: VMHà, 
PHĐộ, NVĐậu CT 

Hòe, NPThành, NC 
Loan, TNQuân. 

 
 
 

Nguyễn Kim Đễ (OR) và Lê Minh Ngọc (FL) thăm CVA-59 California 
 

2-12-2007 tại San Jose, CA.: LDSan, LÔDương, PhBình, ĐĐLợi, 
LHTrãi, NKĐễ, NPQThuyên, NĐPhương (Gà tre), LMNgọc, CTLệ 

8-12-2007 tại Fountain Valley, CA. 
Từ trái, ngồi: DHQuân, NĐNhuận, VNĐỉnh, NKĐễ, NTDzũng, NNQuyên, 
NMHiền (A), ĐQToàn. Đứng: NMHiền (B), TQDự, H.Huyên, NVQuyền, 
NHHiền, a/c PTHà (từ Na Uy), a/c LQẤn, NĐPhương (voi), chị NKĐễ, 

N.Hoàng, a/c PNĐức (từ Montréal), N.Sâm, a/c LMNgọc, NCThành, ĐTToàn, 
NĐNăng, PĐSan (khuất nửa mặt). 
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26-1-2008 
a/c Đào Khánh đến Bắc 
CA gặp các bạn ĐĐLợi, 
PBình, LÔDương, 
HMTuấn, LD San. (Sau lần 
gặp gỡ này, ĐKhánh đi 
Houston rồi đột ngột từ 
trần ngày 19-3-2008) 
 
 
 

 
Tân niên Bắc CA  
Đứng: NGHùng, 

CTLệ, HULễ, 
NTDzũng, 

NĐKhôi, LÔ 
Dương, HGThụy, 
ĐĐLợi, LHTrãi, 

HMTuấn. Các chị 
Hùng, Chính, 
Thụy, Dzũng, 

Ngọc, Lợi, Chân. 
 
Portland 16-11-2008. 
TVBản (từ Chicago), 
NVVăn, ĐMHùng (từ 
Seattle), NK Đễ. 
 
 
 
 
 

 
Sàigòn 22-12-08 
VĐChấn, D.Kiền 

(từ Na Uy), 
PVĐạt, TNQuân, 

ĐG-TKCát, 
NTKhải (từ Pháp), 

chị ĐGiao và chị 
NTKhải, HMTuấn 

(từ Pháp). 
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VVÀÀII  HHÌÌNNHH  ẢẢNNHH  CCVVAA--5599  TTRROONNGG  SSIINNHH  
HHOOẠẠTT  CCỘỘNNGG  ĐĐỒỒNNGG  

 
22-06-2007 tại Dana Point, California 

CVA-59 tham gia biểu tình chống Nguyễn Minh Triết 
Hình 1, từ trái: Vương Vĩnh Cẩn, thân hữu, Phạm Đình San. 

Hình 2, từ trái: Nguyễn Mạnh Hiền (A), Vương Vĩnh Cẩn. 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

 
01/2009 tại San Francisco, CA. 

Từ trái: Lê Duy San, Nguyễn Trọng Dzũng, Lê Quốc Tấn tham 
gia biểu tình chống TC cưỡng chiếm Hoàng Sa & Truờng Sa, 
chống VC nhượng đất nhượng biển cho TC. 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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ĐĐọọcc  LLạạii  BBààii  TThhơơ  "LLEE  LLAACC" 
CCủủaa  LLaammaarrttiinnee,,  CCáácc  BBảảnn  DDịịcchh  
SSaanngg  TThhơơ  VViiệệtt  VVàà  BBảảnn  DDịịcchh  SSaanngg  
TTiiếếnngg  AAnnhh 
Phạm Trọng Lệ 
(Thân tặng các bạn đồng môn CVA-59) 

*** 

Năm 1958, trong một giờ Pháp văn tại trung học Chu Văn 
An Sàigòn, tôi được giáo sư Lê Trung Nhiên, một vị thầy 
Pháp văn uyên bác, khả kính, giảng cho cả lớp đệ nhị ban toán 
nghe bài thơ Le Lac của Alphonse de Lamartine. Bài thơ bất 
hủ và lời giảng của thầy Nhiên đã mở óc cho tôi về tính lãng 
mạn của thơ Pháp thế kỷ 19. Năm 1979, tôi được đọc bản dịch 
bài thơ này sang thơ Việt của cụ Tô Giang Tử Nguyễn-
Quang-Nhạ. Năm 2000, chúng tôi có bản dịch bài thơ này 
sang thơ Việt của cụ Trần-Mai-Châu trong tập thơ dịch in 
năm 1996. Mới đây chúng tôi cũng được đọc bài dịch sang 
thơ Việt của cụ Hà-Bỉnh-Trung trong tập thơ dịch  Hoa Thơm 
tái bản năm 2003, và bản dịch của Ông Lê- Lãng-Nhân trên 
Website. Chúng tôi cũng đọc bản dịch bài thơ này sang tiếng 
Anh của giáo sư kiêm thi sĩ Andrea Moorhead trong tập hợp 
tuyển The Norton Anthology of World Masterpieces (1999), 
ấn bản thứ 7, tập 2, trang 629-631, và bài dịch sang tiếng Anh 
của Ông Thomas D. Le trên Website cùng với ông Lê-Lãng-
Nhân, ghi chú bên dưới. [Hiện tôi thiếu bài dịch của Tchya 
Ðái Ðức Tuấn, xưa chúng tôi có nhưng bị thất lạc.] Mới đây 
tôi lại nhận được một bản dịch của bài thơ này do Cụ Bùi-
Thạnh dịch từ năm 1943, mà theo Bà Bùi- Thạnh thì lúc đó 
dịch giả 25 tuổi, đang là sinh viên ở Paris. Như vậy trong 5 
bản dịch sang thơ Việt, bản của cụ Bùi-Thạnh là bản dịch sớm 
hơn cả. 
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Bài viết này, trước hết, nhằm mục đích giới thiệu bài thơ 
bất hủ của Lamartine cùng những bản dịch sang tiếng Việt và 
tiếng Anh để các bạn trẻ thông thạo Anh ngữ có dịp thưởng 
thức một áng văn-chương tiêu-biểu của thơ lãng-mạn Pháp 
mà những học-sinh chương-trình Việt hay Pháp trước 1975 đã 
học. Riêng tôi, để nhớ lại những ngày học bậc trung học với 
thầy Nhiên. Hai nữa, để độc giả quen với Pháp ngữ có dịp 
thưởng-thức các bài dịch sang Việt ngữ của nhiều dịch giả. 
Ðây cũng là một cơ-hội để chúng tôi học hỏi những cách 
chuyển dịch khéo-léo từ những dịch giả của bài thơ này. 

* Chú thích về bài “Le Lac” và Lamartine và lối thơ 
alexandrine: 

 
Chân dung Alphonse de Lamartine 

do họa sĩ Henri Decaisne vẽ, đặt tại viện bảo tàng Mâcon, Pháp. 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 

Thi sĩ Pháp Alphonse de Lamartine sinh ngày 21 tháng 10, 
năm 1790 tại Mâcon, Pháp; chết ngày 28 tháng 2, năm 1869 
tại Paris. Sinh trong một gia đình quí phái, khi còn niên thiếu, 
Lamartine đã thông thạo tiếng Anh, Ðức và văn chương cổ-
điển, và bắt đầu làm thơ từ năm 18 tuổi. Ông chịu ảnh-hưởng 
của những nhà văn thơ lãng-mạn như Jean-Jacques Rousseau, 
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Chateaubriand và Goethe. Tác-phẩm Méditations poétiques 
(1820), gồm 24 bài thơ, trong đó bài Le Lac có tựa "Ode au 
lac de Bourget" là bài thứ 10, đưa ông lên hàng thi-sĩ đầu tiên 
tên tuổi trong phong-trào thơ lãng-mạn trong văn-chương 
Pháp. Ông được bầu vào Hàn-lâm-viện năm 39 tuổi. 

Năm 26 tuổi, ông có một mối tình lớn. Ông gặp và yêu 
nàng Julie Charles lúc đó về dưỡng bệnh lao tại thị-trấn có 
suối nưóc nóng Aix-les-Bains trong vùng Savoie. Aix-les-
Bains cách hồ Bourget 10 cây số về hướng Nam.  Hồ Bourget 
thuộc vùng Savoie, rộng 45 cây số vuông, dài 18 cây số, cách 
Paris 553 cây số về phía Ðông-nam.  Ðó là năm 1816. Hai 
người yêu nhau tha thiết và hẹn năm sau sẽ gặp lại trong cảnh 
hồ Bourget. Nhưng Julie đau nặng không đến được. Tháng 8 
năm 1817, Lamartine đến thăm hồ. Bốn tháng sau, thì nàng 
chết vào tháng 12, năm 1817. Ðến hồ Bourget một mình, 
Lamartine nhớ lại những kỷ niệm cùng người tình chèo 
thuyền năm trước, và sáng tác bài "Le Lac", bài thơ nổi tiếng 
trong văn-chương lãng-mạn Pháp. Vắng người tình ở hồ 
Bourget, thi sĩ thốt lên những lời tâm-sự với hồ, và nói với 
thời-gian, nơi ghi kỷ-niệm hai người. 

 
Hồ Clairvaux, thị xã Clairvaux, Pháp 

(Sưu tầm của Ban Biên Tập) 

Bài thơ "Le Lac" có giọng trữ tình, tha thiết, hợp với nhịp 
thơ 12 âm tiết alexandrine (tiếng Pháp, alexandrin) là thể thơ 
cổ-điển mà mỗi câu có 12 âm tiết (syllables), khi đọc, nhấn 
nhẹ vào nhịp nhì, và thường ngưng ở giữa câu, ở âm tiết thứ 
6, gọi là caesura (tiếng Pháp, césure). Bài "Le Lac" có 16 
đoạn, mỗi đoạn 4 câu, câu 1, 2 và 3, mỗi câu có 12 âm tiết; 
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câu 4 có 6 âm tiết. Hệ thống vần là abab, tức là câu 1 và câu 3, 
câu 2 và câu 4 vần với nhau. Như William Rees dẫn giải trong 
French Poetry 1820-1950, pp. xxix-xxxii, mỗi câu thơ 
alexandrine--thể thơ bắt đầu từ giữa thế kỷ 17 và nay vẫn 
được dùng-- chia làm hai nửa là "hemistich", là thể thơ lý 
tưởng khi cần diễn tả những tình trạng bi kịch khó xử như 
kịch của Corneille. Bài Le Lac có hơi thơ buồn, lướt nhẹ của 
một bài bi-ca, và trong thơ lại có nhạc nhờ những phụ âm nhẹ 
và trùng âm (assonance) và những chỗ hơi biến đổi của chỗ 
ngắt caesura, như câu: 

Dans la nuit éternelle emportés sans retour. 
(Swept into eternal night without return) 

[Vắt dòng (enjambment, enjambement) từ "éternelle" sang 
"emportés" chứ không ngừng ở giữa như những câu 
alexandrine cổ-điển (alexandrins classiques).] 

Trong thí dụ bên dưới, hai câu 3 (gồm 12 âm tiết), và câu 4 
(gồm 6 âm tiết) đọc liền một hơi như một câu thơ dài 18 âm 
tiết. 

Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des ages 
Jeter l’ancre un seul jour? 

Cứ như thế, mỗi đoạn thơ tuy có 4 câu mà như chỉ có hai 
phần: phần dưới 18 âm tiết như một câu thơ dài không ngừng 
ở cuối câu số 3. Kết quả là hơi thơ cho người đọc cảm được 
cái buồn ứ đọng rồi tràn ra như "bình bạc vỡ ": 

- Ở phần giữa bài thơ, kể từ đoạn 6 đến hết đoạn 9, (trong 
ngoặc kép) là lời của nàng Julie Charles ("et la voix qui m’est 
chère"), nên hình thức có thay đổi: 12-6-12-6. Ở đây những 
lời Julie nói với thời-gian được nhân cách hóa: 

"Ô temps, suspends ton vol! et vous, heures propices, 
Suspendez votre cours! 
Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours!... " 

"Thời gian hỡi, xin ngừng cánh lại, 
Tháng ngày ơi, chớ vội vàng trôi ! 
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Ðể ta hưởng trọn niềm vui, 
Những ngày đẹp nhất cuộc đời trần gian." 
(TMC) 

Hay ở một bản dịch khác: 

Dừng bay thời khắc giờ ơi! 
Dừng cho ta hưởng mùi đời mong manh. 
(BT) 

*** 

- Dàn bài thơ: 

Bài thơ gồm 16 đoạn. mỗi đoạn 4 câu, tổng cộng 64 câu, vần 
abab. 

- 5 đoạn đầu: thi sĩ nói với hồ được nhân cách hoá. 

- 4 đoạn tiếp (từ đoạn 6 đến đoạn 9): lời nàng Julie Charles 
nài-nỉ với thời gian. 

- 3 đoạn kế  (đoạn 10-12): lời thi sĩ nói với thời-gian. 

- 4 đoạn cuối (đoạn 13-16): thi sĩ nói với cảnh hồ chung 
quanh: hốc đá, gió, trăng, thiên nhiên bền mãi, hình-ảnh của 
vũ-trụ--nhìn rộng ra: cảnh hồ là nhân chứng cho tình yêu 
của hai người, mong-manh truớc sự bền vững, trẻ mãi của 
thiên-nhiên. Thiên-nhiên là nơi duy nhất lưu giữ được vết 
tích của một mối tình; thiên nhiên là hình ảnh không già của 
tạo hóa.  Thời-gian cứ trôi, mà đời người thì giới hạn. Thi sĩ 
muốn hồ là chứng-nhân cho mối tình của hai người. 

- Nhận xét về mấy bản dịch: 

Ngoài những bản dịch xuôi của William Rees và Anthony 
Hartley, bài dịch sang thơ Anh của Andrea Moorhead rất xát 
nghĩa, giữ được nhịp thơ, và hồn thơ của bản tiếng Pháp. Bản 
dịch của Thomas D. Le còn thỉnh thoảng lại có vần. Ðể tiện so 
sánh các bản dịch tiếng Việt, chúng tôi trình-bầy như sau: 
trước hết là (A) nguyên bản bài Le Lac; sau đó là (B) bản dịch 
sang tiếng Anh của Moorhead; tiếp theo đó, trong phần so 
sánh, chúng tôi in (C) bản dịch của Tô-Giang-Tử viết tắt là 
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TGT; (D) bản dịch của Trần-Mai-Châu viết tắt là TMC; và 
(E) bản dịch của Hà-Bỉnh-Trung (HBT); (F) bản dịch của Lý-
Lãng-Nhân viết tắt (LLN); và (G) bản dịch của Bùi-Thạnh, 
viết tắt (BT) ; và sau cùng là nhận xét sơ về hai bản dịch sang 
thơ Anh. 

*** 

A. Nguyên Bản Pháp Ngữ 

Le Lac 

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages 
Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges 

Jeter l’ancre un seul jour? 

Ô lac! l’année à peine a fini sa carrière, 
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir, 
Regarde! je viens seul m’asseoir sur cette pierre 

Où tu la vis s’asseoir! 

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes; 
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés: 
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes 

Sur ses pieds adorés. 

Un soir, t’en souvient-il? nous voguions en silence; 
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux, 
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence 

Tes flots harmonieux. 

Tout à coup des accents inconnus à la terre 
Du rivage charmé frappèrent les échos; 
Le flot fut attentif, et la voix qui m’est chère 

Laisse tomber ces mots: 

"Ô temps, suspends ton vol! et vous, heures propices, 
Suspendez votre cours! 

Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours! 
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"Assez de malheureux ici-bas vous implore: 
Coulez, coulez pour eux; 

Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent; 
Oubliez les heureux. 

"Mais je demande en vain quelques moments encore, 
Le temps m’échappe et fuit; 

Je dis à cette nuit: "Sois plus lente"; et l’aurore 
Va dissiper la nuit. 

"Aimons donc, aimons donc! de l’heure fugitive, 
Hâtons-nous, jouissons! 

L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive; 
Il coule, et nous passons!" 

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d’ivresse, 
Où l’amour à longs flots nous verse le bonheur, 
S’envolent loin de nous de la même vitesse 

Que les jours de malheur? 

Hé quoi! n’en pourrons-nous fixer au moins la trace? 
Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entiers perdus? 
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, 

Ne nous les rendra plus? 

Éternité, néant, passé, sombres abîmés, 
Que faites-vous des jours que vous engloutissez? 
Parlez: nous rendrez-vous ces extases sublimes 

Que vous nous ravissez? 

Ô lac! rochers muets! grottes! forêt obscure! 
Vous que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir, 
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 

Au moins le souvenir ! 

Qu’il soit dans ton repos, qu’il soit dans tes orages. 
Beau lac, et dans l’aspect de tes riants coteaux, 
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages 

Qui pendent sur tes eaux! 
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Qu’il soit dans le zéphyr qui fémit et qui passe, 
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, 
Dans l’astre au front d’argent qui blanchit ta surface 

De ses molles clartés! 

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, 
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire, 

Tout dise: "Ils ont aimé!"    

Lamartine (viết 1817; in 1820) 

*** 

B. Bản dịch sang thơ Anh của Moorhead 

The Lake 

And thus, forever driven towards new shore, 
Swept into eternal night without return, 
Will we ever, for even one day, drop anchor 

On time’s vast ocean? 

O lake! Only a year has now gone by, 
(Note: lẽ ra phải dịch là scarcely gone by) 
And to these dear waves she would have seen again, 
Look! I’m returning alone to rest on the very rock 

Where you last saw her rest! 

Then as now, you rumbled under these great rocks; 
Then as now, you broke against their torn flanks; 
The wind hurling the foam from your waves 

Onto her adored feet. 

One evening, you recall? We drifted in silence; 
Far off on the water and under the stars hearing 
Only the rhythmic sound of oars(1) striking 

Your melodious waves. 

[(1) nguyên văn chữ rameurs là người chèo thuyền,nên 
rowers thì đúng hơn là oars, mái chèo] 
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Suddenly strains of unknown on earth 
Echoed from the enchanced shore; 
The water paid heed, and the voice so dear 

To me spoke these words: 

"O time, suspend your flight! and you, blessed hours, 
Suspend your swift passage, 

Allow us to savour the fleeting delights 
Of our most happy days! 

So may wretched people beseech you: 
Flow, flow quickly for them; 

Take away the cares devouring them; 
Overlook the happy. 

But I ask in vain for just a few more moments, 
Time escaping me flees; 

While I beg the night: ‘Slow down,’ already 
It fades into the dawn. 

Then let us love, let us love! And the fleeting hours 
Let us hasten to enjoy. 

We(2) have no port, time itself has no shore; 
It glides by, and we pass away." 

[(2) Chữ "We" trong câu này nên dịch là "Man" thì 
đúng nghĩa hơn với chữ "L’homme" trong nguyên 
bản.] 

Jealous time, will these moments of such intoxication, 
Love flooding us with overwhelming bliss, 
Fly past us with the same speed 

As dark and painful days? 

What! Will we not keep at least the trace of them? 
What! They are gone forever? Totally lost? 
This time that gave them and is obliterating them, 

Will it never return them to us? 

Eternity, nothingness, past, somber abysses, 
What are you doing with the days you swallow up? 
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Speak, will you ever give back the sublime bliss 
You stole from us? 

O lake! silent rocks! shaded grottoes! dark forest! 
You whom time can spare or even rejuvenate, 
Preserve, noble nature, preserve from the night 

At least the memory! 

May it live in your peace, may it be in your storms, 
Beautiful lake, and in the light of your glad shore(3), 
And in these tall dark firs and in these savage rocks, 

Overhanging your waves. 

[(3) "riants coteaux" William Rees và Anthony Hartley 
dịch là "laughing hillsides;" Thomas D. Le dịch là 
"smiling hills" xát nghĩa hơn là "glad shore.") 

May it be in the trembling zephyr passing by, 
In the endless sounds that carry from shore to shore 
In the silver faced star that whitens your surface 

With its softened brilliance. 

May the moaning wind and sighing reed, 
May the delicate scent of your fragrant breeze, 
May everything that we hear and see and breathe, 

Awaken the memory of–their love! 

Note: This remarkably faithful translation that retains 
the lyrical and philosophical voice of Lamartine was 
done by Andrea Moorhead, cited below. Ở đoạn 1 có 
một ẩn dụ, (metaphor), "l’océan des âges" (nguyên 
nghĩa: biển thời-gian) đã được dịch là "bể trần" 
(TGT); "biển đời" (TMC); "biển cả thời-gian" (LLN); 
và "bể đời" (BT). 

Một ẩn dụ nữa: l’astre au front d’argent,  ở đoạn 15: 

“Dans l’astre au front d’argent qui blanchit ta surface” 
“De ses molles clartés!” 

Nguyên nghĩa: vì tinh tú mặt bạc, ý nói mặt trăng, đã được 
dịch là: 
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Trong vầng ngọc thỏ thâu canh 
Tỏa làn ánh bạc long lanh mặt hồ.  
(TGT) 

Ðẹp sao ánh nguyệt chan hòa, 
Lung linh trải xuống mặt hồ đêm thâu. 
(TMC) 

Mong sao mặt nước vầng trăng sáng 
Tia chiếu mềm như những ánh ngân. 
(HBT) 

Vầng trăng soi trắng bạc mặt hồ thơ 
Lung linh sáng sóng mềm lơi lả ngọn 
(LLN) 

Trong cung nguyệt bạc long lanh 
Vi lau than thở buồn tanh âu sầu. 
(BT) 

CÁC BẢN DỊCH SANG THƠ VIỆT 

C. Bản dịch của Tô Giang Tử (1979) 

Hồ Bourget 

Bị lôi cuốn trong đêm vô tận, 
Bến xa xăm lận đận khôn về. 
Bể trần ngày tháng hôn mê, 
Mênh mông sóng gió, khó bề bỏ neo! 

Năm vừa hết, vừa theo dĩ vãng, 
Hồ thân ơi! bóng dáng nàng đâu? 
Sóng hồ như giục cơn sầu, 
Ta ngồi đá cũ, trước sau không nàng! 

Như năm trước, hồ than hốc đá, 
Sóng dập dìu vẫn phá sườn non. 
Gió xưa bọt nước đưa dồn, 
Tràn lên ngón ngọc, gót son, chân ngà!... 

Hồ nhớ không? đôi ta chèo lặng, 
Giữa đêm khuya thanh vắng: nước, trời. 
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Tiếng chèo khoan nhặt, thuyền trôi, 
Ðè chừng đợt sóng chơi vơi nhịp hòa. 

Bỗng giọng hát như xa trái đất, 
Dội xuống hồ, phảng phất âm vamg. 
Sóng im để thính tiếng vàng, 
Những lời tuyệt diệu do nàng reo đây: 

"Thời gian hỡi! ngưng bay, ngơi cánh, 
Giờ vui ơi, hãm mạnh đừng trôi! 
Ðể ta tận hưởng phúc trời, 
Những ngày vui nhất cuộc đời ái ân. 

"Biết bao kẻ trên trần đau khổ, 
Mong thời gian cất đỡ lo âu; 
Thời gian hãy toại nguyện cầu, 
Ðể riêng kẻ sướng, hưởng lâu, hưởng bền! 

"Ta nài xin hưởng thêm chút nữa, 
Mà thời-gian kèn cựa cứ đi: 
Ðêm nay ta muốn hãm ghì, 
Bình minh vội tới, sá gì lời van! 

"Hãy yêu đi! yêu tràn, yêu gấp! 
Kẻo thời-gian dồn dập cứ quay! 
Phù sinh nhân thế đã bầy, 
Thời gian không bến vũng vầy cuốn ta!" 

Thời gian ghen, giữ đà quay tít, 
Ta hân hoan, khăng khít say sưa! 
Thời gian sao chẳng lượng vừa, 
Ngày sầu trôi mạnh, để chừa ngày vui? 

Sao ta chịu dập vùi mất tích, 
Chịu để cho thú thích mất tăm? 
Thời gian sao cứ đăm đăm, 
Chưa cho hưởng thụ đã nhằm xóa mau? 

Hỡi vĩnh cửu! vực sâu! quá khứ! 
Hỡi hư vô! hãy thử nói đi: 
Các ngươi lôi cuốn làm chi, 
Những giờ hạnh phúc lâm ly tuyệt vời? 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 257 

Hỡi hồ rộng! núi đồi câm điếc! 
Hỡi hang sâu, rừng biếc âm u! 
Thời gian bồi dưỡng, dung từ, 
Hãy lưu kỷ niệm dạ du cảnh này! 

Ngày yên lặng hay ngày giông tố, 
Hồ chớ quên, chớ bỏ dấu xưa! 
Ðồi tươi, thông hắc, đá trơ, 
Cùng hồ ghi khắc ngàn thu mối tình. 

Ghi trong gió rung rinh nhẹ thổi, 
Ðập bên bờ phản dội âm thanh. 
Trong vầng ngọc thỏ thâu canh. 
Tỏa làn ánh bạc long lanh mặt hồ. 

Hỡi gió rú, sậy xô than vãn, 
Hỡi hương thơm bay tản hơi lành! 
Những chi hơi ngát, hình, thanh.  
Ðừng quên: “Họ tạc mối tình nơi đây!”  

(Trong Tuyển Tập Thi Phẩm, pp. 357-359) 

 
Hồ Bourget vùng Aix-les-Bains, Pháp 

(Sưu tầm của Ban Biên Tập) 

D. Bản dịch của Trần Mai Châu (1996) 

Hồ 

Ðêm tăm tối, thuyền trôi, trôi mãi, 
Hết bờ gần lại đến bến xa, 
Biển đời ngàn thuở phôi pha, 
Bỏ neo sao chẳng chờ ta một ngày. 
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Hồ hỡi hồ, nơi này hẹn ước, 
Một năm trời mong được gần ai. 
Ðến đây cảnh cũ u hoài, 
Mình ta ngồi đó hỏi người xưa đâu ? 

Vẫn như trước, ào ào sóng vỗ, 
Sườn đá cao, nước đổ râm ran. 
Lại thêm trận gió bạt ngàn, 
Từng tung bọt trắng lên bàn chân yêu. 

Hồ còn nhớ một chiều cô tịch, 
Ta cùng nàng dong chiếc thuyền trôi. 
Chỉ nghe êm ả dưới trời, 
Tiếng chèo hòa tiếng nước trôi nhịp nhàng. 

Bỗng văng vẳng tiếng vàng ảo điệu, 
Bờ say sưa khắp nẻo vang ngân. 
Lắng nghe sóng nước tần ngần, 
Lời ai một ước mấy phần cảm thương. 

"Thời gian hỡi, xin ngừng cánh lại, 
Tháng ngày ơi, chớ vội vàng trôi! 
Ðể ta hưởng trọn niềm vui, 
Những ngày đẹp nhất cuộc đời trần gian! 

"Trái đất này trăm ngàn kẻ khổ, 
Rủ lòng từ, giúp họ trôi mau; 
Trôi theo mọi nỗi ưu-sầu, 
Còn người hạnh phúc, yêu cầu quên đi! 

"Nhưng uổng công nằn nì ít phút, 
Giờ yêu thương vùn vụt bỏ ta; 
Mong đêm chầm chậm đừng qua, 
Chân mây thoắt đã sáng lòa bình minh. 

"Hãy yêu đi, yêu nhanh, hưởng vội! 
Có chi bền mà mải mộng mơ! 
Bờ chẳng đợi, bến không chờ; 
Con người ta với thì giờ qua mau." 
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Thời-gian hỡi, cớ sao hờn ghét, 
Tiếng yêu thương tha thiết, ngọt ngào! 
Cớ sao cùng với đớn đau, 
Vui kia lại cũng qua cầu lãng quên? 

Sáng mới cho, chiều liền lấy lại, 
Vội chia lìa, vừa mới bên nhau. 
Ta đành mất hẳn rồi sao, 
Thời-gian còn có khi nào trả ta? 

Ôi hằng cửu, hư vô, quá vãng. 
Vực thẳm sâu nuốt chửng tháng ngày. 
Làm gì? Xin bảo ta ngay, 
Niềm vui nhân thế đặt bày cướp không? 

Hồ với núi, với rừng, với động, 
Cùng thiên nhiên cuộc sống không già. 
Xin gìn giữ hộ cho ta, 
Bền lâu kỷ niệm những giờ chung vui! 

Cho ta nhớ cảnh trời giông tố, 
Cảnh hồ yêu say ngủ an bình. 
Rừng thông xám, lá đồi xanh, 
Bao hòn đá tảng chênh vênh cạnh hồ! 

Cho ta nhớ ù ù gió thổi, 
Tiếng bờ gần vọng tới bờ xa. 
Ðẹp sao ánh nguyệt chan hòa, 
Lung linh trải xuống mặt hồ đêm thâu! 

Gió rên xiết, cùng lau than thở, 
Cùng hương thơm lan tỏa nơi nơi. 
Cầu xin tất cả chung lời: 
“Hai người ấy đã một thời yêu nhau.” 

(Trong Thơ Pháp Thế Kỷ XIX, pp. 12-17.) 
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Nhận xét: 

Chúng tôi cũng có thêm hai bản dịch sang thơ Việt. Một là 
của thi văn sĩ Hà-Bỉnh-Trung in trong tập Hoa Thơm (Phổ 
Thông, 2003, trang 58-63). Bản dịch của Hà-Bỉnh-Trung dùng 
thể thơ bẩy chữ. Hai là bản dịch của Lý-Lãng-Nhân in trong 
website http://geocities.com/tdl.geo/lit.html dùng thể thơ tám 
chữ. Ðây cũng là website để tìm bản dịch sang tiếng Anh của 
Thomas D. Le (tức là g.s. Lê Duy Tâm, xưa phụ trách huấn 
luyện giáo-sư Trường Anh-Ngữ Hội Việt Mỹ VAA, ở 
Sàigòn.) 

*** 

E. Bản dịch của Hà Bỉnh Trung: 

Hồ Bourget 

Trên biển đời mênh mông bến mới 
Ðêm dài vô tận chẳng về đâu, 
Làm sao ta sẽ dừng chân lại 
Chỉ một ngày vui âu yếm nhau? 

Ðêm cùng tháng tận, hồ hỡi hồ! 
Nàng vắng, ai ngồi đợi sóng xô? 
Phiến đá ta ngồi, mi cũng biết 
Là nơi nàng đã ghé năm xưa! 

Mi đã sóng gào xô hốc đá 
Va mình tung bọt trắng bay cao, 
Gió đưa bọt nước bay bay nhẹ 
Ướt cả chân nàng đẹp xiết bao! 

Mi có nhớ chăng? Chiều bữa ấy 
Ta cùng nàng thả mảnh thuyền trôi? 
Ta nghe đôi mái chèo khua đẩy 
Nhịp sóng êm êm dưới cảnh trời. 

Chợt nghe vẳng tiếng đêm xa lạ 
Âm vọng còn vang dội bến hoa. 
Sóng bỗng lặng yên như chú ý 
Nghe lời âu yếm nhắn từ xa: 
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"Thời gian ơi! vội vã làm chi! 
Ngày đẹp duyên tình xin chớ đi! 
Hãy để đôi ta cùng trọn hưởng 
Những ngày vui ngắn đượm tình si. 

"Mi cứ trôi đi, một số người 
Khổ đau đang cầu khẩn mi trôi. 
Trôi đi, giúp họ qua đau khổ, 
Quên những người yêu xướng(4) giữa đời. 
[(4) sướng] 

"Những gì ta muốn, mi không đoái 
Giờ phút vô tình vẫn lướt trôi. 
Ta nhủ đêm đen: xin chậm bước! 
Bình minh lại vội lướt qua rồi! 

"Yêu nhé, em ơi! Cùng hưởng lạc, 
Người ta không bến đỗ đâu em, 
Thời-gian không bến bờ trôi giạt, 
Ta cũng ngày vui ngắn ngủi thêm." 

Thời-gian hỡi! tại sao ghen ác, 
Giây phút say tình sao chóng qua, 
Nhanh tựa bóng câu, nhanh chẳng khác 
Những ngày đau khổ của đời ta! 

Tại sao dấu vết ngày ân ái 
Không thể còn ghi nhớ chút nào? 
Không lẽ mất đi là mất cả 
Thời-gian sẽ xóa hết hay sao? 

Vĩnh cửu, hư không, và dĩ vãng 
Khác nào đáy vực tối thâm sâu! 
Phải chăng mi đã chôn ngày tháng? 
Còn những giờ vui mi để đâu? 
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Hồ! Núi lặng câm! hang! rừng tối! 
Ngươi được thời-gian nương nhẹ tay 
Sống trẻ. Xin vì ta giữ lại 
Ít ra là kỷ niệm đêm nay. 

Mong ước dù sóng yên hồ lặng, 
Hoặc khi bão tố, cảnh đồi hoa. 
Dưới ngàn thông tối, trong ghềnh đá, 
Mặt nước in hình bóng hiện ra. 

Ước sao lúc run run gió thoảng 
Sóng bờ xa dội vọng bãi gần, 
Mong sao mặt nước vầng trăng sáng 
Tia chiếu mềm như những ánh ngân. 

Mong gió xiết, bờ lau thổn thức 
Hương thơm về nhẹ toả hồ sâu. 
Cả trời, nghe, lắng, trong hơi thở, 
Ðều nói: “Ta từng yêu mến nhau!" 

(Trong tập Hoa Thơm, Phổ Thông in năm 2003, pp. 59-60) 

*** 

F. Bản dịch của Lý Lãng Nhân (16 September, 2002) 

Hồ Ái Ân 

Mải miết trôi nào biết đâu bờ bến, 
Trong đêm dài vô tận cuốn miên man. 
Có thể nào trên biển cả thời gian, 
Neo thuyền lại chỉ một ngày thôi nhỉ? 

Nầy hồ đó! Năm sắp tàn, Ðông chí, 
Nàng hẹn ta ngồi nghỉ phiến đá này. 
Sóng ân tình còn đợi dấu chân gầy, 
Sao chỉ có mình ta ngồi một bóng. 

Nghe âm hưởng dưới lòng sâu thạch động, 
Ðá chập chồng làn sóng bạc đẩy xô. 
Bọt nước trôi theo gió cuốn nhấp nhô, 
Sóng dào dạt trên chân nàng trìu mến. 
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Còn nhớ chăng khi thuyền ta tách bến, 
Bầu trời chiều yên lặng vẳng mơ hồ. 
Tiếng mái chèo theo nhịp nhẹ nhẹ khua, 
Sóng lách tách nước lùa như điệu nhạc. 

Chợt có tiếng ngân vang nghe lạ khác, 
Dội bên bờ sóng dạt giữa trời thơ. 
Giọng nới người yêu dấu tựa trong mơ, 
Ứng khẩu mấy lời nầy còn ghi tạc: 

Thời gian hỡi! Hãy ngừng bay cánh vạc, 
Giờ ái ân hạnh phúc hãy ngừng trôi. 
Hãy để ta trọn hưởng những giờ vui, 
Của tình ái đẹp tươi ngày hoa mộng. 

Kẻ khổ đau dưới trần còn hy vọng, 
Giờ trôi qua, qua chóng hết buồn đau. 
Hãy ban ân kẻ khổ đỡ ngày nào, 
Xin quên hẳn những ai đang hạnh phúc. 

Tôi tha thiết khẩn cầu thêm giây phút, 
Nhưng thời gian bay hút đã biệt tăm. 
Xin đêm đem chậm lại bước âm thầm, 
Bình minh hãy xua đêm vào bóng tối. 

Hãy yêu nhau, yêu mãi như ngày mới, 
Giờ qua mau, đừng đợi, hãy yêu nhau. 
Ðời không bến, thời gian có bờ đâu, 
Giờ trôi mất, đời ta rồi cũng mất. 

Thời gian như ghét hờn ai hạnh phúc, 
Khi suối tình tràn ngập sóng ái ân. 
Nhưng yêu đương hay đau khổ chẳng phân, 
Thời gian ấy cũng bay nhanh biền biệt. 

Ôi! chỉ còn lại trong ta nuối tiếc, 
Ðã mất rồi vĩnh biệt cuộc tình qua. 
Thời gian cho, thời gian cũng xóa nhòa, 
Ðâu hoàn lại cho ta ngày đầm ấm. 
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Thiên thu với hư vô, ôi! vực thẳm, 
Ngày xưa đi quá khứ đã vùi sâu. 
Ôi! phút  giây hoan lạc có còn đâu, 
Ai trả lại cho ta giờ ân ái. 

Kia  hồ, động đá im, rừng tối, 
Thời gian không biến đổi chỉ thay mầu. 
Hỡi thiên nhiên cảnh đẹp có khi nào, 
Xin giữ hộ một đêm đầy kỷ niệm. 

Hồ xinh đẹp, đồi xanh như tô điểm, 
Lúc lặng im, hay mưa bão cuồng phong. 
Rặng thông già tịch mịch đá chập chồng, 
Cành thông rũ là đà trên sóng nước. 

Khi xuân tới, gió xuân êm nhẹ lướt, 
Róc rách nghe tiếng sóng vỗ bên bờ. 
Vầng trăng soi trắng bạc mặt hồ thơ, 
Lung linh sáng sóng mềm lơi lả ngọn. 

Gió than thở, lau thì thầm mơn trớn, 
Hương đêm về nhẹ tỏa khắp không gian. 
Cảnh  vật quanh  đây cảm xúc mơ màng, 
Ðều lên tiếng: “Họ yêu nhau ngày đó.” 

*** 

G. Bản dịch của Bùi Thạnh (1943) 

Hồ Xưa 

Trôi về bến lạ nơi nao. 
Trong đêm vô tận đi nào trở lui. 
Bể đời người được mấy mươi, 
Ta neo lại một ngày thời được không. 

Hồ ơi! Năm mới qua xong, 
Mà bên sóng đẹp nàng hòng lại đây. 
Hồ nhìn! Trên mỏm đá nầy, 
Nàng xưa ngồi đó, ta nay một mình. 
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Như xưa gầm thét dưới ghềnh, 
Hồ tung nước xóa tan tành ven hang. 
Gió đùa sóng vỗ chân nàng, 
Một chiều, hồ nhớ, nhẹ nhàng đôi ta. 

Dạo chơi, khoan nhặt xa xa, 
Dưới trời, trên nước bao la tiếng chèo. 
Sóng êm nhẹ vỗ hoà theo, 
Bỗng đâu nghe dội cheo leo bến tình. 

Du dương huyền ảo cao thanh, 
Lắng tai sóng cũng nghiêng mình để nghe. 
Giọng kia thân ái đê mê, 
Hát lên trầm bổng tỉ tê mấy lời: 

Dừng bay, thời khắc giờ ơi! 
Dừng cho ta hưởng mùi đời mong manh. 
Hồ, ghềnh câm, đá, rừng xanh, 
Thiên thu còn mãi hay thành xuân tươi. 

Non sông đẹp biết mấy mươi, 
Khắc ghi chút kỷ niệm người đêm nay, 
Dầu, trong khi tịnh khi lay, 
Hồ xinh trong vẻ đắm say bến bờ. 

Trong thông hắc ám, hang trơ, 
Ðương nghiêng soi xuống nước hờ hững trôi, 

Dầu trong gió thoảng từng hồi, 
Trong rung động của bờ rồi dội quanh. 

Trong cung nguyệt bạc long lanh, 
Vi lau than thở buồn tanh âu sầu, 
Hương thơm phảng phất đâu đâu, 
Ðều nghe nhắc: chúng yêu nhau chốn này. 

Paris 1943 
Bùi Thạnh (Bản đánh máy) 

*** 
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- Nhận xét về mấy đoạn dịch: 

1. Ðoạn thơ số 3 có chữ “pieds adorés”: 
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes; 
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés: 
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes 

Sur ses pieds adorés. 

(Dịch xuôi: Cũng như bây giờ hồ thì thầm dưới những tảng đá 
sâu nhọn,/hồ đập vào sườn đá đã mòn vỡ;/gió thổi tung bọt 
nước của sóng/vào đôi bàn chân ngà ngọc của nàng.) 

Như năm trước, hồ than hốc đá 
Sóng dập dìu vẫn phủ sườn non. 
Gió xưa bọt nước đưa dồn, 
Tràn lên ngón ngọc, gót son, chân ngà. (TGT) 

Vẫn như trước, ào ào sóng vỗ, 
Sườn đồi cao nước đổ râm ran. 
Lại thêm trận gió bạt ngàn, 
Từng tung bọt trắng lên bàn chân yêu. (TMC) 

Mi đã sóng gào xô hốc đá 
Va mình tung bọt trắng bay cao, 
Gió đưa bọt nước bay bay nhẹ 
Ướt cả chân nàng đẹp xiết bao! (HBT) 

Nghe âm hưởng dưới lòng sâu thạch động, 
Ðá chập chồng làn sóng bạc đẩy xô. 
Bọt nước trôi theo gió cuốn nhấp nhô, 
Sóng dào dạt trên chân nàng trìu mến. (LLN) 

Chữ “pieds adorés”: văn-chương Hoa, Việt đã dùng nhiều từ 
để tả bàn chân người đẹp như chân ngọc, ngón ngọc, gót 
sen…“bộ bộ sinh liên hoa,”  TGT dùng “ngón ngọc, gót son, 
chân ngà” tăng thêm vẻ đẹp và vẻ quí hơn là “bàn chân yêu,” 
hay “chân nàng đẹp xiết bao,” hay “chân nàng trìu mến.” Nếu 
trong văn chương Việt đã có những hình ảnh hay thành ngữ 
ước lệ thì dịch giả có thể chuyển vào, dù là khi làm vậy, thì 
dùng nhiều chữ hơn và có thể trùng ý. 
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2. Ðoạn số 2 trong bài thơ: 
Ô lac! l’année à peine a fini sa carrière 
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir, 
Regarde! je viens seul m’asseoir sur cette pierre 
Où tu la vis s’asseoir. 

(Dịch xuôi: Hồ ơi! năm chưa hết thì hãy coi! Ta một mình tới 
ngồi trên tảng đá này nơi hồ thấy nàng ngồi/ gần những ngọn 
sóng thân yêu mà nàng lẽ ra lại thấy lần nữa.) 

Năm vừa hết, vừa theo dĩ vãng 
Hồ thân ơi ! bóng dáng nàng đâu ? 
Sóng hồ như dục cơn sầu, 
Ta ngồi đá cũ, trước sau không nàng. (TGT) 

Hồ hỡi hồ, nơi này hẹn ước, 
Một năm trời mong được gần ai. 
Ðến đây cảnh cũ u hoài, 
Mình ta ngồi đó, hỏi người xưa đâu? (TMC) 

Ðêm cùng tháng tận, hồ hỡi hồ! 
Nàng vắng, ai ngồi đợi sóng xô? 
Phiến đá ta ngồi, mi cũng biết 
Là nơi nàng đã ghé năm xưa! (HBT) 

Này hồ đó! năm sắp tàn, Ðông chí, 
Nàng hẹn ta ngồi nghỉ phiến đá này. 
Sóng ân tình còn đợi dấu chân gầy, 
Sao chỉ có mình ta ngồi một bóng. (LLN) 

Hồ ơi! Năm mới qua xong, 
Mà bên sóng đẹp nàng hòng lại đây. 
Hồ nhìn! trên mỏm đá nầy, 
Nàng xưa ngồi đó, ta nay một mình. (BT) 

Nhận xét: Theo truyện (trong Norton Anthology, footnote 1, 
p. 630) thì  Lamartine gặp nàng Julie Charles vào tháng 10, 
1816 ở vùng nước nóng Aix-les-Bains và cùng nàng đến hồ 
Bourget, và hẹn sang năm sẽ gặp lại. Ông đến hồ Bourget 
tháng 8, 1817. Lúc đó nàng vì bịnh không đến được. Theo 
nguyên bản thì  “l’année à peine a fini sa carrière” có nghĩa là 
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chưa tròn được một năm, mà bản LLN thêm cụm từ  “đông 
chí” thì không có trong nguyên bản. Cũng hiểu là câu trên câu 
đó, dịch giả dùng chữ “nhỉ” nên dùng chữ  “đông chí” cho 
hợp vần.  Một điểm khác là trong năm bản chỉ có 3 bản là bản 
TGT dịch  “cette pierre” là “đá cũ”; bản LLN dịch  “phiến đá 
này”; và bản BT dịch  “mỏm đá này”; còn các bản khác bỏ chi 
tiết quan trọng này, vì “cette pierre” như nhân chứng đã 
chứng kiến sự hiện-diện của nàng Julie đã đến hồ ngồi trên 
tảng đá này năm trước. Nhưng nhóm từ “trước sau không 
nàng” trong bản TGT “Ta ngồi đá cũ trước sau không nàng” 
không khéo bằng bản TMC “Mình ta ngồi đó, hỏi người xưa 
đâu?” hay bản BT “Nàng xưa ngồi đó, ta nay một mình.”  

3. Ở đoạn số 8: 

Mais je demande en vain quelques moments encore, 
Le temps m’échappe et fuit ; 
Je dis à cette nuit : « Sois plus lente»; et l’aurore  
Va dissiper la nuit. 

(Dịch xuôi: Nhưng ta uổng công nài nỉ xin thêm vài giây phút 
nữa; thời gian bỏ ta và cứ bay đi. Ta nói với đêm nay: “Hãy 
chậm lại nữa.”; và ban mai sắp vội tới làm ban đêm tan biến.) 

Ta nài xin hưởng thêm chút nữa, 
Mà thời gian kèn cựa cứ đi: 
Ðêm nay ta muốn hãm ghì, 
Bình minh vội tới, sá gì lời van. (TGT) 

Nhưng uổng công nằn nì ít phút, 
Giờ yêu thương vùn vụt bỏ ta. 
Mong đêm chầm chậm đừng qua, 
Chân mây thoắt đã sáng lòa bình minh. (TGT) 

Nhận xét: hai từ ngữ ‘kèn cựa’ và ‘hãm ghì’ của bản TGT rất  
gợi cảm. Chữ ‘kèn cựa’ gợi được ý ghen tuông trong cụm từ  
‘temps jaloux’ sẽ thấy ở đoạn 10 bên dưới. Câu ‘Chân mây 
thoắt  đã sáng lòa bình  minh’  của bản  TMC rất hay. 
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4. Ðoạn số 9: 

Aimons donc, aimons donc! de l’heure fugitive, 
Hâtons-nous, jouissons; 
L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive; 
Il coule, et nous passons! 

(Dịch xuôi: Vậy thì chúng ta hãy yêu đi, vậy hãy yêu nhau 
đi!/Hãy yêu nhanh, hãy hưởng vội những giờ trôi nhẹ !/Con 
người không có bến, thời gian chẳng có bờ/thời gian trôi và 
chúng ta cũng trôi qua.) 

Hãy yêu đi, yêu tràn, yêu gấp! 
Kẻo thời gian dồn dập cứ quay! 
Phù sinh nhân thế đã bầy, 
Thời gian không bến vũng vầy cuốn ta! (TGT) 

Hãy yêu đi, yêu nhanh, hưởng vội! 
Có chi bền mà mải mộng mơ. 
Bờ chẳng đợi, bến không chờ, 
Con người ta với thì giờ qua mau. (TMC) 

Yêu nhé, em ơi, cùng hưởng lạc, 
Người ta không bến đỗ đâu em. 
Thời gian không bến bờ trôi giạt, 
Ta cũng ngày vui ngắn ngủi thêm. (HBT) 

Hãy yêu nhau, yêu mãi như ngày mới, 
Giờ qua mau, đừng đợi, hãy yêu nhau. 
Ðời không bến, thời gian có bờ đâu, 
Giờ trôi mất, đời ta rồi cũng mất. (LLN) 

Nhận xét: Câu thơ nhiều người thuộc lòng “L’homme n’a 
point de port, le temps n’a point de rive” chỉ có bản của TMC 
(Bờ chẳng đợi, bến không chờ), và bản LLN (Ðời không bến, 
thời gian có bờ đâu) đã dịch trong cùng một câu để giữ được 
tính cách cân đối, nhịp nhàng và tương ứng của thể thơ 
alexandrine trong nguyên bản. [bờ/bến; chẳng/không; 
đợi/chờ]. Nhóm chữ “phù sinh nhân thế” trong bản TGT tả 
được tính cách ngắn ngủi và mong manh của đời người 
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(Cao Bá Quát: “Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy/Cảnh phù du 
trông thấy cũng nực cười.”) 

5. Ðoạn cuối: Hãy xem các dịch giả dịch câu cuối của bài thơ: 

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, 
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire, 
Tout dise: “Ils ont aimé !” 

(Dịch xuôi: Hãy để tiếng gió gào rên xiết, những cây lau than 
thở,/ làn không khí thơm nhẹ,/ hãy để những gì ta nghe, cảnh 
vật ta thấy, hay thở,/ hãy để mọi vật nói rằng: “Nơi này họ đã 
yêu nhau !”). 

Hỡi gió rít, sậy xô than vãn! 
Hỡi hương thơm bay tản hơi lành 
Những chi hơi ngát, hình, thanh, 
“Ðừng quên họ tạc mối tình nơi đây.” (TGT) 

Gió rên xiết, cùng lau than thở, 
Cùng hương thơm lan tỏa nơi nơi. 
Cầu xin tất cả chung lời 
“Hai người ấy đã một thời yêu nhau.” (TMC) 

Mong gió xiết, bờ lau thổn thức, 
Hương thơm về nhẹ tỏa hồ sâu. 
Cả trời nghe, lắng, trong hơi thở, 
Ðều nói: “Ta từng yêu mến nhau!” (HBT) 

Gió than thở, lau thì thầm mơn trớn 
Hương đêm về nhẹ tỏa khắp không gian 
Cảnh vật quanh đây cảm xúc mơ màng 
Ðều lên tiếng: Họ đã yêu ngày đó ! (LLN) 

Trong  cung nguyệt bạc long lanh, 
Vi lau than thở buồn tanh âu sầu, 
Hương thơm phảng phất đâu đâu, 
Ðều nghe nhắc chúng yêu nhau chốn này (BT) 
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=> Câu cuối bài thơ các dịch giả đều dịch trọn vẹn ý nghĩa 
câu Tout dise: “Ils ont aimé!” nhưng bản TGT dùng chữ “tạc” 
trong “Ðừng quên họ tạc mối tình nơi đây” gợi hình hơn cả. 

 
Hồ Antre vùng Villa d’Héria, Pháp 

(Sưu tầm của Ban Biên Tập) 

Kết luận. 

Trong 5 bản dịch, mỗi bản đều diễn đạt nỗ-lực của các dịch-
giả đi gần đến nguyên bản. Về hình thức, bản TGT và TMC 
dùng thể song thất lục bát, mỗi đoạn có 28 chữ; bản của HBT 
dùng thể thơ bẩy chữ, mỗi đoạn có 28 chữ, nhưng thể thơ này 
không dịu dàng như thể lục bát. Bản của LLN dùng thể thơ 8 
chữ, mỗi đoạn 32 chữ, có chỗ dư nên dịch giả phải thêm chữ 
vào cho đủ. Bản của BT dùng lục bát, và lược dịch, vì toàn bài 
dịch chỉ có 9 đoạn trong khi nguyên bản gồm 16 đoạn. Xem 
thế thì thấy thể thơ dịch-giả lựa chọn cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc diễn tả ý nghĩa bài thơ. Bài “Le Lac” dùng 
thể thơ alexandrine mỗi đoạn 4 câu, mỗi câu 12 vần, có khi lại 
lại ngưng ở giữa câu, nên có nhiều chỗ cân đối, nhịp nhàng, 
hòa điệu với nỗi buồn nhớ của tác giả, và thích hợp với chủ đề 
thời gian “như bóng câu,” như lời nhận xét của một nhà phê 
bình không nêu tên nói rằng:“Bài Le Lac của Lamartine đã trở 
thành một bài thơ bất tử về nỗi lo âu về định mệnh con người, 
về hạnh phúc, và về tình yêu mong manh trước sự vĩnh cửu 
của thiên nhiên.” 

<http://romantics.free.fr/Lamartine/html/lelacexplique.html> 
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Tóm lại, sau khi chậm rãi đọc nguyên bản, rồi đọc và so sánh 
những bản dịch, với chút kiên nhẫn, người đọc sẽ thấy những 
bước trong tiến-trình dịch thuật của mỗi bản dịch và, ở những 
chỗ dịch hay, người đọc sẽ khâm-phục các dịch-giả. 

- Nhận xét về hai bản dịch sang tiếng Anh: 

- Bản Moorhead: Tuy có vài chỗ dịch hơi xa nguyên bản, 
nhưng tựu trung lột được hồn của bài thơ. 

- Bản Thomas D. Le: Muốn xem nguyên cả bản dịch của gs 
Lê Duy Tâm, độc giả có thể vào website: 
http//geocities.com/tdl.geo/lit.html?20072 để xem bản dịch 
sang tiếng Anh của ông. Bản dịch này, theo nhận xét riêng, 
có lẽ một phần dựa vào bản dịch của Moorhead và bản dịch 
xuôi của William Rees, nhưng có ưu-điểm là dịch giả cố 
gắng thêm vần trong một số đoạn thơ nên tăng thêm âm 
nhạc cho bài dịch vốn đã có ở nguyên bản. 
Thí dụ ở đoạn số 1: 

And thus forever pushed to a newer shore(5) , 
In the darkness eternal carried ne’er to return, 
Will we ever in the ocean of the ages 

Cast anchor for one day more(5) ? 
[(5) Hai chữ shore và more vần với nhau.] 

Hay ở đoạn số 6: 

“Oh time, suspend your flight! And you, blessed hours(6), 
Delay your course! 
Let us savor the fleeting delights 

Of the happiest days of ours.(6)” 
[(6) Hai chữ hours và ours vần với nhau.] 

- Tài liệu Tham Khảo: 

Hà, Bỉnh Trung. Hoa Thơm. 2nd ed. [Springfield, VA]: 
Phổ Thông, 2003.  

Hartley, Anthony, trans. The Penguin Book of French 
Verse 3: The Nineteenth Century, Baltimore, MD: 
Penguin Books, 1957. 
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Lawall, Sarah and Maynard Marck, eds. The Norton 
Anthology of World Masterpieces. 7th ed., v. 2. New 
York: W.W. Norton, 1956, 1999.  

Nguyễn, Quang Nhạ (Tô Giang Tử). Tuyển Tập Thi 
Phẩm. Mclean, VA: Tác giả xuất bản, 1989. 

Rees, William, trans.  French Poetry 1820-1950.  New 
York: Penguin Books, 1900. 

Trần, Mai Châu. Thơ Pháp Thế Kỷ XIX. T.P. HCM: Nhà 
Xuất Bản Trẻ, 1996. 

(Phạm Trọng Lệ, Virginia 12/06/00; sửa lại tháng 10/2007) 

*** 

 
Phạm Trọng Lệ - Washington DC, USA (10/2006) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTIIẾẾNNGG  VVIIỆỆTT  vvàà  CCHHỮỮ  VVẸẸMM  
hhaayy  llàà  

CChhữữ  NNgghhĩĩaa  VViiệệtt  CCộộnngg 
Thân tặng: 

CVA-59: Nguyễn Văn Sâm (IB6) 
CVA-59: Nguyễn Kim Đễ (IB7) 

Lê Duy San 

*** 

Tiếng Việt ta không biết có từ bao giờ. Có thể là bốn ngàn 
(4000) năm tức là kể từ khi chúng ta có văn hiến hay hơn nữa. 
Nhưng chữ Việt [1] thì chắc chỉ mới có khoảng hơn trăm (100) 
năm nay nghĩa là từ khi nước ta bị người Pháp đô hộ hoặc hơn 
một chút, từ khi có những ông Cố Đạo tới nước ta để truyền 
bá đạo Thiên Chúa. 

Với trên một ngàn năm bị người Tầu đô hộ, dĩ nhiên văn 
hóa của chúng ta, nói chung, tiếng Việt của chúng ta, nói 
riêng, không thể không bị ảnh hưởng, mà trái lại còn bị ảnh 
hưởng rất sâu xa và nặng nề của chữ Hán. Ông Văn Tấn 
Trường trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự” đã viết: 
“Tiếng Hán Việt [2] chiếm 60 - 70 % trong ngôn ngữ Việt 
Nam, loại trừ tiếng Hán Việt để làm trong sáng tiếng Việt thì 
quả thật là một "mission impossible". 

Tôi không tin tiếng Hán Việt nhiều đến thế, nhưng nếu có 
ai nhờ tôi viết một bài văn hay làm giùm một bài luận hoàn 
toàn bằng tiếng Việt thì quả thật tôi chịu thua. Tôi không thể 
làm nổi vì nhiều chữ, quả thật tôi không biết đó là chữ Hán, 
chữ Hán Việt, hay chữ Nôm [3]. Mà dù có biết chăng nữa, 
nhiều chữ nếu chuyển sang chữ Việt nó cũng ngô nghê, tức 
cười, nhiều khi còn khó hiển hơn là dùng chữ Hán Việt. 
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Trước năm 1975, hầu như không có tranh cãi gì nhiều về 
tiếng Việt, chữ Việt, ngoại trừ một vài tranh cãi nhỏ về chữ I 
và Y (Thanh Thúy hay Thanh Thúi, li do hay lý do, quý vị 
hay quí vị v.v…) hoặc có G hay không có G (sáng lạng hay 
xán lạn). Nhưng từ khi bọn Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm 
được miền Nam, thì tiếng Việt, Chữ Việt đã bị Ngụy Quyền 
Cộng Sản Việt Nam thay đổi rất nhiều. 

Thực ra thì chữ Việt đã được thay đổ từ lâu, ngay từ khi 
thời bọn Cộng Sản còn ẩn núp dưới hai chữ Việt Minh tức là 
từ ngày 19/8/1945, ngày bọn chúng cướp được chính quyền từ 
chính phủ quốc gia Trần Trọng Kim. Chính vì thế mới có chữ 
Vẹm và tiếng Vẹm. Nhưng dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo 
của chúng, không ai dám lên tiếng sợ bị chụp mũ là phản 
động. Mãi tới khi người Việt tỵ nạn ở hải ngoại bắt đầu bắt 
đầu xuất bản sách báo và nhất là khi các quân nhân và công 
chức của chế độ VNCH phải đi “học tập cải tạo” được trở về 
và được ra đi định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình HO, vô 
tình mang theo một số tiếng Vẹm, thì vấn đề sử dụng tiếng 
Vẹm, chữ Vẹm đã được nêu lên và bàn luận rất nhiều. 

Thế nào là Tiếng VẸM ? Thế nào là chữ VẸM ? 

Thực ra thì tiếng Vẹm cũng là tiếng Việt, nhưng vì dùng 
chữ của Vẹm đặt ra để nói, nên được gọi là tiếng Vẹm. Cũng 
như tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng Nam cũng là tiếng Việt mà 
thôi. Nếu dùng chữ của miền Bắc mà nói thì ta bảo là nói 
tiếng Bắc, nếu dùng chữ của miền Trung để mà nói, thì ta bảo 
là nói tiếng Trung và nếu dùng chữ của miền Nam mà nói thì 
ta bảo là nói tiếng Nam. Thí dụ, ta hỏi: Đi mô ? Chữ “mô” là 
chữ người miền Trung dùng. Ta nói “Đi mô” tức là ta đã nói 
tiếng Trung. Hoặc ta nói: “Tía nó chết rồi. Chữ “tiá” là chữ 
miền Nam. Ta dùng chữ “tía” để nói, tức là ta đã nói tiếng 
Nam. 

Chữ Vẹm cũng thế, cũng là chữ Việt. Nhưng vì nó là chữ 
của tụi Vẹm đặt ra KHÔNG ĐÚNG CÁCH, KHÔNG THEO 
MỘT NGUYÊN TẮC hay QUY LUẬT NÀO CẢ, nhiều chữ 
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đọc lên, nghe rất ngô nghê và tức cười, nên ta gọi nó là chữ 
Vẹm. 

Cũng trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự”, ông Văn 
Tấn Trường cho rằng “Có một dạo ở đầu thập niên 80, nghe 
nói chính phủ Việt Nam (ý nói Cộng Sản Việt Nam) đưa ra 
phong trào làm trong sáng tiếng Việt bằng cách thoát ly tiếng 
Hán Việt”. Nếu quả thật đã có phong trào này và phong trào 
này đã được đưa ra thì chắc phải nhiều người biết. Vậy mà 
chẳng thấy ai nói tới. Không biết ông Trường nghe tin này ở 
đâu. Thiển nghĩ, một khi bọn chúng muốn đưa ra một phong 
trào nào, một chính sách gì, bao gìơ chúng cũng có chủ 
trương, có mục đích. Phong trào này, nếu có, thì chủ trương, 
mục đích của chúng là gì? Với chủ trương để “Thoát ly tiếng 
Hán Việt”? Với mục đích để bài Trung Quốc? Nếu đúng như 
vậy thì dân tộc ta đã khá, nước ta đã không bị bọn chúng đem 
đất, đem biển dâng cho Tầu. 

Trong bài “Nỗi Buồn Tiếng Việt…”, ông XYZ cũng nghĩ 
rằng “Với chủ trương nôm na hóa ngôn ngữ Việt, tập đòan 
Cộng Sản (Việt Nam) nắm quyền đã lạm dụng từ thuần Việt 
quá mức, trở thành thô tục như “xưởng đẻ” dùng cho “nhà 
bảo sanh”, “nhà ỉa” dùng cho nhà “vệ sinh”, hay “linh thủy 
đánh bộ” dùng cho “thủy quân lục chiến” v.v…, và đặt ra 
nhiều từ sai hẳn với nguyên nghĩa”. 

Theo thiển ý, bọn Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra một số 
chữ khác thường mà ta gọi là chữ Vẹm vì những lý do sau: 

1. Muốn tiêu hủy tất cả những gì mà chúng gọi là 
“tàn dư của Mỹ Ngụy” 

Thực vậy, ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, 
việc đầu tiên mà chúng làm là bắt dân chúng phải tiêu hủy tất 
cả các văn hóa phẩm của miền Nam như sách báo, phim ảnh, 
băng nhạc v.v…Do đó, một số chữ của người Việt quốc gia 
dùng, dù hay ho, lịch sự tới đâu, chúng cũng muốn xoá bỏ. 
Thí dụ nơi để chúng ta bài tiết ra ngoài (tiểu tiện hoặc đại 
tiện), xưa ngưới Bắc gọi là nhà xí, người Nam gọi là nhà cầu. 
Hai tiếng này nghe không được lịch sự cho lắm nên đã được 
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chúng ta đổi là nhà vệ sinh. Ấy vậy mà chỉ vì muốn khác 
người, bọn Cán ngố đã bỏ đi và thay thế bằng hai chữ nhà ỉa. 
Phải chăng đà tiến hóa theo chủ nghĩa xã hội của bọn Cộng 
Sản Việt Nam là như vậy? Chẳng trách dân Việt Nam được 
bọn chúng cai trị, được bọn chúng “giải phóng” đã  mỗi ngày 
một khổ cực, mỗi ngày một ngu si, dốt nát. 

2. Muốn chữ của bọn chúng dùng phải khác chữ 
chúng ta dùng. 

Bọn Cộng Sản Việt Nam, chúng chỉ muốn chữ chúng 
dùng phải khác người, hay nói cho đúng hơn, là khác chữ 
của người Việt quốc gia dùng mà thôi chứ không phải 
chúng muốn “thoát ly tiếng Hán Việt” như ông Văn Tấn 
Trường nói, hay “muốn nôm na hoá tiếng Việt” như ông XYZ 
đã nhận định. Điều này đối với bọn chúng rất quan trọng, nhất 
là trong thời chiến, vì giúp cho chúng dễ phân biệt người đang 
sống tại vùng chúng đang kiểm soát với những người đang 
sống ngoài vùng chúng kiểm soát để chúng dễ khám phá ra 
những thành phần mà chúng cho là phản động. 

Vì vậy, chữ chúng đặt ra hay dịch ra, chúng không cần 
biết là Hán hay Nôm, thanh hay tục, trong sáng hay tối tăm, 
xuôi hay ngược, đúng hay sai. Có chử đang là chữ Hán Việt, 
chúng đổi sang chữ Nôm. Có chữ đang là chữ Nôm, chúng 
đổi sang chữ Hán Việt. Chúng chẳng theo một nguyên tắc hay 
quy luật nào cả. Thí dụ: 

Chúng ta nói là “phát ngôn viên” thì chúng nói là: “người 
phát ngôn” 

Chúng ta nói là “thăm viếng” thì chúng nói là “tham quan”  

Chúng ta nói là “ghi danh” thì chúng nói là “đăng ký”  

Chúng ta nói là “đá bóng” thì chúng nói là “bóng đá”  

Chúng ta nói là “yếu điểm” thì chúng nói là “điểm yếu”  

Chúng ta nói là “trở ngại” thì chúng nói là “sự cố”  

Chúng ta nói là “xuất cảng” thì chúng nói là “xuất khẩu”  
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Chúng ta nói là “liên lạc” thì chúng nói là “liên hệ” 

Chúng ta nói là “hiểu rõ” thì chúng nói là “quán triệt”. 

Chúng ta nói là “viên chức” thì chúng nói là “quan chức”. 

Chúng ta nói là “chuyển âm” thi chúng nói là “lồng tiếng”. 

Chúng ta nói là “dẫn giải” thì chúng nói là “thuyết minh”. 

v.v… 

Vì ngu dốt, nên khi chúng đảo ngược hay thay thế bằng 
một chữ khác mà chúng chẳng biết và cũng chẳng cần biết là 
đúng hay sai nữa hoặc lẫn lộn ý nghĩa của chữ này với ý nghĩa 
của chữ kia chúng cũng không rõ. 

Thí dự 1: 

Chữ “đơn giản” mà đọc ngược lại là “giản đơn” hay “vui 
buồn” đọc ngược lại là “buồn vui” tuy nghe có hơi lạ tai một 
chút, còn có thể chấp nhận được vì nghĩa của nó không khác 
nhau. Nhưng chữ “yếu điểm” mà sửa lại là “điểm yếu” thì 
không thể chấp nhận được vì nghĩa nó khác hẳn. Nhưng vì dốt 
nát, bọn chúng vẫn hiểu “điểm yếu” là “yếu điểm” và dùng 
chữ “điểm yếu” để thay thế cho chữ “yếu điểm”. 

Chúng ta biết, về văn phạm, chữ Hán giống chữ Anh ở 
một điểm là tĩnh từ luôn luôn đứng trước danh từ nên con 
ngựa trắng, người Anh gọi là white horse và người Tầu gọi là 
bạch mã. Chữ yếu điểm cũng vậy, yếu là tĩnh từ và có nghĩa 
là quan trọng, yếu điểm là điểm quan trọng. Nhưng vì ngu 
dốt, bọn Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn nói khác với chúng ta 
nên nói ngược lại là điểm yếu và tưởng rằng chúng đã nôm 
hóa được chữ yếu điểm là chữ Hán. Thế còn nhược điểm thì 
sao? Nếu nói ngược lại thì điểm nhược là điểm gì ? Đúng là 
đã ngu lại hay nới chữ. Vậy mà ngày nay, nhiều nhà giáo Việt 
Cộng vẫn hiểu yếu điểm là điểm yếu và dậy học trò như vậy. 

Thí dụ 2: 

Chúng ta nói: “Xin các bạn cố gắng nhanh lên một chút vì 
tình trạng gấp rút/cấp bách lắm rồi” thì chúng lại nói là “Xin 
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các đồng chí tranh thủ/khẩn trương vì tinh trạng khẩn trương 
rồi”. Chúng ta dùng chữ cố gắng cho mệnh đề thứ nhất và chữ 
gấp rút cho mệnh đề thứ hai vì hai chữ này có ý nghĩa khác 
nhau. Nhưng đối với chúng thì cố gắng cũng là khẩn trương 
và gấp rút cũng là khẩn trương. 

Thí dụ 3: 

Sau khi tham dự một buổi nói chuyện về một vấn đề văn 
học, nếu là chúng ta, chúng ta sẽ hỏi người tham dự: “Xin anh 
cho biết cảm tưởng/cảm nghĩ của anh sau khi nghe xong buổi 
nói chuyện này”. Nhưng nếu người hỏi là một tên Việt Công, 
thì chắc chắn hắn sẽ hỏi người tham dự: “Xin đồng chí cho 
biết cảm giác của đồng chí sau khi nghe xong buổi nói chuyện 
này”. Trời đất ! Đây chỉ là buổi nói chuyện về một vấn đề văn 
học, đâu có phải là một buổi đấu tố ghê gớm gì mà hỏi cảm 
giác? 

Nhiều khi chúng ghép hai ba chữ kép làm một khiến 
người đọc chẳng hiểu mô tê gì cả hoặc một chữ đã đầy đủ ý 
nghĩa rồi, chúng lại thêm một chữ nữa khiến chữ mới trở nên 
kỳ cục như hùng vĩ và hiểm trở, chúng ghép thành hùng hiểm, 
tương đương và thích hợp thành ghép thành tương thích hoặc 
tối ưu chẳng lẽ đổi thành ưu tối ? nên chúng thêm chữ nhất  
thành tối ưu nhất. Thật lạ lùng! Đã tối ưu rồi đâu cần phải 
thêm chữ nhất vào làm gì ? 

Thực ra thì không phải trong chế độ Cộng Sản Việt Nam 
không có người khá, người giỏi. Nhưng hầu hết những người 
này lại chẳng có quyền hạn gì, trong khi đó thì hầu hết bọn 
lãnh đạo lại ngu dốt, độc tài và ngoan cố, nên chúng muốn nói 
ngang, nói dọc gì, ai cũng phải nghe theo, chẳng ai dại gì mà 
phê phán hay cải sửa để mà mang hoạ vào thân. Bởi vì: 

"AK mã tấu kẻ kè, 
Nói quấy nói quá, chúng (dân chúng) nghe rầm rầm". 
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3. Để tha người của bọn chúng có tội và để bỏ tù 
người đối kháng với bọn chúng dù vô tội. 

Thí dụ người của bọn chúng “đi đêm”, “móc ngoặc” 
với gian thương, nhà thầu bất chính để ăn hối lộ, chúng 
nói là có quan hệ xấu hoặc làm lơ cho những bọn này làm 
điều phi pháp để được lợi lộc, chúng gọi là có hành vi tiêu 
cực để dễ giảm hoặc tha tội. 

Không những chúng thay đổi CHỮ, chúng còn thay đổ cả 
NGHĨA. Thí dụ: Để cướp đất đai của các điền chủ, chúng gọi 
là cải cách ruộng đất. Muốn cướp tài sản của các thương gia, 
chúng gọi là đánh tư sản maị bản. Muốn cấm người dân buôn 
bán, chúng gọi là cải tạo thương nghiệp. Muốn bỏ tù quân 
nhân, công chức của chế độ cũ (VNCH), chúng gọi là cải tạo. 
Muốn bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, chúng gọi là 
phản động[4]. Mít tinh, biểu tình đả đảo bọn Trung Cộng xâm 
chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam để biểu lộ lòng yêu nước 
chúng nói là “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính 
trị”, hoặc là “kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm 
lược, là gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước 
anh em'’. Ra trát đòi một người nào đó để điều tra và có thể 
tống giam, chúng gọi là giấy mời. 

Tóm lại, ngôn ngữ là phương cách để con người giao tiếp 
với nhau hoăc thông tin cho nhau biết. Ngôn ngữ gồm có 
tiếng nói và chữ viết. Ngôn ngữ cũng là một phần của văn 
hóa, linh hồn của dân tộc. Trải qua thời gian và không gian, 
ngôn ngữ không nhiều thì ít, đã thay đổi để cho phù hợp với 
nhu cầu, hoàn cảnh và đà tiến hóa của xã hội. Vì vậy, việc 
thay đổi chữ cũ vì thô tục, không trong sáng hay tạo lập chữ 
mới để thay thế những chữ cũ không còn hợp thời hay không 
có không những là một việc nên làm mà còn là một việc phải 
làm. Nhưng nếu chỉ vì mục đích chính trị hay tự cao, tự đại 
hoặc vì tự ty mặc cảm ngu dốt hay để bao che cho nhau hoặc 
để bỏ tù người vô tội mà thay đổi một cách nhố nhăng, vô tội 
vạ làm cho chữ Việt trở nên thô tục, kỳ cục hoặc tối tăm, sai 
lạc, thì đó không những là một điều sai lầm mà còn có tội ác 
đối với dân tộc. 
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Chú thích 

[1] Xưa kia, tổ tiên ta cũng có một loại văn tự riêng để 
dùng gọi là chữ Khoa Đẩu, gồm các ký hiệu và các hình 
tượng tạo nên. Nhưng loại chữ này chưa được phát triển 
và phổ biến thì nước ta đã bị người Tầu đô hộ một thời 
gian quá dài (một ngàn năm); hơn nữa, người Tầu lại 
muốn đồng hóa người Việt nên bắt người Việt phải học 
chữ Hán và dùng chữ Hán mỗi khi giao tiếp với họ, làm 
cho chữ cổ xưa của ta mai một và biến mất. 

[2] Tiếng Hán Việt là tiếng Hán đọc theo âm Việt. Chữ 
Hán Việt là chữ Hán viết theo chữ Việt. 

Thí dụ bốn câu thơ dưới đây là tiếng Hán được viết bằng 
chữ Việt: 

Quân tại Tương giang đầu, 
Thiếp tại Tương giang vỹ. 
Tương tư bất tương kiến, 
Đồng ẩm Tương giang thủy. 

Nếu chuyển bốn câu thơ trên sang tiếng Việt thuần túy thì 
được viết như sau: 

Chàng ở đầu sông Tương, 
Thiếp ở cuối sông Tương. 
Nhớ nhau mà chẳng thấy, 
Cùng uống nước sông Tương. 

[3] Tiếng Nôm là tiếng Việt chỉ khác nhau ở cách viết. 
Chữ Việt thì dùng mẫu tự Latin, còn chữ Nôm thì dùng chữ 
Hán, tức viết theo kiểu hình tượng, nhưng có thêm thắt đôi 
chút để khi đọc lên thì âm là âm Việt chứ không phải là âm 
Hán. 

Thí dụ chữ TAM, chữ Hán viết như sau: � và đọc là 
XÁM, chữ Nôm thêm phần chữ � viết thành  và đọc là 
BA. 

Chữ THIÊN, chữ Hán viết như sau: �, chữ Nôm có thêm 
chữ � ở dưới chữ THIÊN, viết như sau  và đọc là TRỜI. 
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Hoặc như bốn câu thơ ở chú thích số 2, chữ Hán được viết 
như sau: 

Quân    tại    Tương    giang    đầu 
�        �     �          �          � 
Thiếp    tại   Tương    giang     vĩ. 
�         �    �          �          � 
Tương   tư     bất        tương     kiến, 
�         �     �         �          � 
Đồng    ẩm    Tương   giang     thủy. 
�         �     �          �          � 

chữ Nôm có thể được viết như sau: 

 
[4] Xin xem bài “Bây giờ chúng tôi đã hiểu thế nào là bọn 

phản động” của Nguyễn Tiến Nam, một sinh viên 
trong nước, đăng trong Đặc San Chu Văn An Bắc Cali 
năm 2008, trang 241. 

*** 

Lê Duy San 
Để tưởng niệm ngày 30/4/75 
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PPhhaann  TThhiiếếtt  8822 
(Gửi Trí và Tôn nữ PN) 

Ta đứng ngoài hành lang bệnh viện 
Kiếp lao tù tưởng đã tự do 
Cây đè sót chút ơn trời đất 
Ngực nát còn hơi thở đắn đo. 
Ta như tỉnh giấc trăm năm trước 
Ðời sống thô sơ những nhọc nhằn 
Trời xám thẹn nhìn không sấm động 
Ðất cũng phai màu đất lặng câm 
Ngoài kia biển đã lên mùi cá 
Gió quặn phương nào gió đến đây? 
Ta nghe rờn rợn nơi xa ấy 
Sóng đã dềnh lên những xác người. 
Một thuở hồng hoang sông núi đổ 
Trùng trùng người nối bước sa cơ 
Rừng sâu hang thẳm chim ai oán 
Năm tháng mơ hồ dạ ngẩn ngơ 
Ta có nơi đây dăm bạn nhỏ 
Một đôi mắt thẳm những câu chào 
Bàn tay thiên sứ tay hiền phụ 
Thắp sáng đêm nhòa nỗi đớn đau 
Ta mang hình bóng người thân thuộc 
Trăm họ còn đây vết nhớ thương 
Một túi xót xa ta góp lại 
Ðầy vơi chỉ cậy những người dưng 
Ta ôm một cõi lòng ẩn dật 
Thân thế nhạt nhòa tự kiếp xưa 
Cát bụi lại xin làm cát bụi 
Mưa nguồn chớp bể cũng hư vô 
Lòng ta như nước hồ tháng hạn 
Ðã bốc tàn hơi những đợi mong 
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Mới biết thời gian như dao sắc 
Bạc vàng cũng đứt đá hao mòn 
Bảy năm mỏi mòn thân xác rã 
Hoa niên một giấc đã chôn vùi 
Biết bao ảo ảnh nhân tình ấy 
Mai về dương thế có gì vui? 

Nguyễn Vũ Văn 

*** 

 
Nguyễn Vũ Văn (1966) 

Sĩ Quan Nha Quân Pháp 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TT..TT  SSiinnhh  SSảảnn 
Trần Quang Dự 

Ít ai lứa tuổi 60 có thể nhớ một cách chính xác mình 
bắt đầu đọc truyện từ tuổi nào và cuốn truyện đầu là cuốn gì?  
Nếu bạn hỏi tôi một câu dễ hơn: "Truyện kiếm hiệp đầu tiên 
được biết là truyện gì thì chắc tôi cũng có thể trả lời bạn một 
cách "không chính xác": Truyện Tề Thiên Đại Thánh (chưa 
được biết là Tây Du Ký).  Nhưng có điều chính xác là trước 
khi có một học lực để đọc truyện thì bạn cũng như tôi đều qua 
một giai đoạn được và thích nghe kể chuyện.  Còn ở tuổi nào 
thì sách y khoa có ghi: cỡ 4-5 tuổi, người Mỹ kêu là Tođler, 
người Việt chúng ta thường gọi là tuổi "mặc quần thủng hậu".  
Xin phép quí đồng môn cho tôi được tránh dùng những từ 
không êm tai.  Nhớ thuở chập chững vào Nguyễn Trãi, giáo 
sư Anh Văn ngày đó là thầy Sửu.  Trong giờ học thầy thường 
bắt học trò đọc theo để luyện giọng.  Một bữa thầy bảo: Các 
em đọc theo tôi: "Did I sing?", cả lớp rúc rích cười và đọc nho 
nhỏ theo thầy.  Vì còn đang chìm đắm trong âm điệu Anh ngữ 
nên thầy la: Đừng ồn ào, đọc to lên "Did I sing?" Nhưng ngay 
sau đó chợt hiểu, thầy cũng phì cười và lật vội qua trang khác. 

Khoảng 99% quí đồng môn của tôi lúc còn mặc quần 
"thủng hậu" là đang ở miền Bắc và chắc cao điểm nhất trong 
năm quí vị được nghe kể chuyện là vào những tối mùa hạ.  
Cái nóng ngày hè miền Bắc đôi khi cũng chẳng thua gì ở Las 
Vegas.  Buổi chiều tuy mặt trời đã khuất sau rặng núi có nhiều 
mây phủ, nhưng cái nóng vẫn còn hừng hực với những đợt gió 
chảng thổi từ hướng tây.  Tám chín giờ tối rồi mà đặt tay vào 
chỗ nào trong nhà cũng có cảm giác như ai vừa nhấc bàn ủi 
khỏi nơi đây.  Chỗ lý tưởng nằm bóng mát là ngoài sân.  
Chiều chiều, trước khi trải chiếu, bà nội tôi dùng ô-dòa 
(arrosoir) tưới nước lên sân hai, ba lần và sau đó thì bà nằm 
giữa, chúng tôi nằm chung quanh và bắt đầu nghe kể chuyện.  
Nghĩ lại thấy thời gian này là thời gian tôi ngắm bầu trời 
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nhiều nhất.  Tôi được bà nội chỉ đâu là Ngân Hà, đâu là Thần 
Nông ...  Điều thú vị nhất của chị em chúng tôi là rình xem 
sao đổi ngôi, người Mỹ gọi là Sao Rụng (Falling Star).  Lúc 
học thiên văn, tôi mới rõ sao đổi ngôi là những vẫn thạch 
(meteoroid) trong không gian, khi chạm khí quyển bị cháy, 
tạo một vệt sáng dài (meteor).  Thích nhìn sao đổi ngôi nhưng 
đôi lúc lại hơi sợ vì bà bảo có sao đổi ngôi là có một người 
chết.  Ở những nước giầu, thường có thống kê số tử vong 
trong một ngày, nhưng thống kê về sao đổi ngôi trong một 
đêm thì cá nhân tôi chưa thấy sách nào đề cập tới, nhưng ai 
dám bảo các cụ ta xưa là sai khi tuyên bố có sao đổi ngôi là có 
người qua đời.  Về sông Ngân thì mãi tới khi học Đệ nhất tôi 
mới hiểu tại sao có hình ảnh này.  Thuở ấu thơ, mỗi khi nhìn 
sông Ngân, tôi lại liên tưởng tới truyện Ngưu Lang, Chúc Nữ, 
truyện tình đầu tiên tôi được biết, cũng do bà nội kể: Chúc Nữ 
(AKA: Thiên Tôn Nữ) cháu gái của Thượng Đế chuyên trông 
nom dệt vải được gả cho Ngưu Lang (AKA: Khiêm Ngưu).  
Sau khi lấy Ngưu Lang, Chúc Nữ đâm ra chểnh mảng công 
việc, liền bị phạt, phải dời về phía đông Ngân Hà, mỗi năm 
chỉ cho gặp Ngưu Lang một lần, đó là đêm thất tịch 7 tháng 7 
âm lịch.  Vào tiết thất tịch, tất cả quạ đều sói đầu vì phải kết 
thành cầu để Ngưu Lang Chúc Nữ gặp nhau trên sông Ngân, 
cũng ở thời điểm này, ở Bắc thường có mưa "dầm dề" mấy 
ngày liền, mẹ tôi gọi là mưa ngâu, nước mưa là nước mắt của 
Ngưu Lang, Chúc Nữ khi gặp nhau.  Thuở ấy, khi có mưa 
ngâu thì tôi tại cứ tưởng tượng trên trời đang có hai người tay 
cầm tay khóc sướt mướt.  Một năm mới được gặp nhau một 
lần thì khóc là phải chứ nếu có cellular phone để thỉnh thoảng 
"gẫu" thì đâu đến nỗi.  Nói tới cellular phone tôi lại nhớ tới sự 
kiện Việt hóa tiếng Mỹ.  Một bữa nghe mấy bạn trẻ trên đài 
phát thanh gọi cellular phone là "xe lụa là" tôi lại liên tưởng 
tới những bước đầu định cư tại Hoa Kỳ.  Được tin tôi tới quận 
Cam, một bạn của Bố Mẹ tôi lại thăm.  Sau vài câu xã giao, 
tôi hỏi Cụ: "Từ ngày sang đây, Bác có học tiếng Mỹ không?" 
Cụ trả lời: "Ôi, tôi chẳng đi học gì hết, ấy thế mà thỉnh thoảng 
nói đại người ta cũng hiểu.  Cái ngày lễ "Thanh" cái gì "vinh, 
vinh" đấy, tôi vào chợ, giả đò nhìn ngang nhìn dọc là có người 
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ra hỏi.  Tôi đoán là họ hỏi tôi tìm gì, tôi bèn nói đại "Tắc kè", 
ấy thế mà tôi mua được gà tây (turkey) đấy cậu.  Nhưng siêu 
hơn chắc là câu chuyện người bạn kể cho tôi: Có một cặp vợ 
chồng bác nông dân, trời làm tao loạn, di tản sang Mỹ, được 
định cư tại một vùng quê xa xôi hiếm bóng người Việt.  Với 
tính siêng năng, chịu khó "cầy sâu cuốc bẫm" gia đình bác trở 
nên rất khá nhưng tiếng Mỹ của hai bác lại "chẳng thèm khá" 
chút nào.  Vợ chồng bạn tôi cũng vì trời làm tao loạn nên phải 
tới Mỹ.  Tới nơi mới chợt tỉnh ngộ ra rằng mấy mảnh bằng 
của mình to lớn ở Việt Nam nhưng lại bị vô hiệu hóa tại Hoa 
Kỳ nên bèn "bầu đoàn thê tử" rủ nhau tới vùng xa xôi học lại 
vì nơi đây học phí nhẹ.  Hỏi thăm được biết gia đình hai bác 
nông dân trên nên hai vợ chồng mừng quá vội phóng xe lần 
mò lại thăm và được hai bác niềm nở tiếp đón.  Một câu hỏi: 
"Hai bác ở đây, hàng xóm láng giềng tốt không?" Bác gái trả 
lời: "Tốt lắm anh chị ạ.  Tết Việt Nam thấy chúng tôi vui chơi 
họ cũng lại thăm.  Chúng tôi cứ theo phong tục Việt Nam, ai 
tới cũng lì xì (mở hàng), người nào cũng vui vẻ nhận và nói 
cám ơn, chúng tôi cũng lịch sự đáp lời: "you ăn cơm" (you're 
welcome) ấy thế mà họ hiểu hết đấy anh chị ạ". 

Dùng "xe lụa là" làm phương tiện thông tin tình yêu 
thì quả thật là tuyệt.  Lúc nào và ở nơi đâu "hai ta" tâm sự với 
nhau thoải mái.  Thời son trẻ của tôi và quí đồng môn, vấn đề 
thông tin tình yêu còn nhiều vất vả.  Làm gì có chuyện gửi thư 
cho nhau qua bưu điện, người nhà mở nhầm một cái thì đổ bể 
hết, cho nên nếu không nghĩ được cách nào khác thì cần phải 
có một trung gian nhưng kiểu này đôi khi cũng gặp trở ngại 
kỹ thuật, đã xẩy ra trường hợp "bí mật" bị "bật mí" gây nhiều 
tai hại không nhỏ.  Hồi mới di cư, trường Nguyễn Trãi phải 
học nhờ buổi trưa tại trường Trương Minh Ký.  Thầy N. còn 
độc thân, được phân công dậy chúng tôi môn Pháp văn.  Một 
buổi thầy vào lớp với tay lấy tấm khăn, thầy từ từ lau bảng 
chợt thầy để ý tới hàng chữ khá lớn viết ở giữa, thế là thầy 
quẳng khăn xuống sàn rồi "hầm hầm" đi ra, có tiếng cười ở 
bên trong.  Thực tâm lúc đó tôi không hiểu chuyện gì, quay 
qua hỏi Trường ngồi bên, Trường bảo: đọc hàng chữ trên 
bảng kia: "Mưa cũng đi, gió cũng đi, bão cũng phải đi".  Tìm 
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hiểu thêm tôi mới vỡ lẽ: Thầy N. gửi cho người yêu một 
thông điệp.  Không hiểu vì lý do nào, nội dung bị leak ra 
ngoài, mà tai hại là lại leak tới tận tay lũ học trò "nhất quỉ nhì 
ma".  Năm ngoái ngày họp khóa ở San Jose, sau khi nghe 
"Kh. lùn" nhắc lại giai thoại này, Quỳnh quay qua bảo tôi: 
"Chắc ăn thì cứ nhắm bạn của em gái mà vồ là gọn nhất, 
không những thông tin được dễ mà còn khỏi sợ bị leak". 

Tôi hốt hoảng: "Ấy, ấy, đồng ý là như vậy nhưng đôi 
khi được chuyện này lại thiệt thòi chuyện khác.  "Moi" biết 
một tay có em gái học TV nên hắn rắp tâm chộp bạn của em 
và hắn đã thành công ông ạ.  Nhưng có một bữa hắn tâm sự 
với tôi: "Như "Toi" biết "Moi" là anh lớn trong gia đình nên 
các em rất nể sợ, ấy thế mà lờ quờ thế nào "moi" lại rắp tâm 
muốn "cây liền cành" với bạn con bé út.  Đương nhiên liên lạc 
thông tin là hắn.  Bình thường đi học về, thấy "moi" là nó 
chạy lại chào hỏi đàng hoàng.  Từ khi nó trở thành "liên lạc 
viên", cái người chạy lại chào hỏi lại là "moi", thế có "chua 
không".  Tôi bèn an ủi: Đó cũng là một khía cạnh, nếu không 
nói là định nghĩa của tình yêu đấy bạn ạ". 

Nếu cứ bàn chuyện thông tin tình yêu thì chẳng bao 
giờ hết.  Xin phép trở lại một chút về chuyện Chúc Nữ.  Nàng 
bị phạt vì sau khi lập gia đình, khả năng làm việc kém hiệu 
quả.  Theo tôi nàng bị oan với lý do sau: 

- Sau khi lấy chồng chắc chắn sức khỏe của nàng bị 
suy giảm, nguyên do chính là thiếu ngủ.  Chắc các quí đồng 
môn đồng ý với tôi là công việc nội trợ rất "đa đoan" bao gồm 
nhiều khía cạnh đã khiến nàng không có thì giờ để ngủ.  Sức 
khỏe đã yếu thì làm sao chu toàn được việc dệt cửi.  Nói có 
sách, mách có chứng, tôi xin viện ra đây một thống kê ở 
Canada năm 1994.  Thống kê đó như sau: 

- Một phụ nữ có job (như dệt cửi) có con nhỏ dưới 5 
tuổi, sống với ông xã, trung bình 1 tuần số giờ làm nội trợ và 
trông con là 32 giờ 12 phút. 
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- Một phụ nữ có con, có job nhưng sống độc thân 
(không có ông xã kè kè bên cạnh - single parent) thì 1 tuần số 
giờ nội trợ chỉ có 23 giờ 48 phút. 

Rõ ràng người đẹp có chồng bên cạnh phải bỏ nhiều 
thì giờ hơn (cỡ 9-10 giờ, một tuần) để chu toàn công việc nhà.  
Tôi có đề nghị, chúng ta nên cầu xin Thượng Đế tha tội cho 
Chúc Nữ và đồng thời xin ngài phù hộ cho các nữ lưu sống 
bên đức lang quân có nhiều sức khỏe để phục vụ tốt job nội 
trợ.  Thuở nhỏ, khi nhìn bầu trời, tôi chỉ liên tưởng tới những 
chuyện thần thoại chứ có biết đâu cảm hứng từ trăng sao đã 
phát sinh nhiều vần ca dao bất hủ: 

Đêm dêm tưởng giải Ngân Hà 
Ngôi sao tinh đẩu đã ba năm tròn 
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn 
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ. 

hoặc: 

Nửa đêm về sáng, trăng nằm ngọn tre 

Đọc những vần này tôi thấy rất thấm, thấm tới cái độ 
làm cho tình cảm mến quê hương dân tộc tự dâng trào trong 
tim. 

Thời gian còn sống ở quê, tôi rất ghét trăng lưỡi liềm.  
Đi trên đường làng vào những tối trăng lưỡi liềm tôi thường 
phàn nàn với chị: "trăng gì mà chẳng có sáng trăng", thì chị 
tôi lại an ủi: "Để chị đi bắt đom đóm cho mà chơi".  Khi lên 
trung học có dịp tiếp xúc với văn chương Pháp tôi mới biết 
văn hào Victor Hugo đã thi vị hóa đêm trăng lưỡi liềm từ lâu: 

“... quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, avait 
en s'en allant, négligement jeté, cette faucille d'or dans le 
champ des étoiles ...” (dịch: “... không biết vị thần nào, người 
thợ gặt nào của mùa hè vĩnh cửu, lúc ra về, đã chểnh mảng 
ném lại chiếc liềm vàng trên cánh đồng sao ...”) 

Nhà văn Hoàng Ngọc Phách, trước cảnh trời đất bao 
la, lại cảm thấy e sợ: 
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“... Trước chỗ trời cao bể rộng, mình lại thấy mình bé 
nhỏ lạ thường, như gợn bụi, như mây lông, lửng lơ không 
dính vào đâu cả.  Trong lòng sinh ra một thứ kinh sợ.  Sợ cái 
Tối vĩnh, Tối đại của hóa công ...” 

Cứ mỗi khi nghĩ tới quá trình xuất hiện sự sống của 
muôn loài trên trái đất, tôi lại liên tưởng tới Cụ Hoàng Ngọc 
Phách để mà nhận ra cái vô cùng huyền diệu của tạo hóa. 

Mãi tới thế kỷ 19, Darwin, cha đẻ thuyết tiến hóa, 
người đầu tiên đưa ra một khái niệm mang sắc thái khoa học, 
về bắt nguồn của sự sống.  Thời gian sau, đồng vị phóng xạ 
cho biết trái đất hình thành cách nay 4.6 tỷ năm, nghiên cứu 
về hóa thạch xác minh sinh vật đơn bào (như vi trùng) xuất 
hiện cách nay 3 tỷ năm rưỡi, dù trước đó (3.8 tỷ năm) đã 
manh nha phản ứng sinh hóa nguyên tử carbon.  Chúng ta 
không có một dữ kiện về thời tiền sinh hóa và vì vậy không 
thể xác định một cách chắc chắn bằng cách nào đã nẩy sinh sự 
sống.  Cho đến nay toàn là giả thuyết và giả thuyết được lưu ý 
gồm 3 giai đoạn như sau: 

1.  Phân tử vô cơ, chịu phản ứng hóa học thiên nhiên, 
tạo nên những phân tử hữu cơ trùng hợp. 

2.  Sự tập hợp chất trùng hợp sẽ dẫn tới hiện tượng tự 
cấu trúc thành những thực thể có khả năng sinh sôi nẩy nở. 

3.  Diễn tiến sinh hóa phát sinh, dần dần tiến tới sự 
sốtng. 

Thuở nguyên thủy, cấu tạo mặt đất chỉ là vô cơ, ở giai 
đoạn 1, giả thuyết khẳng định đã xảy ra những phản ứng hóa 
học biến vô cơ thành hữu cơ.  Nhưng tại sao lại có những 
phản ứng này.  Năm 1920, Alexander và Haldane giải thích: 
Tia cực tím (U.V.) của mặt trời hoặc sấm sét làm cho những 
phân tử vô cơ trong bầu khí quyển, ở thời kỳ tiền "tiền bàn 
cổ" (tôi tạm dịch chữ primordial) tác động với nhau tạo thành 
hợp chất hữu cơ (như amino acid, nucleic acid bases và đường 
sugars).  Từ những hợp chất này phát sinh phân tử RNA 
(Ribose Nucleic Acid) và DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) có 
khả năng tự sinh sôi nẩy nở để tạo nên muôn loài, muôn vật.  
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Cũng vì vậy, có nhà sinh vật đã nói, chúng ta (muôn vật) có 
chung một ông tổ "we all come from a common ancestor". 

Trước Darwin không có giả thuyết khoa học mà chỉ có 
những giả tưởng nhưng không phải giả tưởng nào cũng hoàn 
toàn vô lý.  Đời nhà Minh (thế kỷ 14) truyện Trần Huyền 
Trang (Tam Tạng) sang Ấn Độ thỉnh kinh (truyện thật năm 
629) được Dương Chí Hòa thần thoại hóa thành một bộ truyện 
truyền kỳ: Tây Du Ký truyện.  Chúng ta thử coi lại sự xuất 
hiện của Tề Thiên: "... Thượng Đế phán hỏi: "Thạch hầu sanh 
bao giờ, học với ai mà tài phép như vậy?".  Thiên Lý Nhãn và 
Thuận Phong Nhĩ tâu rằng: "Nguyên trước, trên chót núi Hoa 
Quả có khối đá, cảm âm dương nhật nguyệt (chắc chắn là có 
tia cực tím U.V.) mà nứt ra một cái trứng đá, trứng ấy nở ra 
con khỉ đá. 

 
Hình 1 
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Chuyện ấy cách chừng 350 năm nay, còn nó học với 
ai thì chúng tôi không biết." Rõ ràng đây là một khái niệm về 
phát sinh sự sống, nhưng Cụ Dương Chí Hòa nhà ta lại làm 
một cú short-cut cỡ hàng tỷ năm (Con người, modern humans, 
có mặt trên địa cầu cách nay khoảng 100, 000 năm; manh nha 
sự sống cách nay trên 3 tỷ rưỡi năm). 

Trở lại về hai phân tử RNA, DNA.  Hai phân tử này 
có cấu trúc căn bản giống nhau, gồm những đơn vị 
nucleotides nối thành chuỗi. (Hình 1) 

Điểm khác biệt: RNA là chuỗi đơn, rất ngắn (50-1000 
nucleotides) chất đường (sugar) là ribose.  DNA là chuỗi kép, 
rất dài (hàng triệu nucleotides).  Đường là deoxy ribose.  Hai 
phân tử đều chứa ba bases giống nhau: Adenine, Cytosine và 
Guanine (thường viết tắt A, C, G) và 1 base khác nhau: 
Thymine (ở DNA) và Uracil (RNA) viết tắt T&U.  Theo một 
giả thuyết thì lúc đầu trên trái đất chỉ có RNA (a RNA world).  
Sự xuất hiện của DNA chỉ là một tinh luyện theo thuyết thích 
hợp của Darwin.  Về sau DNA trở nên quan trọng vì là nguồn 
gốc của hầu hết các động thực vật.  Thí dụ như từ DNA ta sẽ 
có các loài cây khác nhau (như chuối, cam ...) hoặc động vật 
khác nhau (như khỉ, gà ...), ngay trong bản thân cây chuối 
chính DNA sẽ điều khiển để có tế bào tạo lá, tế bào làm quả.  
DNA của khỉ sẽ vận hành để có đuôi khỉ, lông khỉ ....  Nơi con 
người cũng vậy.  Một người với đầy đủ đầu mình tay chân chỉ 
là sản phảm của một tế bào, nhân có chứa DNA, đó là trứng 
(noãn đã thụ thai).  Khởi đầu trứng phát triển sinh ra hai loại 
tế bào khác nhau, dược phân công xây dựng mọi cơ phận để 
tạo nên con người.  Vậy phải có một "cái gì đó" tiềm ẩn trong 
phân tử DNA, hành động như là một lời hướng dẫn để từ 
DNA ta có cây cỏ, loài vật và con người.  Cây lại có hoa lá 
cành, người thì có đầu mình tay chân ....   Cái gì đó chính là 
genes (đơn vị di truyền) tiềm ẩn bên trong sợi phân tử DNA.  
Nhiễm thể (chromosome), trong nhân tế bào, chính là những 
sợi DNA co cuốn lại (Hình 2). 
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Hình 2 

Hình trạng thực của sợi DNA thế nào thì cho mãi tới 
năm 1952 James Watson và Francis Crick (giải thưởng Nobel) 
mới tìm ra: DNA gồm hai chuỗi những đơn vị có tên là 
Nucleotides.  Hai chuỗi này xoắn với nhau cho một hình xoắn 
kép (double helix) nối với nhau bằng một nguyên tử 
hydrogen.  Có thể mường tượng DNA như một cầu thang 
xoáy chôn ốc (the spiral stair case). (Hình 3) 

 
Hình 3 
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Thế kỷ 19 Mendel đưa ra khái niệm về gene.  Ông 
chưa từng bao giờ nhìn thấy gene, chỉ quan sát sự lai giống 
các cây đậu.  Ông khẳng định: Sự di truyền được quyết định 
bởi những "nguyên tử di truyền". 

Gene thực chất chỉ là một đoạn của dãy phân tử DNA.  
Về sau các khoa học gia khẳng định: nhiệm vụ chính của 
Gene là tạo điếu tố (enzyme).  Mỗi gene sẽ cho một điếu tố, 
điều tố sẽ hướng dẫn tế bào hoàn thành chức vụ chỉ định, 
"gene người" sẽ cho ra "điều tố người" để bảo các tế bào làm 
nên con người. 

Điều tố chẳng qua chỉ là một chất đạm cũng là một sợi 
dài những đơn vị có tên amino-acids, cuốn tròn lại.  Tùy theo 
thứ tự, thành phần, số lượng các amino-acids, mỗi chất đạm 
có một tính chuyên biệt để hướng dẫn tế bào.  Chính gene là 
chỗ quyết định về thứ tự, thành phần và số lượng amino-acid 
trong một chất đạm.  Để rõ hơn, xin trở lại cấu trúc của DNA.  
DNA gồm 2 chuỗi đơn vị có tên Nucleotides (hàng triệu).  
Nucleotides gồm ba chất sugar, phosphate và base (Hình 1).  
Hai chất sugar và phosphate dùng để nối các nucleotides 
thành chuỗi, base dùng để nối hai chuỗi với nhau.  Bases của 
DNA có bốn loại thường được viết tắt là A (Adenine), T 
(Thymine), C (Cytosine), G (Guanine).  Khi hai chuỗi nối với 
nhau thì bao giờ A cũng cặp với T và G cặp với C.  Trên gene, 
một đoạn gồm ba trong bốn chữ ATCG lập thành 1 "Bộ 
Tam".  Các amino acids khác nhau sẽ tương ứng với các "Bộ 
tam" khác nhau.  (T.D. Hai "Hai Bộ Tam CAG, CAC tương 
ứng với hai amino acids glutamine và histidine).  Người ta 
cũng thường nói bộ tam là tín hiệu của amino acids (khoảng 
20 loại).  Thứ tự trước sau của bộ tam trên DNA sẽ định thứ 
tự amino acids trên sợi chất đạm (protein).  Số lượng 'Bộ 
Tam" trên đoạn gene sẽ định số lượng amino acids trong sợi 
protein.  Nhìn một đoạn gene, ta có thể mường tượng một chất 
đạm sẽ được tạo thành, cũng như nhìn vào một sơ đồ kiến trúc 
ta có thể hình dung được từng phần căn nhà nên có người đã 
gọi DNA (có nhiều genes) là một Blueprint. 
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Thực sự quá trình tạo chất đạm (protein) rất phức tạp 
nhưng đơn giản thì như sau: Một phân tử RNA (thường ngắn 
hơn DNA rất nhiều) có tên là mRNA xáp vô đoạn gene trên 
DNA, trong nhân tế bào, để nhận diện "Bộ Tam" cùng thứ tự 
trước sau của "Bộ Tam" trên gene, đồng thời ghi dữ kiện này 
vào mRNA.  Sau đó mRNA rời khỏi nhân để vào tế bào chất 
(có thể coi mRNA như một tay chụp hình, lại gần chụp 
blueprint của đoạn gene rồi mang ra ngoài nhân tế bào), nơi 
đây sẽ có hai loại RNA (tRNA và rRNA) hợp tác cùng với 
mRNA để tạo nên chất đạm (điều tố), căn cứ trên thông tin lấy 
được và những amino acids hiện có trong tế bào chất (có thể 
coi tRNA như một người đọc copy "Bộ Tam" trên mRNA để 
chọn chính xác một loại amino acid sau đó đưa tới rRNA để 
gắn amino acid lại thành chuỗi theo đúng thứ tự trước sau). 

Xin trở lại chuyện chuối và khỉ.  DNA của tế bào cây 
chuối mang nhiều genes, từ genes ta có nhiều điều tố, những 
hóa chất trong đất, một khi thấm qua rễ cây, gặp các điều tố 
khác nhau sẽ cho những thành phần tạo thành cây chuối.  
Trong chú khỉ, có những điều tố đặc biệt (cũng do genes mà 
có) để biến chuối thành "khỉ". 

Xin hỏi, đã có quý đồng môn nào thấy một xưởng kỹ 
nghệ thiết lập những ống, trong ống có những máy tối tân, 
siêu đẳng đến độ cứ đổ đất cát vào đầu này thì đầu kia lại ra 
toàn chuối, nếu đổ chuối thì lại ra toàn khỉ.  Tôi tin là chưa.  
Ấy vậy mà thiên nhiên đã và đang làm công việc này.  
Thoáng nghe thấy lạ nhưng suy nghĩ kỹ hẳn bạn phải thốt lên: 
khỉ thật, đúng là như vậy.  Sự sống của muôn loài cứ tiếp tục 
như thế hàng tỉ năm và rõ ràng là đã được định sẵn trong phân 
tử DNA.  Rất có thể, vì cảm nhận thấy cái huyền diệu của con 
Tạo, nên Cụ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã viết: 

Cái quay búng sẵn trên trời 
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. 

Nhưng các khoa học gia không chịu đi trong bóng tối 
hoài nên mới có hai phát minh y học trong thập niên qua. 
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Năm 2000 hai trung tâm nghiên cứu: Celera 
Genomics Inc (tư nhân) và National Human Genome 
Research Institute (thuộc Liên bang) tuyên bố đã giải "mật 
mã" được 99% họa đồ cấu trúc những đơn vị di truyền nằm 
trên DNA.  Tới tháng 4/2003, khoa học gia ở London hoàn 
thành 100%.  Trước đó ít năm, nghiên cứu sinh sản vô tính đã 
dẫn tới sự ra đời của cừu Dolly (1997). 

Ngày 26 tháng 6 năm 2000, J. Craig Venter và Francis 
Collins đại diện hai trung tâm nói trên, tới gặp Tổng thống 
Clinton và báo giới tại tòa Bạch Ốc, chính thức công bố kết 
quả nghiên cứu về DNA.  Với kỹ thuật khác nhau, họ đã có 
được bảng liệt kê thứ tự trước sau của toàn bộ những đơn vị 
tạo nên chuỗi phân tử DNA.  Như trên đã ghi, mỗi đơn vị có 
tên là nucleotide mang theo một base để nối với base tương 
ứng bên chuỗi thứ nhì, tạo nên chuỗi kép DNA.  Chỉ có 4 loại 
bases hiện diện trên DNA và thường được gọi tắt là A, C, G, 
T cho nên khi đề cập tới các đơn vị nucleotides khác nhau của 
DNA, người ta chỉ dùng bốn chữ ở trên.  Do đó thứ tự các 
bases được thay bằng thứ tự bốn chữ A, C, G, T.  Bởi vậy, nói 
theo một cách khác, hai viện nghiên cứu trên đã mô phỏng 
chính xác được hơn 3.1 tỷ chữ theo thứ tự có sẵn trên phân tử 
DNA.  Dẫy nối tiếp thứ tự các chữ này thường được gọi là: 
"The Book of life".  Tôi xin tạm dịch là "Sổ bộ đời" và đương 
nhiên đây cũng là hình ảnh thứ tự các genes tiềm tàng dọc 
theo chuỗi DNA (cuốn co lại thành nhiễm sắc thể trong nhân 
tế bào ở thời kỳ phân bào).  Tham vọng của các khoa học gia 
là tiến tới việc xác định rõ từng loại genes rồi suy ra từng loại 
chất đạm (hoặc điều tố) mà tế bào điều chế theo "thực đơn" 
trên gene và các chất đạm này sẽ hợp tác làm việc với nhau 
như thế nào để tạo nên con người.  Bộ di truyền của nhân loại 
(human genome) có khoảng từ 24, 000 tới 140, 000 genes, nó 
chi phối sức khỏe, tác phong, khả năng đặc biệt ... của từng cá 
nhân.  Theo các chuyên gia thì bệnh nào cũng có ít nhiều 
nguyên nhân di truyền (some genetic cause), trường hợp đơn 
giản sẽ được chỉnh lại bằng thuốc hoặc chữa chạy bằng "di 
truyền trị liệu pháp" (gene therapy) một phương cách còn 
trong phôi thai.  Những bệnh như bệnh điên thì lại do nhiều 
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genes phối hợp tác hại một cách hết sức phức tạp.  Tuy nhiên 
càng ngày người ta sẽ càng thấu hiểu rõ về genes và một ngày 
gần đây một trị liệu pháp "tối tân" sẽ ra đời.  Viết tới đây tôi 
lại nhớ tới hôm CVA Quốc có chuyện ghé văn phòng tôi.  
Vừa bắt tay một cái là tôi được nghe "trách": 

- Chờ lâu quá rồi đấy! 

Tôi coi đồng hồ: 

- Mới có 20 phút mà đã than. 

- Ồ, sao "moi" có cảm tưởng như 2-3 tiếng rồi, thôi 
làm giấy lẹ lên để "moi" còn đi đón bà xã bên phòng Nha-sĩ. 

Tôi nói đùa: 

- Tụi mình ở tuổi downhill, "toi" có cảm tưởng thời 
gian đi chậm lại là quí, còn lâu mới bước chân lên "chuyến 
tầu".  Lần sau đợi thấy lâu phải vui chứ đừng than. 

Quốc vội hỏi: 

- Y học đã biết tại sao mình già chưa nhỉ? 

Vì vừa đọc báo hôm trước nên tôi trả lời ngay: 

- Người ta tiên đoán tới năm 2030 sẽ xác định được 
gene gây nên già cả và cũng thời gian này, cách thức tăng tuổi 
thọ sẽ được thử nghiệm.  Tói 2050, hy vọng nhiều bệnh sẽ 
được chữa trị "trong trứng nước" và lúc đó trung bình tuổi thọ 
sẽ cao hơn hiện tại. 

Chợt Quốc lên giọng, hết sức là CVA: "thôi, thôi, cụ 
nào có đợi thì cứ đợi tới năm 2050 để con cháu tổ chức tiệc 
"super thượng thọ" chứ nhà cháu vừa mới có Medicare part A, 
part B được hơn năm, nhà cháu cũng ráng lấy can đảm để chờ 
tới năm 2049, còn tới năm 2050 thì nhà cháu "hổng thèm". 

Xin các quí đống môn ráng can đảm hơn CVA Quốc. 

Thực ra không phải chỉ genes quyết định tính cá thể 
của chúng ta.  Chính các khoa học gia cũng xác nhận: Ảnh 
hưởng của môi trường xung quanh không phải là nhỏ.  Từ lúc 
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là thai nhi cho đến suốt cuộc đời, con người luôn luôn tiếp xúc 
với môi trường và chính nơi đây chúng ta gặt hái nhiều kinh 
nghiệm để "thành người". 

Một câu hỏi được đặt ra: giữa chúng ta bộ di truyền có 
khác nhau nhiều không?  DNA của nhân loại giống nhau 
99.9%, nghĩa là trong 3 tỷ chữ tượng trưng cho tín hiệu di 
truyền, chúng ta chỉ khác nhau 300,000. 

Mặt khác bên cạnh thành quả tốt đẹp, cũng có vấn đề: 
Một khi genes gây bệnh được nhận diện thì căn cứ trên "Sổ bộ 
đời" người ta sẽ biết ai là người dễ bị cancer, bệnh tim .... 
Genes còn cho hay tuổi nào bệnh sẽ phát hiện.  Vậy chuyện gì 
sẽ xảy ra: Chủ nhân sẽ chỉ tuyển người genes tốt và hãng bảo 
hiểm sức khỏe sẽ từ chối cá nhân có genes xấu.  Ngay sau khi 
kết quả nghiên cứu được công bố, một bảng thăm dò ý kiến 
của Time/CNN cho thấy: 75% trong số 1, 218 người Hoa Kỳ 
không muốn hãng bảo hiểm biết "Sổ bộ đời" của họ, 84% 
không thích chính phủ nhìn vào "Sổ" mặc dầu 61% thích có 
riêng một sổ vì muốn biết tương lai bệnh tật, 67% đồng ý để 
Bác Sĩ có 1 copy "sổ" của họ. 

Chính Dr. Francis Collin trưởng cơ quan nghiên cứu 
thuộc chính phủ, cũng khẳng định: "Một đạo luật liên bang 
cấm kỳ thị di truyền là tối ư cần thiết".  Tổng thống Clinton đã 
ban hành 1 sắc lệnh cấm kỳ thị di truyền đối với các công 
chức liên bang, nhưng còn đại đa số "thứ dân" thì chưa có luật 
bảo vệ cho họ về vấn đề này. 

Thưa quí vị đồng môn, là năm Thân nên có những 
chuyện rất ư là khỉ.  Thí dụ như ở bên nước Cao Ly xa xôi, 
trong khi miền Bắc cố chế tạo vũ khí giết người hàng loạt thì 
miền Nam lại miệt mài nghiên cứu đẻ không cần đực, hoặc 
ngắn gọn Đẻ không "đực", nói theo khoa học là sinh sản vô 
tính hặc cloning. 

Qua bao thế kỷ từ thời Socrates, Hipprocrates, 
Aristotle, con người luôn thắc mắc và cố giải thích sự hình 
thành của thai nhi.  Thời cổ Hy Lạp, người ta tin sinh vật xuất 
phát từ vật vô tri.  Thí dụ: Dòi bọ sinh ra từ thịt hư nát, lông 
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ngựa biến thành sâu ....  Thế kỷ 17, Francesco Redi (người Ý) 
bác bỏ quan niệm trên và chứng minh được là ruồi sinh ra dòi, 
dòi biến thành ruồi.  Ông đặt 2 miếng thịt vào 2 bình, một đậy 
kín, một để hở cho ruồi đậu vào.  Một thời gian sau, chỉ bình 
để hở có dòi và dòi biến thành ruồi.  Tuy vậy nhiều người vẫn 
tin con mọt gạo do gạo sinh ra, bọ chét từ cát ....  Cho mãi tới 
khi Anton Van Leeuwenhoek sau khi dùng kính hiển vi thô sơ 
theo dõi đời sống từ những vi động vật như bọ chét tới loài 
vật như cá, chó ... ông kết luận: chúng đều có khả năng biết 
"làm tình", khoa học gia người Đức này còn tìm ra vi trùng và 
tinh trùng trong tinh dịch.  Cùng thời với ông, Swammerdan, 
trong khi xem xét tinh trùng qua hiển vi, lại tin rằng có một 
hình nhân nhỏ xíu trong tinh trùng sẵn sàng nẩy nở thành thai 
nhi (Hình 4). 

 
Hình 4 

Chỗ sai của quan niệm này: nếu tiểu hình nhân là con 
trai thì cậu này có một "vi ti ngọc hành" và trong "vi ti ngọc 
hành" phải có "vi ti tinh trùng" và suy ra sẽ lại có "siêu vi ti 
hình nhân" mang "siêu vi ti ngọc hành" ... tới "vô cùng nhỏ 
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hình nhân" với "vô cùng nhỏ ngọc hành" và đó là điều phi lý.  
Trong khi Swammerdam và Leeuwenhoek miệt mài với tinh 
trùng nam phái, thì các nghiên cứu gia khác lại nhìn kỹ vào nữ 
phái hầu mong tìm ra trách nhiệm của họ trong việc tạo tí 
nhau.  William Harvey, sau khi quan sát trứng gà nẩy nở, 
tuyên bố: "Mọi động vật sinh ra từ trứng" "Ex ovo omnia", 
nhưng suốt đời William Harvey không tìm thấy trứng của loài 
có vú (mammalian egg), dù rằng cụ đã giết hàng tá hươu nai 
trong công viên của hoàng gia Anh.  Khoảng thập niên sau, 
Reguier De Graaf cố tìm hiểu buồng trứng các loài động vật 
và đã nhận định buồng trứng loài có vú cũng cho trứng như 
loài chim, tuy trứng này rất nhỏ.  Nhưng phải mãi tới năm 
1827 người ta mới nhìn thấy rõ một "trứng chó" và sau đó 
Oscar Hertwig minh định: thụ thai là kết hợp của một tinh 
trùng và một noãn (trứng chưa thụ thai) để cho một trứng. 

Xin nhắc lại, trong nhân tế bào có 46 nhiễm thể, gồm 
22 cặp giống nhau và một cặp có tên XY (ở nam) và XX (ở 
nữ), còn gọi là nhiễm thể định giống - Sex chromosomes.  Cơ 
thể có hai loại tế bào: Tế bào thường (Somatic cells) như tế 
bào da, gan, tim, phổi ... và sinh bào (Reproductive cells), 
sinh bào phát triển theo cách riêng để cho tinh trùng hoặc 
noãn, chỉ có 22 nhiễm thể và một nhiễm thể định giống.  Khi 
thụ thai, tinh trùng sẽ hợp với noãn để cho một trứng với 44 
nhiễm thể và 2 nhiễm thể định giống (XY sẽ là trai và XX sẽ 
là nữ).  Trứng chỉ có một loại (mang X).  Tinh trùng có hai 
loại, loại mang X và loại Y.  Nếu loại mang Y thụ thai thì sẽ 
sinh trai.  Vậy sinh trai hay gái là do mấy ông.  Ngày xưa có 
cụ cứ đổ lỗi cho cụ bà để tự do đi kiếm "bồ nhí".  Trứng sẽ 
phát triển thành thai nhi mang theo genes của hai bên nam, 
nữ.  Đó là sinh sản của loài người từ khi xuất hiện trên trái 
đất, còn gọi là sinh sản hữu tính.  Sinh sản vô tính (cloning) là 
hình thức đẻ không kết hợp nam, nữ. 

Đây là một phương thức tạo sinh vật mới bằng cách 
chỉ dùng bộ di truyền của một sinh vật (đực hoặc cái). Phương 
pháp hiện áp dụng là phương pháp chuyển nhân.  Chi tiết khá 
phức tạp, nhưng đại cương như sau: 
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- Lấy tế bào của một người, tách lấy nhân có chứa bộ 
di truyền (DNA - nhiễm thể). 

- Lấy trứng trong noãn sào của một người nữ, hút bỏ 
nhân có nhiễm thể trong trứng. 

- Bơm nhân có bộ di truyền ở trên vào trứng mất nhân 
ở dưới. 

- Dùng điện năng hoặc hóa chất kích thích trứng cho 
tăng sinh thành phôi bào. 

Để phôi bào tăng sinh thành thai nhi, ta gọi là cloning 
sinh sản.  Tách tế bào mầm của phôi bào (có khả năng tạo ra 
bất cứ tế bào nào của cơ thể) và hướng dẫn để tế bào này 
thành tế bào mình muốn dùng trong trị liệu (Thí dụ: Tế bào 
tụy tạng để chữa bệnh tiểu đường).  Cách này gọi là cloning 
trị liệu. 

Trong sinh sản hữu tính, bộ di truyền làm tăng sinh 
phôi bào là của cha và mẹ nên khi hình thành sinh vật sẽ 
giống cả cha lẫn mẹ.  Trường hợp vô tính bộ di truyền điều 
hành tăng trưởng là của một cá nhân nên sinh vật sẽ giống cá 
nhân đó một trăm phần trăm (100%).  Vì vậy có người còn 
gọi cloning là sinh sản "nhân bản".  Tôi biết từ nhân bản là 
nhờ Quốc.  Một buổi chiều, tôi đang ngồi uống cà phê với 
Thiều thì Quốc từ đâu chạy lại chỉ vào tờ báo đang cầm: 
""Moi" không đồng ý dịch từ cloning là nhân bản, đọc thấy 
ngang ngang làm sao ấy.  Từ xưa tới nay "moi" chỉ hiểu "nhân 
bản" là thuộc về con người, thí dụ như thuyết nhân bản là 
thuyết lấy con người làm gốc trong vũ trụ".  Ngay lúc đó tôi 
đoán "nhân bản" dịch từ chữ "multiple copies" có nghĩa là tạo 
ra nhiều bản như bản cũ.  Tôi hoàn toàn đồng ý với Quốc vì 
trên thực tế ít người dùng từ này trong ngôn ngữ thông 
thường.  Chắc các quí đồng môn chưa từng nghe thấy ai nói: 
Tôi đi ra tiệm "Nhân bản" mấy tờ khai sinh.  Tôi hỏi Quốc: 
Ông có từ gì thay thế chưa? Quốc bảo: Bây giờ tôi chưa nghĩ 
ra nhưng nhất định là không nên dùng vì nghe "sinh sản nhân 
bản" còn có thể hiểu lầm là kiểu sinh sản này rất hợp với đạo 
đức con người.  Trước khi ra về, Quốc hẹn sẽ ghé văn phòng 
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tôi ngày hôm sau để nhờ tôi một chuyện.  Có thể là năm Thân 
nên về tới nhà tôi chợt nhớ tới một đoạn trong truyện Tây Du 
Ký tả lúc Tề Thiên Đại Thánh đánh nhau với các Thiên Thần 
của Thượng Đế: "... đương đánh với Tứ vị Thiên Vương, Lý 
Thiên Vương và Na Tra thái tử, Tề Thiên nhổ một nắm lông 
bỏ vô miệng nhai nhỏ, phun ra hóa thành vô số Tề Thiên, đều 
cầm thiết bảng trợ chiến với mình.  Tứ vị Thiên Vương, Lý 
Tịnh và Na Tra đều bại tẩu ..." Khi gặp lại Quốc, tôi nhắc lại 
mẩu truyện trên và nói đùa: đó cũng là khái niệm về sinh sản 
vô tính.  Quốc vội nói: "Rất hay, moi có ý đây.  Từ "vô tính" 
khó hiểu, từ "nhân bản" gây nhầm lẫn với nghĩa khác.  Vậy 
theo moi nên dịch "cloning" là sinh sản kiểu Tề Thiên" hay 
viết tắt theo Mỹ là T.T. sinh sản".  Tôi bàn thêm: và T.T. sinh 
sản cũng có thể diễn dịch là Tự ta sinh sản, chẳng cần nhờ 
người khác hợp tác để cho "tý nhau".  Chợt Quốc đổi giọng: 
Tôi hỏi bác "khí không phải" chứ nếu ngày xưa "bản chức" 
hứng chí bản chức đi tu thì bản chức vẫn có quyền sinh con 
theo kiểu T.T. sinh sản chứ.  Bản chức đâu có đụng chạm tới 
ai mà phạm tôn chỉ. 

Sợ Quốc đi xa vấn đề tôi bèn ngắt lời: Hình như "toi" 
tới "moi" hôm nay là vì toa "thuốc bổ mầu xanh" thì phải.  
Thế thì nói chuyện sinh sản hữu tính đi cho rồi kẻo mấy chị 
TV (Quốc là rể TV) nghe thấy lại kêu ầm lên: "Nghe mấy cái 
ông CVA nói mà thấy ghét, chuyên môn là nói một đường, 
làm một nẻo.  CHỊU KHÔNG NỔI!" 

Dẫu sao cũng xin phép "quí vị" cho "anh em chúng tôi 
tán gẫu" thêm chút nữa về cloning. 

Ngày 12, 3, 2004, báo Science (vol. 303) đăng thành 
quả nghiên cứu của nhóm Đại Hàn về cloning.  Chắc một số 
quí vị thắc mắc: sao Hoa Kỳ lại để Nam Hàn qua mặt.  Thực 
ra nhiều người đã tiên đoán là điều này nếu không xảy ra ở 
Đại Hàn thì cũng sẽ xảy ra ở một nước khác ngoài Hoa Kỳ.  
Lý do: nghiên cứu sinh sản vô tính (trị liệu hoặc sinh sản) đều 
bị phản đối mãnh liệt tại Hoa Kỳ.  Năm ngoái Quốc Hội bỏ 
phiếu đặt ngoài vòng pháp luật mọi thí nghiệm sinh sản vô 
tính trên con người (all human cloning experiments) (D. L. H. 
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R. 534), Thượng viện chưa quyết định.  Năm 2001 Tổng 
Thống George W. Bush ký sắc lệnh: "Những viện nhận tiền 
của Liên Bang để nghiên cứu tế bào mầm vẫn có thể nghiên 
cứu, nhưng chỉ với những tế bào hiện có mà thôi".  Dr Robert 
Golstein, trưởng cơ quan nghiên cứu bệnh tiểu đường vị thành 
niên, than: "Hiện nay lượng tế bào mầm quá ít, thật khó mà 
nghiên cứu". 

Bên Anh vấn đề đã xong: Cloning trị liẹu: O. K., 
Cloning sinh sản: NO.  Tại Hoa Kỳ nhóm ủng hộ cloning trị 
liệu cũng phản đối cloning sinh sản.  Lý do: hài nhi sinh ra có 
thể bị nhiều khuyết tật, bệnh hoạn.  Nhóm phản đối toàn bộ 
cloning rất gay gắt: Thử nghiệm cloning nhiễm tính "ma cà 
rồng", là kẻ ham thích thây người chết, là một thử nghiệm vô 
đạo đức và đầy nguy hiểm.  Họ còn nói thêm: "Các anh tạo 
nên một sinh mạng chỉ với mục đích duy nhất là sẽ diệt bỏ 
trong diễn tiến thực hiện nghiên cứu". 

Tất nhiên Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (thường viết tắt AMA) 
cũng phải góp ý: "Cloning để nghiên cứu sinh học không trái 
với đạo đức y khoa" nhưng Hội ghi thêm: Các bác sĩ có tự do 
hợp tác hay không với nghiên cứu này và có toàn quyền sử 
dụng hay không những sản phẩm có từ cloning.  Hội cũng 
nhấn mạnh: Trong khi làm thí nghiệm cần có giám thị thích 
hợp và cần có sự an toàn cho các đối tượng. 

Tuần qua Tổng Thống Ronald Reagan qua đời với 
bệnh Alzheimer, hưởng thọ 93 tuổi, đã khơi lại nghiên cứu 
điều trị bệnh lẫn.  Tổng thống phu nhân, bà Nancy Reagan đã 
từng cho ý về vấn đề sử dụng tế bào mầm.  Hiện nay tình hình 
đã thay đổi.  Nhiều nhà nghiên cứu hy vọng: thuốc điều trị và 
thuốc chủng ngừa bệnh lẫn sẽ có trước khi phương cách dùng 
tế bào mầm đạt kết quả.  Thời gian ước tính từ 5 tới 10 năm. 

Tôi xin phép quí đồng môn được bàn bên lề một chút: 
cloning sinh sản là tạo ra những người giống hệt nhau.  Nếu 
sống trong một thế giới có nhiều clonings thì chắc một ngày 
nào đó bạn sẽ thấy có người từ một làng cloning lại tiệm giầy 
và bảo: cho tôi một ngàn đôi giầy số 7 và rất có thể có nhà sản 
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xuất chơi khăm, chỉ làm ra một khổ áo (Td khổ 42) cho người 
lớn thì chắc các nhà cloning sẽ tìm cách cho ra đời lô người 
mặc cỡ 42.  Thành ra sản xuất người để khít với quần áo chứ 
không phải sản xuất quần áo khít với người. 

Cũng xin hỏi quí đồng môn một câu: Giả thử bằng 
một cách nào đó người ta giữ được một tế bào của Cụ Chu 
Văn An và bây giờ đem cloning được một người giống hệt Cụ 
thì quí đồng môn xưng hô thế nào với "Cụ" này?, và chắc 
chắn trong ngày Đại Hội sắp tới anh Hội Trưởng phải mời 
"Cụ" chủ tọa và các quan khách tham dự đại hội sẽ rất ngạc 
nhiên khi thấy các trự CVA ăn mặc đàng hoàng, nói năng từ 
tốn và đứng đắn chưa từng thấy! 

Thực ra tạo "tý nhau" qua giòng vô tính không phải là 
chuyện dễ.  Tuy với một kiến thức cao, một kỹ thuật toàn hảo, 
hài nhi ra đời vẫn có khả năng mang nhiều khuyết tật, có 
nhiều bệnh do sự biến đổi genes trong khi chuyển nhân.  Nếu 
đọc kỹ báo cáo của nhóm khoa học gia Đại Hàn, quí đồng 
môn sẽ thấy họ còn nhờ nhiều vào thiên nhiên: họ cần phái nữ 
cho trứng, cần tế bào chất của trứng "program lại" genes của 
tế bào thường để genes này có thể vận hành như genes của 
phôi bào thiên tạo.  Công trình giải mật mã để tìm ra "sổ bộ 
đời" quả thật là vĩ đại, nhưng chắc còn khuya nhân loại mới 
làm được 1 sổ bộ đời như Tạo Hóa đã làm cách nay hàng tỷ 
năm.  Quả thật là huyền diệu.  Để kết luận và cũng là để an ủi 
cho thân phận bé nhỏ của con người tôi xin phép quí đồng 
môn được nhắc lại lời cụ Hoàng Ngọc Phách: "... Nhưng có 
một điều chúng tôi tự thấy hơn cái vô cùng, vô cực, đó là 
chúng tôi có tri giác biết tạo hóa là to, có tính tình biết yêu 
nhau là sướng.  Còn trời cao bể rộng mấy muôn ngàn vẫn trơ 
trơ đó.  Ngọn sóng kia cứ việc ào ào suốt ngày nọ đến ngày 
kia, không biết mình là to lớn ..." 

Trần Quang Dự 
Tháng năm, Giáp Thân (Tháng 6, 2004) 
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RRaayy  RRứứtt  
Nguyễn Đình Phương “Gà Tre” 

*** 

Tình yêu trong tôi thật kỳ lạ, như lung linh mờ ảo, như 
hiển hiện xa xôi. Có lúc yêu người âm thầm không dám ngỏ, 
có lúc tình yêu hiện thực trong vòng tay lại ray rứt bâng 
khuâng. Thảo Vi đến với đời tôi trong một tiệc cưới của người 
bạn thân tên Tâm. Thảo Vi là bạn hoc cùng lớp của cô dâu, cả 
cô dâu và Thảo Vi đều còn rất trẻ, cô dâu 18 còn Thảo Vi mới 
16. Ngày đó tôi 25 nhưng chưa có tình yêu dù đã từng quen 
biết với một số bạn gái ngay từ khi còn ở dưới trung học. 

Như một dun dủi dung hợp nào đó, tôi đã được sắp xếp 
ngồi bên cạnh Thảo Vi trong bàn tiệc, nàng thật ngây thơ, hồn 
nhiên, lời nói êm nhẹ, dịu dàng, đôi lúc có hơi sửa giọng. Tôi 
không ưa lắm lời nói uốn nắn, như sửa giọng cho ngọt, cho 
tròn, cho quyến rũ, cho thu hút người đối diện, nhưng phải nói 
tôi đã rung động trước dáng người thanh nhã, khuôn mặt trái 
soan hơi bầu và ánh mắt luyến lưu của Thảo Vi. Tôi đã nói 
chuyện rất nhiều với nàng, tôi đã cho nàng biết tôi đang làm 
gì nơi tỉnh nhỏ xa, đang sống ra sao nơi hẻo lánh đó, tôi lớn 
lên thế nào, anh chi em tôi, cha mẹ tôi ... Tôi nói nhiều lắm và 
nhiều lắm mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại nói nhiều như thế 
đối với nàng trong khi tôi chưa từng một lần tâm sự với  
người bạn gái nào dù đã quen biết từ rất lâu. Lúc đó tôi vô 
duyên tệ, biết rằng nói nhiều về mình là một điều cấm kỵ và 
khó ưa, nhất là đối với người con gái vừa mới gặp, vậy mà tôi 
vẫn phạm phải. Song có điều lạ là dường như Thảo Vi lại chú 
tâm lắng nghe tôi nói và còn tỏ ra rất là thích thú. Tôi thao 
thao bất tuyệt, còn nàng thì yên lặng lắng nghe, phải chăng 
cuộc đời tôi có gì lạ đối với nàng. Có gì lạ đâu nhỉ, tôi chỉ là 
con trong một gia đình cha làm tiểu công chức, rồi tản cư khỏi 
Hà Nội về quê tránh chiến tranh xảy ra giữa Pháp và Việt 
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Minh khi mới lên 6 tuổi, sau đó bị thất lạc cha hơn hai năm 
trời, một mẹ với 4 đứa con nhỏ sống nơi miền quê với đồng 
chua nước mặn, không một mảnh ruộng và cũng không biết 
cầy cấy ra sao. Mẹ tôi nai lưng làm hàng sáo nuôi con không 
đủ nên chúng tôi đã nhiều ngày chịu đói khát không đủ bát 
cơm ăn dù chỉ mơ ước được no bụng với hạt muối mà thôi. 
Ngày qua đi lại gặp được cha, rồi được ăn no đủ, được đi học 
như mọi đứa trẻ, tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, có thế thôi. 

Tôi thầm yêu, thầm mơ ước, nhưng tôi đã không hở môi, 
dù đã một lần tôi thật vui sướng khi được đi chung với Thảo 
Vi từ Saigòn xuống Biên Hòa trên một chiếc xe Vespa Super 
150 mượn của anh tôi, để thăm cha của nàng đang làm việc 
cho Ty Bưu Điện ở đây. Tuy nhiên sau lần đó trở về tỉnh làm 
việc, tôi đã cố ép mình để quên Thảo Vi. Hình bóng của Thảo 
Vi đang mờ nhạt dần dần trong trí óc tôi thì một hôm thật bất 
ngờ tôi nhận được lá thư nàng gửi cho tôi, Thảo Vi trách cứ 
tôi sao biệt vô âm tín, sao lại quên nàng. Lá thư bốn trang giấy 
mầu xanh lơ mềm mại, với trang đầu là bức tranh một cô gái 
mái tóc ngang vai, một phần phất qua phía trước che đi một 
chút khuôn mặt bên phải, dáng e ấp, đứng dựa cửa trước nhà 
trông ra ngoài với đôi mắt vời vợi . Bức tranh thật là linh động 
như dáng người thật của nàng đang đứng trước mặt tôi. Người 
tôi như cơn sốt, tim tôi bàng hoàng vì tôi không ngờ Thảo Vi 
đã quý trọng tôi và yêu tôi với một tình yêu đậm đà như thế 
mà tôi lại  hiểu lầm và tự ái không đâu để cố quên đi hình 
bóng của nàng. Tôi đã hiểu lầm và tự ái vì Tâm nói với tôi 
Thảo Vi bản chất ủy mị, yêu hội họa , thích thi thơ, nàng đã 
vẽ nhiều bức tranh rất đẹp, Tâm đã giới thiệu đến Thảo Vi 
người bạn của Tâm là Hiếu, tốt nghiệp cử nhân văn khoa và 
đang làm giáo sư việt văn tại Saigòn, hai người rất là tương 
đắc và xứng đôi. Tôi tin tưởng lời nói của Tâm mà không tìm 
hiểu thêm. Riêng Thảo Vi, nàng chỉ coi Hiếu như người anh 
để tham khảo văn thơ mà thôi, còn tình cảm nàng đã dành tất 
cả cho tôi từ sau buổi diện kiến đó. Tôi vội vã bay về Saigòn 
để gặp Thảo Vi bầy tỏ lòng mình với nàng và tình yêu rực rỡ 
đã nở rộ trong tôi giữa  khung trời bao la thơm ngát. Tình yêu 
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của chúng tôi thật nồng nàn, thật nên thơ, tung tăng như hai 
cánh én trong mùa xuân thắm. Tôi đưa nàng dạo cảnh khắp 
mọi nơi, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tầu, Huế ...Tuy nhiên tình 
yêu của chúng tôi không vẩn đục, còn trong như suối, sáng 
như pha lê. Có những đêm dưới ánh trăng vàng vằng vặc, ngồi 
tựa gốc cây bên cạnh Thảo Vi, tôi nghe nàng nhè nhẹ ngâm 
thơ và mơ màng vẽ tranh hai người, đất trời đối với tôi sao 
đẹp quá, mái tóc lòa xòa sương đêm của nàng vương vương 
qua làn má tôi khiến tôi thật ngây ngất, mùi thơm da thịt trinh 
nguyên thật yêu kiều cao quý. Thảo Vi nhẹ ngâm: 

Hoa nằm e ấp trong lòng lá 
Đợi gió xuân về để cợt vui 
Có cô thiếu nữ môi cười hé 
Đón trọn mùa xuân của đất trời 

Tình yêu đầm thắm của chúng tôi theo ngày tháng êm 
đềm trôi và tôi dự định sẽ thành hôn với nàng sau khi nàng tốt 
nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật, nhưng rồi một sự kiện cũng do 
tôi ngu muội đã xảy ra để rồi cuộc tình chúng tôi đứt đoạn đã 
cho tôi nuối tiếc và ân hận suốt cả cuộc đời. 

Một hôm tôi nhận được thư của cha tôi gọi về Saigòn có 
chuyện cần, cha mẹ tôi bảo tôi đi xem mặt vợ, người con gái 
đang học lớp đệ nhất trường Trưng Vương, tôi giật mình vội 
thưa chuyện với cha mẹ tôi về tình yêu của tôi và Thảo Vi, 
nhưng cha mẹ tôi đã nghiêm nghị bảo, cha mẹ tôi không được 
biết trước cuộc tình của tôi, nên đã đến xin cầu hôn người con 
gái của một gia đình mà cha mẹ của cô gái là bạn thân thiết 
của cha mẹ tôi từ ngày còn thơ dại trong làng. Cha mẹ cô gái 
này đã ưng thuận và đôi bên đã sắp xếp ngày cho tôi và cô gái 
kia gặp mặt nhau. Tôi thưa là chỉ mới có cha mẹ sắp xếp thôi, 
tôi và cô gái kia chưa từng gặp mặt nhau thì hủy bỏ việc này 
đâu có gì trở ngại, gia đình cô gái hẳn cũng không phiền trách 
gì, nhưng cha mẹ tôi nhất định không thuận, cha mẹ tôi không 
thể hủy bỏ lời hứa được, cha tôi thuyết phục tôi rằng thôi thì 
con cứ đi xem mặt , nếu như cô gái không ưng thuận thì cha 
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mẹ cô ấy không trách cứ được cha mẹ. Tôi thầm nghĩ thời 
buổi này con gái rất ghét việc cha mẹ gả ép, cha mẹ không dễ 
gì buộc người  con gái ưng thuận lấy làm chồng một người 
chưa từng biết mặt, và chưa có một chút tình yêu. Để thỏa 
mãn cha mẹ tôi và cũng tin là chuyện đi xem mặt vợ chẳng đi 
đến đâu, vì cô gái kia hẳn không bao giờ bằng lòng tôi cả nên 
tôi chấp nhận yêu cầu của cha mẹ tôi.  Khi đi, tôi cố tình ăn 
mặc quần áo thật là xuyềnh xoàng, chỉ quần tây, áo sơ mi giản 
dị, không cà vạt, không đóng bộ. Nhưng oái oăm thay cô gái 
kia lại là em họ con dì con già của Thảo Vi và cô gái này 
dường như đã được cha mẹ thủ thỉ, tán dương về tôi thế nào 
đó nên đã ưng thuận cuộc hôn nhân sắp đặt này của cha mẹ, 
mặc dù chỉ một lần thoáng nhìn thấy mặt tôi. Phần tôi tin 
tưởng mình nghĩ không sai nên ngay ngày hôm sau buổi xem 
mặt vợ, tôi trở về tỉnh làm việc, chẳng để tâm gì đến cô gái tôi 
vừa xem mặt vì thực tâm tôi có chú ý gì đâu, tuy nhiên khi 
cha mẹ tôi hỏi tình ý của tôi đối với cô gái, tôi tin chắc cô gái 
này không ưng cuộc hôn nhân này nên tôi trả lời đại, cha mẹ 
cứ xem ý nhà gái đi, họ bằng lòng thì con nghe lời cha mẹ. 
Tôi cũng không hề cho Thảo Vi biết chuyện này vì  không 
muốn nàng phải suy tư, nghĩ ngợi. Một tuần lễ sau, mọi việc 
hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của tôi. Gia đình cô gái và cô 
gái đã ưng thuận, cha mẹ tôi đã tự động sắm sửa trầu cau, trà 
ruợu đưa đến nhà gái làm lễ chạm ngõ mà không cần có mặt 
của tôi. Tôi trở về Sàigòn phản đối sự việc này thì cha mẹ tôi 
trả lời chính con đã đồng ý mà, việc chạm ngõ đâu cần thiết 
có mặt của con. Tôi đến tìm gặp Thảo Vi thì nàng đã đi dự trại 
hè với nhà trường ở ngoài Huế. Nga, cô gái kia dường như đã 
tâm sự với Thảo Vi mọi điều, nên Thảo Vi đã cố tình tránh 
mặt tôi. Tôi  gửi cho Thảo Vi không biết bao nhiêu lá thư, 
song Thảo Vi hoàn toàn im lặng, tôi cố tìm gặp nàng để hỏi rõ 
cớ sư tại sao, nhưng tôi tìm cách nào cũng không được gặp. 
Hơn tám tháng sau vì sự thúc bách của nhà gái cũnh như cha 
mẹ tôi, và sự lãnh đạm của Thảo Vi, tôi đã  làm đính hôn với 
Nga. Nếu trong ngày đính hôn này mà Thảo Vi tham dự thì tôi 
đã rõ tự sự, nhưng Thảo Vi không có mặt. Sau ngày đính hôn 
tôi còn viết thư cho Thảo Vi nhưng cũng vẫn không có hồi 
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âm. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không hiểu gì hết và 
cũng thắc mắc không biết tại sao Thảo Vi lại xa lánh tôi, tôi 
đâu ngờ nội tình lại bi thảm như vậy đối với nàng. Thảo Vi đã 
bao đêm đau đớn, âm thầm lệ đổ chan hòa cho mối tình éo le. 
Nga , em họ của nàng, một cô gái hiền thục, nết na, chỉ biết 
ngoan ngoãn học hành, chăm chỉ nghe lời cha mẹ, chưa từng 
quen biết một người bạn trai, đã khoe với nàng về người 
chồng tương lai của mình với bao mộng ước đắp xây. Thảo Vi 
làm sao có thể hở môi để dập tắt niềm hạnh phúc mộng mơ 
của em mình. Thảo Vi đành phải lặng lẽ chịu đớn đau riêng 
mình, chịu hy sinh để nhường lại tình yêu cho cô em họ. Hơn 
sáu tháng sau nữa, tôi hoàn toàn tuyệt vọng về Thảo Vi nên đã 
làm lễ cưới với Nga. Đúng vào ngày này tôi gặp lại Thảo Vi  
mới biết được tất cả nỗi niềm chua xót của nàng và vì sao 
nàng đã im lặng xa lánh tôi. Tôi còn biết làm thế nào nữa, tay 
ôm bó hoa cưới trao cho cô dâu đứng bên cạnh Thảo Vi mà 
lòng bàng hoàng, mình như chết cứng, mắt tôi nhòa đi vì lệ đã 
ứa trong khóe mắt, Thảo Vi nhìn được nỗi lòng của tôi và 
nàng cũng đã phải quay mặt đi dấu ngấn lệ tuôn trào trong 
chiếc khăn tay, người nàng rung lên xúc động gần như không 
còn đứng vững nữa. Tôi muốn bỏ đi tất cả để muốn ra sao thì 
ra mà chạy đến ôm Thảo Vi vào lòng, nhưng chân tôi như 
chôn tại chỗ, người cứng đờ. Đứng song đôi với cô dâu làm lễ 
gia tiên nhà gái mà lòng tôi đứt đoạn, đầu óc tôi quay cuồng, 
trời ơi sao tôi lại tạo đớn đau cho Thảo Vi thế này, tôi là tên 
điên, tên hèn nhát, rồi tôi ngã quỵ trước bàn thờ. Mọi người 
xúm lại xức dầu đánh gió cho tôi vì cho là tôi bị trúng gió. 
Trong phút bàng hoàng mơ tỉnh đó dường như tôi thấy Thảo 
Vi có ôm tôi và giọt lệ thương vương rơi xuống trên má tôi. 
Suốt cuộc hôn lễ người tôi chao đảo, tim tôi bấn loạn, tôi nuối 
tiếc, tôi ân hận, và tôi cũng tội nghiệp thương cho người vợ 
của tôi, một cô gái ngây thơ, hoàn toàn vô tư, chẳng hề biết tự 
sự, chỉ biết lo lắng dìu đỡ tôi với tất cả tấm lòng thương yêu 
xót sa của người vợ. 

Tôi lập gia đình với Nga được hơn bốn năm sau thì Thảo 
Vi đi lấy chồng và theo chồng lên Pleiku. Trước khi đi theo 
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chồng, Thảo Vi có đến tặng cho tôi và Nga một bức tranh 
trăng rằm vẽ một đôi trai gái dựa vai nhau bên gốc cây đang 
hân hoan hồn nhiên với tình yêu nở thắm, mái tóc người con 
gái gió nhẹ lòa xòa vương vít trên khuôn mặt người con trai 
thật là ấp yêu và một tập thơ nhỏ do nàng sáng tác. Trong tập 
thơ tôi đã đọc được những giòng sau đây. 

Khi tình yêu đang dâng hương, nàng viết: 

Có tình yêu như thế 
Bất chợt đến trong đời 
Như chùm hoa hoang dã 
Chợt ngọt ngào trên môi 
Có tình yêu như thế 
Chưa từng đến bao giờ 
Và tình yêu như thế 
Đẹp như một giấc mơ 
Rồi sau đó tình yêu bay đi, nỗi buồn ray rứt. 
Buồn nhiều chẳng biết làm sao 
Buồn bao nhiêu tắt bấy nhiêu nụ cười 
Ô hay buồn gãy cánh rồi 
Cho nên trìu trĩu buồn ngồi trong tâm 
Để vương niềm nhớ. 
Buổi trưa em đi dạo 
Công viên hoa cười tươi 
Gió ôm làn tóc rối 
Tay ôm, anh đâu rồi 
Đêm về sầu nhớ tương tư 
Tương tư tràn trên giấy 
Lệ ướt tràn bờ môi 
Hai tay ôm mặt khóc 
Đến bao giờ... anh ơi! 
Đớn đau hơn, nàng ức uất 
Anh gửi tình yêu đến với tôi 
Tưởng như táo chín của vườn trời 
Sao như mật vỡ từ đau đớn 
Chua chát như môi thắm lệ đời 
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Từ năm 1975, tôi và gia đình di tản sang Hoa Kỳ tìm tự 
do tránh nạn Công Sản, tôi không còn được biết tin tức gì về 
Thảo Vi. Ra đi mọi thứ tôi đều bỏ lại sau lưng, quên đi tất cả 
dĩ vãng của mình, nhưng hình ảnh của Thảo Vi và mối tình 
ngày đó không bao giờ phai nhạt trong tim óc tôi, suốt đời ám 
ảnh, ray rứt, tiếc nuối và ân hận. 

Nguyễn Đình Phương (Gà tre) 

*** 

Chuyện Cười 
Đẳng cấp cao 

Một người bước vào tiệm bán chim để mua một con vẹt.  
Chủ tiệm chỉ ba con vẹt trong lồng, nói: 

- Con bên trái này giá 500 đô. 

Ông khách ngạc nhiên hỏi: 

- Sao, một con vẹt thôi mà đắt thế cơ à? 

- Chứ sao, con vẹt này nói sõi lắm, không ai cãi lại nổi với 
nó đâu. 

Ông khách bèn hỏi giá con vẹt thứ hai và được cho biết là 
1000 đô.  Con vẹt này không những mồm loa mép giải mà còn 
biết làm vui lòng chủ bằng những câu nịnh hót. 

Ông khách hỏi luôn về con vẹt thứ ba. Chủ cho biết giá của 
nó là 2000 đô.  Ông khách thắc mắc: 

- Vậy nó có tài gì? 

- Thú thật với ông là tôi chưa từng nghe nó nói gì cả, nhưng 
hai con này hễ mở miệng ra là "kính thưa luật sư" với nó. 

(Ban Biên Tập lượm lặt) 
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SSiinnhh  VVậậtt  
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến 

*** 

Thời trước, mỗi khi cha mẹ mắng la rầy con cháu hư hỏng 
làm các điều xằng bậy vô đạo đức, thường dùng các loài súc 
sinh để ám chỉ con cháu xấu xa ấy giống loài súc sinh, như 
không biết ân nghĩa, không biết cư xử phải đạo, không biết 
kính trên nhường dưới là gì v.v…Đúng như vậy, các sinh vật 
sống theo bản năng sinh tồn của chúng, nói năng 
(communication) giới hạn, so với loài người nói năng phong 
phú, có chữ nghĩa, lại được dạy bảo. Súc sinh các loài không 
có sự thông minh hiểu biết như con người. Tuy nhiên, về một 
phương diện nào đó, chúng cũng thể hiện tài năng, thông 
minh của riêng chúng, mà nhiều khi con người không thể làm 
được. 

Ngày xưa, người ta chỉ biết được một phần của một số 
sinh vật có tài năng hay bẩm sinh đặc biệt, vật nuôi trong nhà 
như “mèo” thấy được trong tối, “chó” nghe rất thính. Loài 
hoang dã như loài “dơi” bay được trong đêm tối để kiếm ăn, 
loài “khỉ vượn” nhảy chuyền từ cành này qua cây khác không 
biết mệt, có loại “cá” bay trên mặt nước một đoạn dài v.v… 

Ngày nay, với đà tiến bộ của nhân loại, các nhà Khoa học đã 
lần lượt khám phá ra nhiều sự việc bất ngờ mà một số sinh vật 
làm, chứng tỏ sự thông minh đặc biệt của chúng. Chúng ta thử 
nêu ra một số trường hợp mà các nhà Khoa học đã khám phá 
ra. 

Ông Davis Attenborough, nhà Sinh vật học người nước Anh, 
hiện đang nghiên cứu các loại sinh vật từ nhiều năm trong 
toàn thế giới. Tài liệu ông nghiên cứu được ghi vào đĩa DVD. 
Các phim này do ông thực hiện và giải thích về đời sống của 
các loài sống trên mặt đất, các loài sống dưới biển, và các loài 
bay trên không. Coi những phim này thật vô cùng ngạc nhiên, 
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thích thú vì những sự việc chưa từng bao giờ thấy, chưa từng 
bao giờ nghĩ tới. Chúng ta hãy lần lượt đọc để biết việc nhà 
Khoa học Davis Attenborough khám phá về sự đặc biệt của 
các sinh vật. 

I. KHÁM PHÁ VỀ CÁC LOÀI CHIM. Chúng ta thử 
nêu ra mười một (11) loài chim: 

0.1 Chim Đánh Trống (Palm Cockatoo). Chim Đánh 
Trống (Cockatoo) trông nó giống như con vẹt (két), nhưng mỏ 
nó không quắp như mỏ vẹt. Không biết nó làm cách nào, đi 
tìm ở đâu ra một khúc cành cây khô nhẵn nhụi, tuy không 
thẳng như dùi trống, nhưng cũng gần như dùi trống, một chân 
cầm khúc cây bay đến một cây cao bị gẫy đã khô. Vừa đậu 
xuống bằng một chân, nó vội đưa khúc cây cho mỏ giữ, hai 
chân xoay thế đứng vững vàng và đúng chỗ trên cây. Xong 
chân trái nắm đầu nhỏ của khúc cây (dùi trống), đánh vào thân 
cây khô phát ra tiếng rõ ràng như ta đánh vào cái mõ. Trong 
khi gõ đánh như vậy, miệng mỏ nó ca hót liên tục như người 
ca sĩ vừa ca hát vừa gõ nhịp vậy đấy! 

 
Palm Cockatoo 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

02. Chim Đầu Vàng (Cisticola). Chim Cisticola, không 
biết nó tìm kiếm mạng nhện ở đâụ mang về chỗ tổ của nó, đầy 
một miệng mỏ mạng nhện. Tổ của nó đã làm xong, chỉ còn 
việc làm sao cho kín chung quanh tổ. Tổ của nó nằm giữa 
những lá dài, dầy, lên thẳng. Bắt đầu, nó nhả mạng nhện ra, 
dùng một chân giữ mạng nhện trong khi chân kia bám vào lá 
cây. Nó dùng mỏ dùi dùi lá cho được thành lỗ, rồi dùng mỏ 
lôi sợi mạng nhện từ chân đang giữ ra dùng mỏ đút qua lỗ lá. 
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Quay qua phiá bên kia lá, dùng mỏ kéo dây mạng nhện qua lá 
khác, cũng dùi lá và đưa chỉ mạng nhện qua hết lá này đến lá 
kia vòng chung quanh tổ của nó. Khi hết mạng nhện, lại đi lấy 
nữa về làm cho tới khi chăng lá kín hết chung quanh tổ nó 
mới thôi. 

 
Bright-headed Cisticola 
(Ban Biên Tập sưu tầm) 

03. Chim Mỏ Vàng (Rumpel). Chim Rumpel có mỏ vàng 
nhọn, nó làm tổ trên một cành bụi thẳng đứng, tổ có hai tầng, 
tầng trên lộ thiên, tầng dưới vào bằng cửa hông nhưng cửa 
hông ở chỗ khuất khó thấy vì có cành lá nguy trang. Nhà 
Khoa học giải thích: Nó làm như vậy để đánh lừa các loài 
khác tưởng tổ của nó ở tầng trên, chứ thực ra khi đẻ trứng, ấp 
con của nó là ở tầng dưới. Một con nằm tầng trên, một con ấp 
trứng ở tầng dưới, để bảo toàn an ninh cho trứng và con của 
nó. 

04. Chim Bellbird. Chim Bellbird đi công mấy con sâu 
róm xù lông dữ tợn về để bò trên tổ và chung quanh tổ, chỗ có 
trứng của nó. Nhà Khoa học giải thích rằng: Chim Bellbird 
còn mổ vào đầu sâu róm để khích động sâu róm bò tới bò lui 
làm kẻ phòng vệ canh chừng, dương lông nhọn hoắt, sẵn sàng 
nghênh chiến với con vật nào muốn vào ăn cắp trứng, chim 
con mới nở. 

 
Bell Miner 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 
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05. Chim Diệc (Heron). Chim diệc kiếm ăn trên đồng 
ruộng, nước, có cây cỏ hoang, chim này cổ dài, chân cao, lội 
nước, nhìn trên mặt nước coi có con mồi thì bắt ăn. Nhưng, vì 
ánh sáng mặt trời lóa mặt nước, nên khó thấy con mồi ở dưới 
nước. Nó bèn xòe hai cánh ra, chùm phủ, giống một cát ô dù 
nhỏ che trên đầu cổ, như thế nó dòm thấy rõ con mồi dưới 
nước dễ dàng. Khi kiếm được con mồi rồi, nó co cánh lại 
đứng nuốt mồi, đi dăm ba bước lại xòe cách như thế làm tiếp 
nữa. Có con chim loại khác thấy thế, nhưng không biết xòe 
cánh như nó, nên theo, cũng rúc đầu vào chỗ xòe cánh của nó 
để ăn có! 

0.6 Chim Nhạn Biển (Skimmer). Chim Nhạn biển có 
cánh dài, trông giống như con cò lớn, nhưng nó có mỏ dưới 
bẹt như mỏ vịt và dài hơn mỏ trên cả mấy phân (1 inch). 
Trông thấy mỏ nó như thế, ta nghĩ con chim này làm sao mà 
mổ bắt mồi, vì mỏ trên ngắn hơn mỏ dưới cả khúc như vậy! 
Ta nghĩ là chắc chúng phải chết đói mất thôi! Nhưng không 
đâu, chúng cũng tìm ra cách để sống, bằng cách nào đây? 
Bằng cách , nó bay là là trên mặt biển, những nơi biển lặng ít 
sóng, há mỏ miệng to hoác ra, rồi đưa cái mỏ dưới xuống 
nước, cứ như người cày ruộng đi tới hoài, tới khi nào có con 
tôm tép vướng vào cái mỏ dưới của nó, nó liền ngậm miệng 
mỏ lại. Thế là nó bắt được con mồi, liền bay lên cao nuốt mồi, 
xong lại tiếp tục làm như thế nữa cho tới khi nào no đủ mới 
thôi. Do đó, nó đâu có bị chết đói. 

 
Black Skimmer 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

0.7 Chim Ưng (Falcon). Chim Falcon to lớn. Khi các loài 
thú bắt các con vật ăn thịt trong rừng, từ loài sư tử, hổ, báo, 

 
316  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

chó sói, chim muông ăn riả chẳng còn gì, chỉ còn những khúc 
xương trơ trụi. Ấy thế mà loài chim ưng vẫn khai thác triệt để 
bằng cách chúng dùng hai chân nắm khúc xương ống to tướng 
như thế, cố bay lên thật cao trên không, chỗ nào có đá gồ ghề 
ở phía dưới, rồi quăng xuống, xương sẽ vỡ bể ra là chúng có 
thể ăn đựợc tủy trong xương! 

 
Brown Falcon 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

08. Chim Kền Kền (Vulture). Chim Vulture biết bay 
ngửa, bay lộn vòng. Hai con Kền Kền một con bay nằm ngửa, 
một con bay nằm sấp, chúng bay ngược chiều gần vào nhau, 
khi gặp, chân nắm chân cho chặt, xong cùng nhau quay  lộn 
mòng vòng vòng trên không trung thật lâu. Nhà Khoa học giải 
thích: đây là chúng tập trận cho việc thực tập bắt con mồi. 
Thật là đặc biệt và hiếm có chuyện chim tập trận như vậy! 

Chưa hết, chim Kền kền ở Mã lai (Singapore) có một đặc 
tính thật là đặc biệt. Nhà Khoa học làm thí nghiệm như sau: 
Trong một rừng cây cối lớn nhỏ um tùm, lá rừng bao phủ đầy 
cả mặt đất. Trên trời không có một bóng chim bay, rừng cây 
âm u vắng lặng, nhà Khoa học lấy một cục thịt trong túi khoác 
sau lưng ra, đem vùi miếng thịt xuống dưới lá cây rừng tràn 
lan khắp nơi như thế. Khi ấy vẫn không có một con chim nào 
trên vùng trời ấy cả. Khoảng mười lăm phút sau trên trời có 
một con Kền Kền lượn ở mãi trên trời cao, một lúc nữa, lại có 
con thứ hai cũng lượn như thế. Chỉ sau hai vòng lượn của con 
thứ nhất, hai con chim hạ cánh xuyên qua cành cây kẽ lá 
xuống ngay gần chỗ giấu miếng thịt. Chúng dùng mỏ bới lá, 
chỉ sau ít giây, là nó lôi miếng thịt lên, dùng chân giữ, dùng 
mỏ xé thịt ăn. Nhà Khoa học giải thích: Giống chim kền kền 
có thể ngửi mùi thịt từ rất xa, nên chúng biết đúng chỗ nào 
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thoát ra mùi thịt mà hạ cánh đúng chỗ ấy. Như vậy nếu nói 
theo loài người chim này có “Thiên tỵ”, ngửi mùi rất xa, nên 
mới biết giỏi như vậy được! 

 
Griffon Vulture 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

09. Loài Quạ (Crow). Loài qụa có nhiều đặc điểm. 
Chúng dùng mỏ bẻ que dài, dùng mỏ đưa que vào hang hốc 
cây, rồi chọc chọc nhiều lần, khi nào cảm thấy có sâu bám 
dính vào mới kéo ra để ăn. Trong khi ăn, nó còn biết dùng 
chân giữ cho que khỏi rơi mất, rồi lại dùng mỏ tiếp tục đưa 
que vào hang chọc chọc nữa! 

 
Crow 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

Quạ ở Nhật Bản đi kiếm quả hạch, hột khô có nhân bên 
trong, nhưng to và cứng quá không nuốt được. Nó bèn ngậm 
công đến ngã tư đường, chỗ đèn xanh đèn đỏ, ngay chỗ người 
đi bộ qua lại. từ trên cao nó bỏ hột xuống rồi theo dõi quan 
sát. Khi thấy xe qua lại cán hột vỡ bể ra, đợi khi đèn đỏ, 
không có người qua lại bèn vội vàng nhào xuống mổ mau ăn 
chóng. Khi có xe hoặc có người qua lại, nó bèn bay lên đậu 
chờ đợi ở trên cao. 
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10. Chim Fielfair. Chim Fielfair ở Thụy Điển, nhỏ con 
như con sáo, nó đẻ và ấp trứng nở về mùa Xuân, con bố đi 
kiếm mồi, con mẹ ở nhà (tổ) trông các con, con mẹ không 
dám rời xa các con, nó chỉ quanh quẩn gần chung quanh tổ 
trông chừng các con. Có một con qụa tới cành cây gần đó, 
rình rập định bắt con nó để ăn. Từ lúc nó biết có kẻ rình rập 
như thế, nó bắt đầu la lối, bay nhảy chung quanh chỗ các con, 
miệng la không ngớt. Một lúc không lâu, con chim bố trở về. 
Thế là hai bố mẹ đàn chim non bắt đầu luân phiên bay qua 
bay lại, chửi bới mắng nhiếc đuổi qụa. Qụa cứng đầu, nhất 
định không chịu bay đi, Hai vợ chồng Fielfair bèn luân phiên 
bay thẳng tới sát đầu qụa, miệng há to hết cỡ la mắng, làm 
như muốn ăn tươi nuốt sống quạ, nhưng bay lướt qua đầu quạ 
mà không dám mổ, vì lúc đó quạ há miệmg định mổ lại 
Fielfair. Đến đây, quạ đã hơi khiếp vợ chồng bé hạt tiêu này 
ghê gớm dữ dằn quá, nên quạ bèn bay qua một cành cây khác 
xa tổ của chúng hơn. 

Vợ chồng chim Fielfair không chịu để lỡ cơ hội chiến 
thắng, bèn dùng chiến thuật khốc liệt nhất mà chúng có, để 
quạ cút ngay, không còn dám bén mảng chung quanh tổ chỗ 
các con của chúng sau này nữa. Thế là hai vợ chồng chim 
Fielfair lần này quyết liệt dữ tợn hơn, chúng luân phiên nhau 
vừa bay vừa la, vừa bỏ bom bằng phân của chúng, trúng ngay 
đầu mỏ mình mẩy quạ dính đầy phân! Chồng làm một lần, vợ 
làm một lần, đều trúng đích cả! Thế là quạ đen xấu xa, sợ quá, 
hôi hám quá, bẩn thiủ quá, đành cúi đầu bay đi mất, xấu hổ 
quá, không dám ngoảnh đầu lại nữa! Vợ chồng chim Fielfair 
chiến thắng riú  rít ca khúc khải hoàn quanh bên đàn con vui 
vẻ. 

11. Chim Bowerbird. Trong rừng Arfak Parrotia tại New 
Guinea gần quần đảo nước Nam Dương có nhiều loại chim có 
nhiều màu sắc tuyệt đẹp, có loại lông đầu hoặc lông đuôi dài 
cả thước, được gọi chung là chim Thiên đường (Bird of 
Paradise), phần lớn những chim đực mới có lông cánh đuôi 
màu sắc đặc biệt. Tại đây có một loại chim tên Bowerbird 
màu đen, trán có mào màu trắng tròn như đồng tiền, đỉnh đầu 
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có 6 lông màu đen khá cứng dài cả gang tay, đầu mỗi sợi lông 
có một cục màu vàng như hạt đậu. Đặc biệt lông ở cổ khi 
muốn nó có thể đổi màu như màu cầu vồng. Màn ảnh chiếu 
một rừng cây um tùm, một con chim trống từ đâu bay tới một 
khoảng đất trống mỗi bề chừng bốn thước (12 feet), ở đầu của 
khoảng đất trống ấy có mấy cành nằm ngang chụi lá cách mặt 
đất khoảng hơn một mét (4 feet). 

 
Satin Bowerbird 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

Khởi đầu chim Bowerbird làm công việc dọn dẹp khu đất 
trống cho sạch sẽ, bằng cách lấy mỏ nhặt những lá khô trên 
mặt đất vứt xa ra chung quanh, tiếp theo nó nhặt cành cây khô 
rác rến quảng đi. Nó nhảy tới nhảy lui quan sát xem còn gì 
nhặt liệng đi hết cho thật sạch sẽ. Xong đâu đấy nó bay đi đâu 
không biết, trong lúc ấy một chú chim còn nhỏ (cỡ 14, 15 tuổi 
nếu so với con người) không biết từ đâu đến, chú chim nhỏ 
này vừa đến liền xù lông cổ ra, nhẩy hàng ngang bằng một 
chân từ mé này qua mé kia của khoảng đất ấy, chân kia co lên 
thỉnh thoảng mới chạm đất để cho cân bằng. Bây giờ mới biết 
là chim thành niên dọn dẹp sân khấu, còn chú chim vị thành 
niên đến tập nhảy ké nhảy lén. Chú chim nhỏ này nhẩy qua 
nhảy lại một lúc như thế rồi bay đi khi thấy chim thành niên 
trở lại. Vừa trở lại liền đứng sẵn ở giữa sân khấu chờ, liền có 
bốn chim khác đến đậu thành hàng trên các cành cây nằm 
ngang ví như hàng ghế danh dự, tất cả đều quay mặt về phiá 
sân khấu có chim đực đang đứng ở thế sẵn sàng trình diễn. 
Thì ra, sau khi sửa soạn sân khấu xong anh chàng đi mời khán 
thính giả được bốn nàng tới dự. Chàng bắt đầu xù lông cổ như 
cái ô dù, xòe cánh, xòe đuôi, trông thật lộng lẫy, oai phong 
hùng dũng. Rồi nhảy hàng ngang trước khán thính giả đang 

 
320  Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 

chăm chú ngóng nhìn với vẻ thích thú. Chàng trổ tài bằng 
cách vừa nhảy vừa ca hót, cái đầu lúc nghiêng qua nghiêng lại 
lúc quay vòng tròn, khiến cho sáu sợi lông trên đầu lúc quật 
qua quật lại, lúc quay vòng tròn. Tiếng hót điệu nhảy an khớp 
nhịp nhàng, đúng là buổi trình diễn văn nghệ ca vũ. Thật là 
hấp dẫn và quyến rũ bởi những động tác nhảy nhót, khán giả 
bị lòa mắt bởi trang phục lộng lẫy đẹp mắt, nên chỉ chăm chú 
nhìn và thưởng thức một cách say mê. Trình diễn một hồi lâu 
như thế, bất ngờ anh chàng nhanh như chớp nhảy lên lưng 
một nàng chim đang đứng trên cành xem không kịp phản ứng 
gì cả. Thì ra anh chàng trình diễn là có mục đích. Rồi tất cả 
khán thính giả và người trình diễn đều bay đi và buổi trình 
diễn chấm dứt. 

II. KHÁM PHÁ VỀ CÁC LOÀI SỐNG SỐNG DƯỚI 
NƯỚC. Chúng ta thử nêu ra sáu (6) loài cá: 

01. Con Otter. Otter là một loại giống như rái cá thật to, 
có lông, nó lặn xuống tìm con sò biển được rồi mang lên mặt 
nước cùng với hòn đá. Nằm ngửa trên mặt nước, để hòn đá 
trên bụng, rồi hai tay cầm con sò đập vào đá “đốp, đốp, 
đốp”cho vỡ bể ra mà ăn. Xong lại tiếp tục làm như thế cho 
đến khi no đủ rồi mới ngưng. 

 
Eurasian Otter 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

02. Cá Voi (Whale). Mấy chiếc tầu chở người ra biển để 
xem cá voi, dỡn chơi với cá voi, chúng rất thân thiện với loài 
người từ thượng cổ tới bây giờ, mà những người chài lưới 
trước kia thường ca tụng là “Cá Ông Voi” cứu người gặp nạn 
bão tố. 
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Các loại cá voi và một vài loại cá to khác khi đi săn mồi 
thường đi cùng với con khác trong đoàn cá voi, khi thấy đàn 
cá con, chúng bơi vòng vòng chung quanh đàn cá con để dồn 
cá con vào một khu, rồi lần lượt từng con cá voi xổ vào đàn cá 
con, há miệng hớp nuốt nhiều cá con một lúc, xong trở ra bơi 
vòng vòng để đến lượt con khác cũng làm như thệ’. Đây là 
chiến thuật của cá voi đi săn mồi. Cũng có khi, đàn cá voi dồn 
con mồi vào bờ rồi bắt ăn như chúng bắt mấy con chó biển 
(Seal). 

 
Humpback Whale 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

03. Cá Heo (Dolphin). Một loại cá nhỏ hơn cá voi, chúng 
săn mồi cũng giống như cá voi. Chúng có đặc điểm là bơi 
từng đoàn nhiều nghìn con, vừa bơi, vừa phóng lên không thật 
cao, rồi quay vòng vòng  hai ba vòng trên không để vui chơi 
cùng nhau như ngày hội hè của chúng vậy đấy! 

 
Bottlenose Dolphin 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

04. Một loại cá biển lớn khác mà người viết quên ghi tên 
cá, khi có một đàn con bé bơi quấn quýt cùng nhau, thấy thế, 
cá mẹ há miệng hớp hết đàn con vào miệng, người không biết 
tưởng nó ăn đàn cá con, nhưng không phải, nó hớp đàn cá con 
mang đi chỗ khác, rồi nhả dần ra vài con một, để cá con 
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không tụ lại một chỗ dễ làm mồi cho cá khác ăn. Nếu cá con 
tụ lại nữa, cá mẹ lại làm như thế nữa cho tới khi cá con tản 
mát mới thôi. Đây là tình mẫu tử của mẹ thương các con của 
một loài cá, đâu có thua người? 

05. Cá Archer. Archer là một loại cá nhỏ chỉ bằng hai ba 
đầu ngón tay ở đầm, sông, hồ, cả đàn cá bơi lội tung tăng dưới 
nước trong veo, những cây xanh tươi mọc từ bờ, cành lá xòe 
ra la đà trên mặt nước, vài làn gió thổi nhẹ mát mẻ. Thỉnh 
thoảng vài tiếng chim hót vang trên cành cao, vài cánh bướm 
bay qua bay lại chập chờn, dăm ba con cào cào châu chấu 
nhảy từ cành lá này qua cánh lá khác. Tưởng như cảnh thần 
tiên yên ổn, có ai ngờ, cảnh đẹp đẽ nên thơ ấy, vẫn có cảnh 
chết chóc rình rập đâu đó, âu cũng là kiếp số côn trùng. Trên 
cao, chim nhảy qua, bay lại tìm kiếm mồi, côn trùng cảm biết 
số phận hẩm hiu, nên khép nép nằm im bên lá, khe cành ẩn 
núp dưới thấp. Đột nhiên một tia nước từ dưới vọt lên trúng 
vào thân cào, cào cố gắng bám chặt, nhưng rồi một tia nước 
nữa tiếp nối bắn vào thân, khiến cào không sao cưỡng nổi, 
đành phải rơi xuống làm mồi cho cá dưới nước, thế là rồi một 
đời cào cào! 

 
Archerfish 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

06. Con Hải Ly (Beaver). Con Hải Ly hơi giống con rái 
cá, có bốn chân, đuôi cứng bẹt, có lông màu nâu, rất khoẻ, 
sống cả ở dưới nước lẫn trên cạn, thường ở hang, có răng rất 
sắc và mạnh. Có cặp vợ chồng Hải ly sống ở Tiểu bang 
Wyoming, Hoa Kỳ, nơi một cái suối. Chúng ăn vỏ cây, cây, lá 
cây. Chúng đã dùng răng cắn làm đổ nhiều cây to thân cả một 
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feet (đường kính 1/3 thước). Chúng cắt cây ra nhiều khúc, cắt 
cành to ra, rồi dùng miệmg ngậm kéo cây cành xếp chồng lên 
nhau, lấy bùn làm ciment đắp thành cái đập ngăn nước suối 
dài 150 mét, biến khúc suối thành một cái hồ dài cả gần hai 
cây số. Chúng thường đi tuần phòng, bơi qua bơi lại khắp hồ 
để kiểm soát chỗ bờ hư hỏng. Khi có chỗ bờ bi chảy nước, 
chúng bèn đi lấy cành cây, bùn trộn với cỏ mang đến vá sửa 
chỗ ấy tức thời, không để trì hoãn. Nhà Khoa học đến thăm, 
dùng thuyền còn đang ngắm nhìn cảnh hồ thơ mộng, một con 
Hải ly liền bơi tới gần khách, không hiểu nó chào đón khách 
bằng cách nào đây? Nhà Khoa học chờ đợi chủ nhà Beaver! 
Nó bơi đến gần thuyền  chỉ còn cách khoảng hai thước, dùng 
cái đuôi to tướng đập trên mặt nước một cái thật mạnh “bùm” 
nước bắn tung tóe, tỏ vẻ tức giận, không muốn thấy mặt con 
người ở đó, hãy cút đi cho rảnh mắt! Rồi Beaver lặn biến mất 
vào hang. 

Hang nhà của vợ chồng Beaver rất kiên cố, muốn vào 
hang, phải lăn xuống nước mới vào chỗ chúng ở được. Chỗ ở 
rộng rãi, có hai cửa ra vào khác nhau. 

Về mùa Thu, chúng rất bận rộn, làm việc suốt ngày. Tại 
sao? Vì chúng cần sửa soạn cho mùa Đông tuyết lạnh, mặt 
nước có khi thành băng đá. Chúng đi cắt cây, cắt lấy cành đủ 
to có lá, kéo và cắm xuống đáy hồ ngập nước để giữ cây lá đủ 
ăn cả mùa Đông. Mùa Đông, chúng không phải lên mặt đất 
lạnh lẽo mà cố thủ ở trong hang động, khi đói ra kéo một cành 
vào hang của chúng để ăn dần. 

 
Beaver 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 
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III. KHÁM PHÁ VỀ CÁC LOÀI SỐNG TRÊN ĐẤT. 

Các loài sống trên đất, chúng ta thấy có rất nhiều loài có 
những đặc điểm của nó mà nhiều người đã biết như chuột đi 
ăn trộm trứng, một con ôm trứng, một con ngậm đuôi kéo về 
tới hang. Cả đàn chuột di chuyển, để khỏi lạc nhau, con nọ 
ngậm đuôi con kia v.v…Sư tử, chó sói khi đi săn, con đầu đàn 
rống lên ra lệnh tất cả đàn cùng chuẩn bị tấn công. Có loại khỉ 
dùng que thọc vào hang kiến, sâu  để lôi ra ăn, có loại khỉ biết 
dùng đá đập hột để lấy nhân ăn, có loại khỉ lội xuống nước bắt 
sò (clam) đem lên đập vỡ vỏ để ăn, có loại khỉ dùng một loại 
lá cây xoa vào mình để cho muỗi không đốt v.v… Đó là nói 
về bản năng tư nhiên, ở đây chúng ta không nói tới lãnh vực 
một số loài được huấn luyện bởi con người, chúng có thể làm 
được một số việc mà con người trao phó và hữu dụng, hữu ích 
cho con người. Chúng ta chỉ đề cập đến những gì do bản năng 
tự nhiên, trí thông minh tự nhiên của chúng mà thôi, chúng ta 
tiếp tục nêu ra những con vật sống trên đất, nhất là những con 
vật bé nhỏ, hai loại được nêu ra. 

01. Một con nhện. Một con nhện bé ngoại trừ các chân, 
thân mình nó chưa bằng ngón tay út của người bình thường.  

 
Orb-weaver Spider 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

Nó nhả tơ giăng mạng hình vuông không lớn, mỗi chiều chỉ 
khoảng  hai inches (5 cm), nó làm giống như cái vó, hình 
vuông, vó có hai khung chéo cũng bằng mạng nhện của nó. 
Nó cầm khung lưới vó đứng đó, không biết nó sẽ làm gì? Nó 
đi cất vó tôm tép chăng? Không, nó không đi cất vó tôm tép, 
mà nó cứ đứng đó đợi chờ con mồi xấu số. Rồi một con dế 
con ở đâu bò tới, thế là nó dùng cái vó vừa làm ấy chụp 
xuống. Thảm thương thay cho con dế lúng túng trong cái vó 
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lưới mạng ấy, khiến chân cẳng mắc vào lưới mạng của nó! 
Bấy giờ nhện bèn mang đi cho bữa ăn của nó! Ai nói  nhện 
không thông minh? 

02. Một con giun. Nhà Khoa học Davis Attenborough 
chiếu cảnh một hang động (cave) tối om ở Tân Tây Lan (New 
Zealand), chỉ thấy các điểm sáng như lân tinh, như sao hiện 
lấp lánh trên bầu trời mờ ảo. Nhìn kỹ hơn, thấy những điểm 
sáng lấp lánh ấy được treo bằng những sợi dây từ trần hầm 
động kéo dài xuống y như mùa Đông tuyết rơi phủ đầy các 
cây thông, rồi nắng lên làm cho tuyết tan chảy thành những 
giọt nước dài từ những cành thông thòng xuống. Khi nước 
đang chảy chậm chạp như thế, mặt trời bị mây mù che mất, 
không khí trở thành lạnh hơn lên, những hạt nước đang chảy 
dài bị lạnh đông lại để cho ta những sợi dây nước đá. Rồi đám 
mây qua đi, mặt trời chiếu xuống những sợi nước đá ấy cho ta 
hình ảnh như những sợi dây kim cương lóng lánh. Trong hang 
động kia cũng lóng lánh y hệt đẹp đẽ như vậy. Tại sao vậy? 

 
Earthworm (Lumbricus terrestris) 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 

Nhà sinh vật học chiếu cho chúng ta thấy cảnh một con 
“giun” (Gloworm) có tên khoa học là “Arachnocampa 
Luminosa”, nó giống hệt một con giun bình thường như mọi 
con giun mà chúng ta thường thấy. Chính con giun là tác giả 
làm ra những sợi dây óng ánh đẹp đẽ đó. Đây là kỳ công đặc 
biệt của con giun. Nhưng con giun Gloworm làm ra cảnh đẹp 
ấy để làm gì? Chúng ta thông minh, thử đoán xem mục đích 
của con giun là gì? Nếu không đoán được thì từ nay trở đi, xin 
đừng nên coi rẻ các sinh vật nữa, mà coi chúng như anh em 
vậy. Nó làm ra cảnh ấy để nó ngắm hay để loài người ngắm?  
Chắc là loài vật ít từ tâm, ngay cả loài người còn hiếm có từ 
tâm, sống vị kỷ, vì mình, huống chi súc sinh các loài, chỉ sống 
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theo bản năng sinh tồn của chúng mà thôi. Nên loài vật lại 
càng không biết tới từ tâm là gì, do đó chắc là nó làm ra cảnh 
ấy để phục vụ cho nó. Nhà Khoa học chiếu rõ trên trần hang 
động thấy cả một hệ thống đường dây chằng chéo nối với tất 
cả các sợi dây thòng xuống, trong khi con Gloworm nằm ở 
điểm giữa, có thể gọi là bộ chỉ huy, hay tổng hành dinh, trung 
tâm hành quân. Tại đây, vị tổng chỉ huy là con giun và quân 
cũng là nó, chỉ có một mình nó. Nó không cần máy liên lạc 
giữa bộ tổng chỉ huy với các nơi xa xôi, nhưng các tin tức nó 
đều biết rõ. Nó cứ nằm ở bộ chỉ huy, làm như thể nó không để 
ý gì cả, nhưng không phải thế đâu. Đột nhiên có một côn 
trùng mắc vào một sợi dây từ phiá cửa hang, còn đang dẫy 
dụa muốn thoát ra, nhưng đã bị dính bởi chất nhờn, thoát 
không được. Con giun biết ngay có mồi sa bẫy, nó liền lần 
theo đường dây đến ngay chỗ ấy, mang con mồi về tổng hành 
dinh của nó mà ăn! Nhà sinh vật học giải thích: Những đốm 
sáng như chất lân tinh do con giun tiết ra, những sợi dây tua 
tủa treo những đốm sáng để nhử mấy con thiêu thân bay đến 
và mắc dính phải những sợi dây. Có cái hay của con giun là 
biết bao nhiêu đường dây chằng chịt, tua tủa như thế, mà nó 
biết rõ đường dây nào dính mồi, và đến đúng chỗ ấy không hề 
sai! Rõ ràng là con giun quá hay, quá tài tình, có phải thế 
không? 

Đỗ Đăng Tiến 
(4/2009) 

*** 
Chuyện Cười 

Mê con gì? 
Một em học sinh khoe với cô giáo là cả nhà mình đều ưa thích 
động vật.  Nào là người anh thì thích cá vàng, người chị thì yêu 
chó Nhật, còn em thì thích mèo tam thể, mẹ em thì mê gà ... 

- Thế bố em mê con gì? 

- Dạ, mẹ em bảo bố em chỉ mê con "hồ ly tinh" ở nhà bên cạnh. 

(Ban Biên Tập lượm lặt)  
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TThhee  ttiimmee  iiss  nnooww 
If you ever going to love me, 
Love me now while I can know 
The sweet and tender feelings 
Which from true affection flow. 
Love me now 
While I am living. 
Do not wait until when I’m gone 
And then have it cheseled in marble, 
Sweet words on ice-cold stone. 
If you wait until I’m sleeping 
Never to awaken, 
There will be death bewteen us 
And I won’t hear you then. 
So, if you love me, even if a little bit, 
Let me know while I’m living 
So I can treasure it. 
 
Anonymous 
Mother’s Day 
May 10, 2009 
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LLúúcc  nnààyy  đđââyy 
Nếu con yêu Mẹ con ơi 
Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. 
Mẹ còn cảm nhận tình chân 
Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy. 
Hãy yêu khi Mẹ còn đây 
Khi mình chung sống vui vầy một nơi 
Đừng chờ khi Mẹ qua đời 
Rồi con mới tỏ những lời yêu thương 
Khắc vào nền đá hoa cương 
Mộ bia lạnh lẽo khó vương tình người. 
Nếu chờ khi Mẹ ngủ vùi 
Nghìn thu an giấc dưới nơi suối vàng 
Âm dương chia cách đôi đàng 
Mẹ nào nghe được con than khóc gì. 
Tình con dù ít sá chi 
Hãy trao cho Mẹ ngay đi con à! 
Khi mà Mẹ chửa lìa xa 
Để ta trân quý, thăng hoa cõi lòng! 

Ngô Tằng Giao (bút hiệu Tâm Minh) 
(Chuyển ngữ) 
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Nhân ngày lễ “Phụ Mẫu”, thử nhìn: 

CCOONN  EEMM  ỞỞ  HHẢẢII  NNGGOOẠẠII  VVỚỚII  
NNGGÔÔNN  NNGGỮỮ  &&  VVĂĂNN  HHOOÁÁ  VVIIỆỆTT 

Thu Lê - Nguyễn Thị Thu 

*** 

I. 

_ “Quyên ơi, con đã uống sữa chưa?” 

_ “I did.” 

_ “Con có muốn ăn bánh ngọt không?” 

_ “No, I don't like it.” 

_ “Nói tiếng Việt, Quyên.  Nói ‘Dạ không, con không 
thích’, nghe chưa?” 

_ “Uh, uh... Yes, I do.” 

_ “Đấy, lại tiếng Anh.  Nói tiếng Việt: ‘Dạ, con nghe.’  
Bữa nay ở trường có gì lạ?” 

Quyên đứng im, nhìn bà ngoại rồi nhìn xuống đất, rồi nhìn bà 
ngoại, cười, “I was the calendar girl.” 

_ “Con chỉ cuốn lịch và nói ngày tháng hôm nay cho cả 
lớp nghe?” 

_ “Ya, I sure did.  They laughed at me.” 

_ “Tại sao chúng nó cười con?” 

_ “I don't know.”- “Thế hôm nay là ngày mấy?” 

_ “Today is Wednesday, December 2.” 

_ “Ờ, hôm nay là thứ tư, ngày 2 tháng December, à...tháng 
12.” 
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Chị thân mến, 

Chị hỏi cháu ngoại em bây giờ mấy tuổi và ra sao?  Thì 
em gửi chị và các em ở nhà mẩu đối thoại trên đây.  Cháu 
Quyên vừa được 6 tuổi và đang học lớp 1.  Cháu thật là may 
mắn vì ngay từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ, ngoài cha mẹ cháu, 
cháu chỉ có 2 người trông nom cháu:  Chị Vân bạn em và em.  
Hai bà ngoại giả và thật đều ở trong nghề giáo thì chị phải biết 
cháu được dạy dỗ giỏi như thế nào rồi!  Cháu nói tiếng Việt 
rành rẽ, lúc 2 tuổi rưỡi đã thuộc hết phần đầu của truyện Kiều 
dù chỉ đọc như ... vẹt!  Thật là ngộ ngĩnh khi nhìn cháu đạp xe 
3 bánh quanh nhà, cái miệng xinh xinh vừa đọc: “...Trải qua 
một cuộc bể dâu.  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...” 
hay đọc câu “...Vì tầm tôi phải chạy dâu.  Vì chồng tôi phải 
qua cầu đắng cay...” của bài “Trăng sáng ườn chè”.  Rồi 
Quyên quay lại hỏi bà ngoại, “Chồng cây gì hả bà?” vì cháu 
chỉ mới biết chữ “trồng” (cây) và cũng nhìn bố và ông ngoại 
trồng cây ở nhà, làm em mắc cười bể bụng...  Hai bà giáo đua 
nhau dậy cháu tiếng Việt và thấy thật thích thú và kiêu hãnh 
dạy đứa cháu này. 

Những ngày đầu tiên đi học vườn trẻ thì cháu cứ bám chặt 
lấy bà mà khóc như mưa:  “Bà ở đây với Quyên.”  Em đoán 
chừng con nhỏ sợ vì không biết một chữ tiếng Anh nào.  Thế 
là hai bà phải chia nhau đưa đón con nhỏ và phải ngồi ở góc 
lớp học để...hỗ trợ tinh thần.  Ngồi như thế mất một tháng thì 
mọi sự êm xuôi, đi đến trường vui vẻ.  Mấy tháng sau thì bắt 
đầu thấy cháu sổ tiếng Anh ra và bây giờ thì như chị thấy mẩu 
đối thoại ở trên đó. 

Mới đầu em còn la con nhỏ là không được nói tiếng Anh 
ở nhà, phải nói tiếng Việt.  Nhưng cháu cứ ...lờ đi.  Bình 
thường cháu cũng giống bố mẹ, không nói nhiều như những 
đứa trẻ khác.  Bây giờ đã đi học, bắt đầu nói thì cứ mỗi lần 
mở miệng, thấy cũng vui cửa vui nhà thì lại bị mắng, em cũng 
thấy tội nghiệp và ngại cháu sẽ im luôn nên không mắng nữa.  
Nhưng vẫn giữ vững lập trường là cứ nói tiếng Việt mặc dầu 
cháu cứ trả lời bằng tiếng Anh trơn tru, nghĩa là con nhỏ hiểu 
100% thứ tiếng Việt của em, chứ không ngô nghê ngớ ngẩn gì 
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cả.  Theo lý thuyết học sinh ngữ thì ‘nhận’ (receptive skills - 
nghe, đọc) bao giờ cũng dễ hơn là ‘sản xuất’ (productive 
skills - nói, viết).  Thành thử mình hiểu là con bé không muốn 
đứng đó mà ‘nặn’ ra từng chữ Việt để trả lời và thời gian ở 
trường nhiều hơn ở nhà chắc đã làm cho nó nghĩ bằng tiếng 
Anh rồi. 

Nhưng con trẻ học sinh ngữ cũng có cái khả năng ‘đóng’ 
ngăn kéo (của bộ óc) này, ‘mở’ ngăn kéo kia và có thể học 
nhiều thứ một lúc được chứ.  Chắc cháu em không hoặc chưa 
có cái khả năng đó chăng?  Hoặc giả cháu biết là 2 bà đều 
hiểu tiếng Anh của cháu nên chả tội gì mà phải cố gắng và 
cũng không sợ bị.bỏ đói vì thiếu.thông cảm với bà.  Có lúc em 
nghĩ giả dụ 2 bà mù tịt không biết một chữ tiếng Anh nào thì 
có lẽ lại hay hơn chăng vì cháu sẽ bắt buộc phải nói tiếng Việt 
với em.  Rồi cũng tại em hay quên nữa, cứ thêm mắm thêm 
muối, một tý tiếng Anh chỗ này, một dúm ở chỗ kia.  Nhưng 
chị ơi, những khi giúp cháu làm bài ở nhà, nhất là những phần 
toán khó đối với cháu thì thấy rõ ràng là không nên đem cháu 
vào mê hồn trận, nếu cứ giảng bằng tiếng Việt trong khi bà 
giáo ở trường giảng bằng tiếng Anh.  Làm như thế mình 
không “reinforce” được những điều dạy ở trường trong ngày 
đó.  Chị nghĩ có phải không? 

Thế là em vẫn cố gắng phần em.  Bà Vân cũng vậy và hy 
vọng cháu sẽ vẫn được nghe, và hiểu được tiếng Việt dù là cái 
vốn liếng tiếng Việt đó chỉ trong phạm vi ăn uống và các hoạt 
động ở nhà.  Em tự an ủi, như vậy cũng còn hơn không chị 
nhỉ?  Em không biết chị và các em của chị có vấn đề gì với 
các cháu nhỏ ở nhà như em không, có gặp phải khó khăn này 
trong việc dạy tiếng Việt cho con cái không?  Ngưòi ta bảo 
mình cứ giữ vững lập trường, cứ nói tiếng Việt, cứ khuyến 
khích các con tham dự những sinh hoạt của cộng đồng Việt, 
thì rồi sau này các cháu lớn hơn, cỡ 17, 18 tuổi thì rồi cũng sẽ 
...về nguồn.  Em cũng hy vọng thế nhưng những người ở xa 
cộng đồng Việt thì làm thế nào mà tham dự những hoạt động 
của cộng đồng?  Hai bà ngoại giả và thật này dù sao cũng đã 
về hưu rồi, còn có thì giờ ở gần cháu mà chị thấy còn vất vả 
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thế này thì nói chi đến các con mình, tức là những cha mẹ trẻ 
phải đi làm mút muà từ sáng tới tối.  Về đến nhà là đã thấy 
mệt nhoài, nếu còn chút thì giờ thì giúp con làm tý bài ở 
trường được là may chứ nói chi đến việc dạy con tiếng Việt để 
phải đẩy như đẩy xe bò? 

Mẩu đối thoại ở trên cho chị thấy tiếng Việt của cháu em 
đi về đâu rồi, phải không?  Em đang tự hỏi là tương lai con 
cháu chúng ta ở đây sẽ đi về đâu?  Chị và các em ở nhà bảo 
em phải làm sao đây ??? 

*** 

II. 

 Chị thân mến, 

Hôm nay cháu ngoại em đã được 10 tuổi.  Em trở lại ‘đốt 
lò hương cũ’, đọc lại lá thư em viết cho chị cách đây 3 năm.  
Em có than với chị là dạy con cháu ở Mỹ nói tiếng Việt khó 
quá và em có cho chị thấy tình trạng cháu Quyên lúc bắt đầu 
đi học trường Mỹ. 

Thấm thoắt đã 3 năm rồi.  Thời gian đi thật nhanh.  Để em 
kể chị nghe nhé:  Cuối năm 2005 khi cháu Lê Quyên học hết 
lớp 2 và đã đọc và viết được tiếng Anh xuông xẻ, em đã nghĩ 
đến việc đi tìm một trường Việt ngữ quanh vùng và cuối cùng 
đãghi tên cho cháu học tiếng Việt  ở Trung Tâm Văn hoá 
&Việt Ngữ Văn Lang vùng San Fernando Valley.  Em bảo bố 
mẹ cháu, “Mẹ sẽ đưa đón Quyên đi học tiếng Việt mỗi sáng 
chủ nhật 3 giờ đồng hồ.  Các con khỏi phải lo, cứ việc ngủ trễ 
nhé.”  Bố mẹ cháu cười cuời, chẳng nói gì cũng chẳng phản 
đối.  Còn con nhỏ thì khi nghe nói đi học chủ nhật thì “Nố nồ 
nồ nô...I don't like it!”  Em nghĩ cũng ngán ngẩm, “Chả biết 
rồi ra sao đây.  Sáng chủ nhật phải dậy sớm để sửa soạn vào 
lớp lúc 9 giờ trong khi cả bố lẫn mẹ còn ngủ vùi cho bõ những 
ngày đi làm phải dâỵ sớm, nếu con nhỏ cứ ngủ theo thì mình 
làm gì nó…?” 

Vậy mà trời xui đất khiến làm sao, cháu vẫn lồm cồm bò 
dậy, và kìn kìn cắp sách đi học, miệng thì lầu bầu “It's funny, 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 333 

it's weird…”.  Em đưa cháu vào lớp, đứng thập thò ở cửa nhìn 
thấy chị ta ngồi ở góc lớp, lỗ mũi hin hin đang thun lại trông 
như mũi con thỏ lúc ăn cà rốt.  Chị ta nhìn thấy em, không 
bằng lòng, dơ tay ngoắc bảo bà ngoại đi chỗ khác chơi.  Lần 
sau em đến trường VN vào giờ ra chơi, đã thấy chị ta ra chơi 
với một cô bạn gái thì em biết cháu ok rồi, và đã vào...văn hoá 
Việt vì ở trường Mỹ thì thấy chị ta chơi đá bóng cả với con 
trai con gái, bây giờ sang trường Việt thì con trai không chơi 
vơí con gái...! 

Thế mà cháu học tiếng Việt được 3 năm rồi chị ạ.  Đi từ 
lớp Mẫu giáo, đánh vần từng chữ và học cùng với chừng 20 
trẻ cùng tuổi.  Em nghĩ thật may mình cho cháu bắt đầu sớm, 
chứ tưởng tượng bắt đầu vào lớp mẫu giáo khi 10, 12 tuổi rồi 
ngồi chung với mấy đứa nhỏ thì chắc con đường vào “Việt 
sử” còn chông gai hơn.  Mỗi tuần 3 giờ ngày chủ nhật, trừ giờ 
chơi ăn sáng, đến trễ về sớm, trừ đầu trừ đuôi chắc còn 2 giờ 
học.  Ra về xếp sách lại cất đi cho đến ngày thứ năm được gọi 
là Grandma Day, cháu sang ngủ nhà em chơi với bà, và có dịp 
mở sách tiếng Việt ra, làm bài tập đọc, viết chính tả, vừa ôn 
bài học tuần trước.  Mỗi lần học được năm ba chữ, thấy con 
đường dài vô kể, chẳng biết đến thuở nào mới “Sách Quốc 
ngữ, Chữ nước ta, Con cái nhà, Đều phải học..” để thông thạo 
chữ nghĩa nước ta... 

Những lần học bài như vậy, em cứ bắt cô nàng phải dịch 
thử sang tiếng Anh xem có hiểu cái gì không và cũng ngạc 
nhiên thấy cháu hiểu nhiều hơn là mình nghĩ.  Có lần học vần 
“yết” với chữ “yết kiến”, chị ta nói “...something to do with 
an ant” làm em cười đau cả bụng.  Hoặc là đọc một đoạn văn 
tả cả nhà đi vào tiệm ăn với “các anh chị chạy bàn ra mời 
chúng tôi vào bàn…” mà chị ta dịch “...brother and sister 
running around the table” thì quả là thấy con đường vào ngôn 
ngữ Việt còn xa.. 

Mỗi lần dạy cháu học em lại phaỉ bầy trò đó vui và 
thưởng tiền bỏ vào con heo để trước mặt mỗi khi trả lời đúng.  
Mình trông biết cái mặt nó nhăn nhăn khi ngôì xuống trước 
cuốn sách Việt ngữ.  Em cứ lơ đi và bầy trò chơi, vâỵ mà 
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cũng tốn khối tiền lẻ tuy mỗi chữ nói đúng chỉ được 5 xu hay 
10 xu tuỳ theo khó dễ.  Riêng chính tả thì em cho 25 xu nếu 
bài không có lỗi và cứ trừ mỗi lỗi tính 1 xu.  Mỗi tuần chỉ giở 
sách có một lần, nhưng tối ngủ nhà bà đưọc nghe kể chuyện 
cổ tích.  Cá với chị, con nhỏ này biết hết chuyện Lọ lem, Tấm 
Cam, Trầu Cau, Ăn Khế trả vàng..Những cuốn sách song ngữ, 
những video của Thế Hệ Trẻ, những karaoke quả cũng giúp 
cháu nhiều đấy.  Nhưng Lê Quyên vẫn như 3 năm trước, 
nghĩa là vẫn trả lời bằng tiếng Anh cho những câu hỏi tiếng 
Việt của bà và em xin dơ tay hàng không có cách gì bảo được.  
Cháu chỉ không muốn nói thôi chứ hiểu 100% những điều em 
nói, và khi phải bắt phải nói thì chẳng chọ chẹ, chẳng có 
accent tý nào. 

Tết Trung Thu vừa rồi cháu đã dám lên sân khấu đọc một 
nửa bài “Sự tích Trung Thu” cùng với một em khác trong 
ngày tổ chức Trung thu cho nhi đồng.  Mình thấy vui khi nhìn 
thấy thành quả  dù có chậm chạp.  Bố mẹ cháu cũng có nhìn 
thấy kết quả, mấy năm nay cũng góp mặt với các phụ huynh 
học sinh trong các sinh hoạt của trường.  Hy vọng cứ tiếp tục 
thế này cho đến khi học hết Trung Học, chắc lúc đó đã có thể 
đọc viết tạm thông.  Người ta bảo ở tuổi đó, con trẻ có khuynh 
hướng VỀ NGUỒN, hoặc đi tìm nguồn gốc của mình, nhìn 
nhận identity của mình.  Thì đã có một hành trang..... 

*** 
III. 

Chị thân mến, 

Năm nay Trung Tâm VH & VN Văn Lang lại tổ chức cho 
các em thiếu niên VN thi viết bằng tiếng Việt nhân ngày lể 
Mẹ.  Khác với mọi năm các em chỉ viết về mẹ, năm nay 
trường tổ chức cả ngày lễ Mẹ và Cha vào một ngày và các em 
được viết cả về cha mẹ hoặc ông bà vì lý do rất dễ hiểu là “có 
ông bà mới có cha mẹ” và “ông bà thương và chăm lo cha mẹ 
cũng như cha mẹ thương yêu các con”. 

Em thấy thật vui khi nhà trường tổ chức mừng ngày lễ 
Phụ Mâũ cho con em và thấy thật vui khi nhìn thấy các phụ 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 335 

huynh để thì giờ đến tham dự đông đảo.  Đến để có cơ hội 
nhìn thấy, nghe thấy các con em mình ‘nhìn’ mình như thế 
nào, biết đến mình như thế nào và đã diễn tả cảm nghĩ của các 
em trên tờ giấy trắng mục đen và nhất là viết bằng tiếng Việt 
những cảm nghĩ thân thương đó, một điều mà trong văn hoá 
Việt Nam của chúng ta, chúng ta ít bộc lộ bằng lời nói hay 
ngay cả cử chỉ.  Rối có nhiều khi chúng ta tưởng rằng các con 
chẳng nghĩ gì cả, hay chẳng để ý gì hết.  Chúng ta không biết 
rằng những điều các cha mẹ làm hàng ngày cho các con, với 
các con, đã ghi vào tâm trí của các con. 

Chắc chị cũng đồng ý với em là khi các PHHS đưa các 
con em đi học Việt Ngữ , các vị đã nhìn thấy sự cần thiết cho 
con em mình một môi trường tốt để các con em có dịp lãnh 
hội một chút gì của văn hoá Việt trong khi đang sống và lớn 
lên ở đất Mỹ, được dạy về đời sống luân lý đạo đức, bổn phận 
với gia đình, cùng lịch sử địa lý VN v.v.... Em để ý thấy ở 
trường Mỹ mà các con em đang theo học không hề có môn 
Công Dân Giáo Dục hay Luân Lý Đạo Đức.  Ở trường Mỹ 
các em cũng không có những sinh hoạt chung ca hát v.v… 
ngoại trừ các em hoc orchestra hay music. 

Riêng em, khi dạy thêm cháu ngoại ở nhà một bài đọc 
cháu mang về từ lớp tiếng Việt ngày chủ nhật, khi em đọc 
chính tả cho cháu, đọc to lên những câu như “Cha mẹ nuôi 
nấng con biết bao công sức…  Bổn phận làm con là phải yêu 
mến cha mẹ, cố gắng học hành cho cha mẹ vui lòng ...” hoặc 
bắt cháu học thuộc lòng câu “Anh em như thể tay chân”... 
hoặc đọc về sự tích Trầu Cau v.v… mặc dù nghe những câu 
rất cũ, rất cổ hủ, rất thường nhưng lòng em tràn ngập niềm vui 
và nghĩ thầm, “Nếu cháu mình không đi học lớp tiếng Việt thì 
làm sao lại có cơ hội để học câu này, và lại còn viết được câu 
này ...” và biết rằng mặc dù mỗi tuần con em chúng ta có lẽ 
chỉ mở sách tiếng Việt học bài một lần trước ngày chủ nhật, 
nhưng cứ mỗi lần học được một hai câu như thế này, chúng 
cũng đang thấm từ từ, như nước róc rách chạy luồn qua khe 
đá... 
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Các con đang là biểu hiện của 2 dòng văn hoá, vẫn hội 
nhập với văn hoá mới và vẫn không mất nguồn gốc VN..., có 
phải thế không chị? 

Em có nghe một vài câu phê bình nông nổi của một vài 
phụ huynh: “Mỗi tuần cho học được có vài chữ trong sách mà 
gọi là “Trung tâm Văn Hóa Việt Ngữ...” cho rằng tên trường 
là quá đáng, là lộng ngôn.  Không phải vậy đâu quí vị ạ, các 
con em của chúng ta được tụ tập với nhau, đọc những bài về 
đời sống Việt, lich sử Việt, chơi trò chơi Việt, và nhất là trong 
khi ca hát tiếng Việt trong các buổi sinh hoạt, trong các dịp lễ 
lớn như Tết Nguyên Đán, tết Trung Thu, ngày Cha ngày Mẹ, 
các em đã làm như thấm nhuần các nét văn hoá Việt, “cảm” 
nhận nhiều hơn và thấm thía hơn.  Đó chính là văn hoá mà các 
bậc cha mẹ (những người đã kiên nhẫn đưa con tới trường 
mỗi chủ nhật, năm này qua năm khác cho đến khi các con học 
hết trung học, đi vào đại học hay bắt đầu xa nhà...) phải hài 
lòng là đã cho các con đầy đủ một hành trang văn hoá Việt, 
các con em đã biết đọc biết viết tạm gọi là đủ. Lúc đã trưởng 
thành, phần tiếp tục là phần của các con các cháu. 

Bây giờ xin mời chị, mời các quí vị “nghe” các em nhỏ 
viết về cha mẹ trong ngày lễ Phụ Mẫu, với những điều thật 
ngây thơ, lời nói chưa chuẩn nhưng rất thực, và cũng có nhiều 
ý tưởng thật là chín chắn, già dặn sau đây: 

Lớp 1 Việt Ngữ: 

_ Con muốn má sống lâu lâu. 
_ Hôm nay con muốn mẹ kiều diễm. 
_ Cha mẹ là người tốt nhất trên thế giới. 
_ Con thương họ nhiều.  Họ là những cha mẹ tốt. 
_ Không có ai thương mình thì mình không sống được. 

Lớp 2: 

_ Con thương mẹ và ba thắm thiết… 
_ Ba tôi trả tiền cho các thày dạy kèm tôi để tôi có thể cải 

thiện trong tất cả các môn học tại trường.  Cuối tuần ba 
nấu ăn ngon cho chúng con ăn. 
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_ Mẹ không thích cho con đi chơi nhiều tại vì mẹ rất lo 
lắng cho con.  Con nghĩ mẹ lo lắng quá mà mẹ không 
nghe con.... 

_ Có mấy lần con la mẹ,làm mẹ bùn (buồn).  Mà con cũng 
yêu mẹ lắm.  Mẹ làm cục khổ nui (nuôi) em con và con 
nghĩ nhiều về mẹ. 

Lớp 3: 

_ Bây giờ cha mẹ là 2 người em thương nhiều nhất ở 
trong cả thế giới. 

_ Ba mẹ cho con ăn đồ thơm ngon, và cho con ăn trước, 
ba mẹ ăn sau. 

_ Con không muốn cho ba mẹ cho ai hết. 
_ Không có cha mẹ là không có con. 
_ Khi cha mẹ còn sống con phải quý những điều cha mẹ 

làm cho con.  Con sẽ cố gắng học hành để khi con 
trưởng thành thì con sẽ trở thành bác sĩ để chăm sóc cho 
cha mẹ. 

_ Con thương cha mẹ tại vì cha mẹ sinh ra con , nuôi nấng 
con khôn lớn. 

_ Cha mẹ là anh hùng của con.  Không ai bằng cha me. 

Lớp 4: 

_ Cha mẹ là dù che cho suốt đời con. 
_ Nếu con thấy giúp cha mẹ được thì con làm liền.  Con 

làm mấy điều này con mới là ngoan chứ không phải tự 
nhiên ngày lễ của cha mẹ là con ngoan. 

_ Điều mình làm là hay hơn điều mình nói. 
_ Cha mẹ là quê hương… 

Lớp 5: 

_ Con thương mẹ con nhiều lắm.  Có nhiều lý do mà con 
không viết được.  Con viết hết thì con cần 1 ngàn tờ gi â 
ấ y. 

_ Em cám ơn mẹ đã thường nhắc nhở em học chữ Việt để 
mai đây trở về quê hương của mẹ, cho ông bà ngoại vui 
lòng. 
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Lớp 6: 

_ Con chắc cha mẹ cũng làm cái gì cho ông bà, nên con 
viết về cha mẹ.  Con không biết tại sao nhưng con nghĩ 
cha mẹ quan trọng hơn. 

_ Mẹ rất thương yêu con . Như 1 tiên nữ ở trên thiên đàn 
(đàng). 

_ Mẹ em là người hiền lành. Mẹ dạy bảo cho em những 
điều hay và nói em làm những điều lành, không có làm 
điều ác. 

_ Trong đời em, em sẽ không bao giờ có bố mẹ nào hay 
hơn bố mẹ em. 

_ Trong tiếng Mỹ, em tả bố mẹ em với chữ 
“undefineable” mà trong tiếng Việt, không có đủ chữ để 
tả bố mẹ em. 

Hàng năm Ngày Lễ Mẹ làm như được nhắc đến nhiều 
hơn, chú trọng đến nhiều hơn vì đến trước ngày lễ Cha.  
Nhưng đừng tưởng rằng các con em chúng ta không để ý hay 
không coi bố quan trọng bằng mẹ. 

Ngày Lễ Mẹ cũng thường được gọi bằng những tên khác 
như Ngày Mẹ, Ngày Hiềm Mẫu, hay tiếng Anh là Mother's 
Day, tên nào nghe cũng phổ thông và thân thương.  Đến ngày 
của Cha thì những danh từ như Ngày Bố, Ngày Cha, Ngày Lễ 
Từ Phụ ít được dùng và không được nhắc đến nhiều một cách 
thoải mái như ngày Mẹ.  “Ngày Bố” nghe có vẻ nôm na quá.  
“Ngày Cha” thì nghe có vẻ cứng nhắc, ít thân thương.  Người 
không thông thạo danh từ Hán Việt lại tưởng nếu có “ngày 
hiền mẫu” thì phải có “ngày hiền phụ” để cho cha thì thật lôi 
thôi (vì “phụ mẫu” là cha mẹ mà).  Văn chương ngày xưa 
dùng chữ “nghiêm đường” để chỉ người cha nhưng chẳng thấy 
ai dùng “lễ Nghiêm Đường “ để chỉ ngày lễ Cha (chắc tại 
người cha thời bây giờ không còn nghiêm khắc như thời xưa 
để con cái phải sợ hãi và xa cách!).  Nhưng ngày lễ Từ Phụ 
không “nổi” như ngày Hiền Mâũ, chẳng phải vì các con 
không thương cha bằng thương mẹ.  Các con vẫn thương đấy, 
nhưng tình yêu cha không được diễn tả hoặc biểu lộ ra ngoài 
nhiều, cũng có trầm hơn, tiềm ẩn và nhẹ nhàng hơn và quảng 
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cáo thương mại cho các bà mẹ cũng dễ,..ăn khách hơn là các 
ông bố. 

Lễ Từ Phụ năm ngoái được tổ chức ở Trung Tâm VN Văn 
Lang vùng San Bernadino, các em cũng được thi viết về Bố.  
Chẳng có đề tài gì rõ ràng, cũng chẳng giới hạn thời gian (các 
em viết trong lớp học) và muốn viết dài ngắn thế nào cũng 
được.  Các em cùng lóp thi với nhau và mỗi lớp được 3 phần 
thưởng cho 3 em viết giỏi nhất. Các em học lớp Mẫu Giáo 
chưa hoặc mới học hết vần quốc ngữ không viết được nhiều 
thì cho thi vẽ.  Tất nhiên nếu các em vẽ đẹp mà có viết thêm 
vài chữ thì được điểm cao hơn, và em nào viết được vài chữ 
tiếng Việt thì phải hơn là em chỉ viết được tiếng Anh.  Các em 
từ lớp 1 trở lên thì đã viết được vài câu, vài đoạn văn và lên 
đến lớp 6 cao nhất thì các thầy đã được thưởng thức cả một 
bài văn dài một trang có lớp lang đầu cuối.  Chị và Các bạn 
hãy chia sẻ những ý nghĩ, tâm tình ngộ nghĩnh đầy yêu 
thương của các em về Bố: 
 
Mẫu Giáo: 

Một em vẽ hình 2 bố con và viết “Ba + Con thương nhau” 
Một em viết 1 đoạn tiếng Anh rất dài trong đó có câu: 

“I know you will love me even in your next life.” 
Beyond all the mountains, beyond all the seas, there's no 
one that I love more than you, Daddy.  Con thương bố 
nhiều. 

(*Câu này có vẻ như trong mấy cái cards mà chúng ta 
được đọc, nhưng nếu em nhớ được một câu như thế để 
chép xuống thì cũng là đáng thưởng quá và em cũng 
viết được câu tiếng Việt rất đúng.) 

Lớp 1: 

_ Ba là người anh hùng của con. 
_ Con xin lỗi ba hồi con lì và không nghe lời.  Con sẽ cố 

gắng để không có lì. (*Chắc bé này hay bị ba mắng là lì, 
là bướng bỉnh “stubborn?”). 
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Lớp 2: 

_ Con thương bố lắm.  Bố mua con thêm quần aó được 
không? 

_ Hôm nay là ngày lễ Từ Phụ. Con biết là Ngày nay 
không có cần thiết tại vì ngày nào con cũng nói là con 
thương ba. Rồi ngày nào con cũng nói ba là con cám ơn 
ba tại vì ba lo cho con.  Thành ra con không biết tại sao 
hôm nay là khác.  Con thương ba hôm nay rồi con sẽ nói 
thương ba ngày mai. 

Lớp 3: 

_ Lúc con lớn con muốn chăm sóc ba giống như ba đã 
chăm sóc con. 

_ Khi ba già con muốn giúp đỡ cung cấp đưa lại. Con biết 
lễ phép và kính nể cho ba. 

_ Lúc con làm điều sai ba khuyên bảo nhẹ nhàng. 

Lớp 4 & 5: 

_ Lúc em không hiểu bài làm ở nhà của trường Việt Ngữ, 
ba em cũng lúc nào thức khuya để giảng bài cho em. 

_ Có những lúc mua những đồ như búa để sửa lại những 
đồ em và em của em làm gãy.  Bố cũng mua những cái 
gì cần để thay vào những vật đó cần thay. 

Lớp 6: 

_ Em viết về ông ngoại em vì lúc em sinh ra cha em đã 
mất rồi. 

_ Ông ngoại của em là người rất tốt bụng.  Ông ngoại của 
em hay biếu cho mấy người nghèo vì khi ông của em ở 
VN, ông thật là nghèo và làm việc để nuôi gia đình... 

_ Tuy là ba em đã chết rồi, cha em cũng đã giúp sinh ra 
con.  Con cảm tạ cha. 

_ Ba làm nhiều cho hết gia đình lúc ba con đang buồn 
ngủ. 

_ Khi con cần ba giúp đỡ, ba yểm trợ con. 

Nói về điều những người cha đã làm cho con qua các bài 
viết của các em, thì thấy các ông bố ngày nay, nhất là ở hải 
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ngoại, cũng “khá” hơn các ông ở xã hội VN thời trước, mọi 
việc cứ phó mặc người đàn bà làm hết., kể cả việc 'nuôi già 
dạy trẻ’.  Bố ngày nay dưới mắt các em làm đủ các việc: 

Bố phụ làm nhiều thứ.  Bố chở con đi học.  Bố dạy con 
học.  Bố làm bếp, mua đồ ăn. Bố nói chuyện với con.  Bố dọn 
dẹp nhà cửa.  Bố sửa đồ trong nhà... 

Khi đọc những dòng các con viết về mình. các bậc cha mẹ 
phải vui và kiêu hãnh thấy công lao của mình cho con được 
nhìn nhận và cảm nhận từ các trái tim non nhưng thật chân 
thành.  Không biết chị, không biết các bậc cha mẹ ông bà nội 
ngoaị nghĩ ra sao, riêng em, khi được đọc những dòng chữ các 
trẻ viết bằng tiếng Việt “Con thương bố mẹ” em “cảm” nhận 
được nhiều hơn là ba chữ  “I love you”. 

Thu Lê - Nguyễn Thị Thu 
(5/2009) 

 
Tác giả và cháu ngoại Lê Quyên – Xuân Ất Dậu (2005) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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NNhhữữnngg  NNggưườờii  ĐĐàànn  BBàà  ĐĐãã  GGóópp  
NNhhiiềềuu  CCôônngg  TTrroonngg  VViiệệcc  GGââyy  

DDựựnngg  ĐĐấấtt  NNưướớcc  
Nguyễn Văn Hiền 

*** 

Trong lịch sử Việt Nam, ngoài hai bà Trưng và bà Triệu 
đã khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu mà hầu hết dân Việt Nam 
đều biết đến, còn có một số người đàn bà khác rất có công 
trong việc xây dựng đất nước mà hầu như người Việt không 
biết đến có lẽ là vì trong thời xưa, người ta trọng nam, khinh 
nữ nên các nhà viết sử chỉ nói sơ qua về các người ấy. 

Sau đây tôi xin kể sơ qua một số bà đã thật sự góp nhiều 
công trong việc xây dựng đất Việt. 

*** 

DƯƠNG HOÀNG HẬU 

Ông Dương Đình Nghệ, người có công đứng lên đánh 
đuổi Lý Tiến và Lý Chính Bình đời Đường năm 931, có ba 
người con.  Con gái lớn là Dương Như Ngọc, được gả cho 
Ngô Quyền, con thứ nhì là Dương Nhị Kha và con thứ ba là 
Dương Tam Kha.  Dương Nhị Kha, trong trận đánh quân Nam 
Hán của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, đươc giao trọng 
trách dẫn dụ quân địch vào vùng phục kích, chẳng may bị 
trúng tên chết.  Dương Nhị Kha chỉ có một người con là 
Dương Vân Nga. được Ngô Quyền nuôi dưỡng trong cung 
như một cô công chúa.  Dương Vân Nga rất xinh đẹp, lại ham 
đọc sách và tập luyện võ nghệ.  Khi vua Ngô Quyền mất, có 
giao trọng trách cho Dương Tam Kha giúp đỡ cháu nhỏ trông 
coi việc nước nhưng Dương Tam Kha lại cướp ngôi của cháu. 
Nhờ Dương Vân Nga báo tin cho biết việc Dương Tam Kha 
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định tìm giết Ngô Xương Ngập nên Ngô Xương Ngập mới 
chạy thoát.  Về sau Ngô Xương Văn, em Ngô Xương Ngập 
trừ được Dương Tam Kha, lên làm vua là Nam Tấn Vương. ít 
lâu sau, Nam Tấn Vương bắt giữ Đinh Bộ Lĩnh vào tù khi 
Đinh Bộ Lĩnh đươc tướng Trần Lãm sai sang sứ giảng hòa với 
Nam Tán Vương.  Thấy Đinh Bộ Lĩnh là người có tài lại có 
chí khí nên Dương Vân Nga đã vào ngục cứu thoát ông. 

Khi nghe tin Trần Lãm mất, Nam Tấn Vương đem quân 
vây Bố Hải Khẩu.  Đinh Liễn, con trai Đinh Bộ Lĩnh, còn trẻ 
tuổi, xin mang quân ra đánh, nhưng bị bắt, bị treo trên cây cọc 
để làm áp lực cho Đinh Bộ Lĩnh đầu hàng.  Đinh Bộ Lĩnh 
khẳng khái không hàng, bắn tên định giết Đính Liễn nhưng 
Dương Vân Nga đã phóng lên, múa kiếm gạt tên cứu thoát 
Đinh Liễn.  Nàng xin Nam Tấn Vương cho đi cầu hòa với 
Đinh Bộ Lĩnh.  Đinh Bộ Lĩnh đồng ý hòa với Nam Tấn 
Vương.  Được ít lâu, Nam Tấn Vương, bất thình lình đem 
quân đánh úp Bố Hải Khẩu, nhưng Đinh Bộ Lĩnh đã được 
Dương Vân Nga báo tin cho biết trước, nên ông đã lui quân an 
toàn về Hoa Lư.  Nam Tấn Vương nghi là Dương Vân Nga 
làm nội ứng tiết lộ quân cơ cho Đinh Bộ Lĩnh nên bắt nhốt 
Dương Vân Nga vào thâm cung.  Về sau Đinh Bộ Lĩnh dẹp 
xong 12 sứ quân, lên làm vua là Đinh Tiên Hoàng.  Vua cưới 
Dương Vân Nga, phong làm Trinh Minh Hoàng Hậu.  Dương 
Hoàng Hậu đã khuyên vua nên giao hảo với nhà Tống để 
tránh can qua với Tống hầu có đủ thời gian xây dựng lại đất 
nước vì dân tình đói khổ, tài nguyên đất nước cạn kiệt sau bao 
nhiêu năm loạn lạc trong nước.  Triệu Khuông Dẫn, vua nhà 
Tống , nghe lời khuyên của quân sư Triệu Phổ, chỉ phong cho 
Đinh Tiên Hoàng chức Giao Chỉ quận vương, chỉ ban cho mũ 
áo nhị phẩm ngang chức với các quan đứng hàng thứ nhì 
trong triều đình nhà Tống. Vua Đinh Tiên Hoàng rất tức giận 
muốn chống lại nhưng hoàng hậu đã khuyên can vua nên nhẩn 
nhục chờ cho đến lúc dân giàu, nước mạnh.  Dương Hoàng 
Hậu đã tự đi học cách nuôi tằm, dệt vải may chiếc áo long bào 
cho vua.  Bà khuyến khích triều thần và dân chúng nên dùng 
đồ nội hóa để tỏ ý tự chủ của dân tộc. 
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Khi nước được thái bình, thì vua Đinh Tiên Hoàng lại 
ham mê tửu sắc.  Vua đã lập năm hoàng hậu, trong đó có một 
bà hoàng tuyệt đẹp tên là Ca Ông.  Bà này đã tận dụng sắc 
đẹp, và tài quyến dũ để mê hoặc nhà vua.  Vua nghe lời xúi 
dục của Ca Ông đã phế bỏ chức Thái Tử của con trưởng là 
Đinh Liễn và phong cho Hạng Lang, con của Ca Ông , làm 
thái tử, không nghe theo những lời can gián của triều thần. 

It lâu sau Hạng Lang bị giết trong cung, có hai giả thuyết, 
một cho là do Đinh Liễn giết, hai cho là do một tên gián điệp 
của nhà Tống giết để gây chia rẽ giữa cha con Đinh Tiên 
Hoàng.  Sau khi Hạng Lang bị giết, vua Đinh Tiên Hoàng 
càng ngày càng say sưa rượu chè; vì vậy ông bị tên Đỗ Thích 
giết chết cùng với con là Đinh Liễn trong lúc đang say rượu. 

Sau khi Đinh Tiên Hoàng mất, triều đình lập Đinh Toàn, 
con Dương Thái Hậu, mới 6 tuổi lên làm vua, thái hậu và Lê 
Hoàn cùng nhiếp chính. 

Khi thấy triều đình ta còn đang lục đục vì các biến cố này 
thì vua nhà Tống là Triệu Quang Nghĩa bèn sai Hầu Nhân 
Bảo, Tô Toàn Hưng và Lưu Trừng đem đại quân thủy, bộ 
binh mã sang xâm chiếm nước ta.  Thái Hậu sai sứ sang Tàu 
xin báo tang vua mới mất và thụ phong cho vua Đinh Toàn 
cốt ý để trì hoãn việc tiến binh của quân Tàu và để bên ta có 
thì giờ củng cố đất nước, chỉnh đốn quân mã, tích trữ lương 
thực.  Vua Tống bất đắc dĩ phải sai Trương Tôn Quyền sang 
sứ và bắt mẹ con Đinh Toàn sang chầu. 

Thái Hậu biết con mình còn quá nhỏ, còn mình chỉ là một 
người đàn bà nhiếp chính sau màn, không đủ uy lực để thống 
lãnh triều đình và quân sĩ trong lúc thật nguy cấp này.  Trong 
thời bấy giờ, một người đàn bà khi đã có chồng mà lấy người 
khác thì coi như là bị thất tiết, đáng chê trách.  Dương Thái 
Hậu biết rằng, nếu phải sang chầu thì cũng sẽ bị làm tì thiếp 
cho vua Tàu, nhục nhằn cho đến khi chết và con bà cũng sẽ bị 
tù đầy, chấm dứt dòng họ Đinh nên bà đã quyết đinh kết 
duyên với Thập Đại Tướng Quân Lê Hoàn vì bà biết chỉ có Lê 
Hoàn mới  là người có đủ tài thao lược để chống giặc và giữ 
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nước trong lúc cực kỳ nguy hiểm này.  Bà đã tuyên bố với sứ 
Tàu trước triều đình là bà đã có chồng và bà phải theo chồng 
không thể sang chầu được.  Cùng lúc đó, tướng Phạm Cự 
Lượng, cùng các tướng khác đồng thanh suy tôn Lê Hoàn lên 
làm vua.  Dương Thái Hậu bèn đích thân khoác áo long bào 
cho Lê Hoàn và nói là khi ta khoác áo này lên vai tướng quân 
là khoác vào người tướng quân trách nhiệm với dân với nước 
đó.  Lê Hoàn lên làm vua, hiệu là Lê Đại Hành Hoàng Đế. 
Được tin này, vua nhà Tống nhất định sai quân sang đánh 
nước ta. 

Vua Đại Hành cho Dương Thái Hậu tiếp tục nhiếp chính 
coi sóc việc triều chính còn mình thì tự mang quân đi đánh 
giặc.  Với tài thao lược và mưu trí sẵn có, ngài đã cầm chân 
thủy quân của Lưu Trừng trên sông Bạch Đằng, dụ quân của 
Hầu Nhân Bảo vào một vùng hiểm trở tại Ôn Châu, Lạng 
Sơn, chém chết Hầu Nhân Bảo và quá nửa số quân Tàu.  Bọn 
tướng Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ và Lưu Trừng của Tàu 
sợ quá phải rút quân tháo chạy về nước. 

Vua Đại Hành dẫn đoàn quân chiến thắng trở về phong 
thưởng tướng sĩ.  Vua lại phong cho Dương Thái Hậu làm Đại 
Thắng Vương Hoàng Hậu và cho Đinh Toàn làm Vệ Vương, 
yêu quí như con, khác hẳn với tiền lệ là khi vua mới lên ngôi 
thường hay giết vua cũ và các con vua cũ để trừ hậu hoạn.  
Vua Lê Đại Hành vẻ vang chiến thắng quân Tống đã mang lại 
nền độc lập lâu dài cho nước Việt do tài thao lược của ông, 
lòng dũng cảm của tướng sĩ mà cũng phải nói là do đại công 
của hoàng hậu.  Bà đã khéo léo chuyển giao chính quyền một 
cách êm thấm, biết hy sinh quyền lợi cá nhân của bà, của con 
bà và biết chọn đúng một nhân tài của đất nước để giao phó 
nhiệm vụ.  Không có bà thì chắc gì Đinh Bộ Lĩnh thoát chết 
khỏi tay Ngô Xương Ngập để sau này dẹp được 12 sứ quân và 
lên làm vua; không có bà thì chắc gì không xẩy ra xáo trộn 
trong triều đình và Lê Hoàn có đủ uy thế bình tĩnh để đánh 
giặc, thật đáng phục thay! 

*** 
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NGUYÊN PHI Ỷ LAN 

Tên thật của bà là Lê Thị Yến, quê ở làng Thổ Lỗ, sau đổi 
thành Siêu Loai, Thuận Thành, Bắc Ninh.  Mẹ bà mất khi bà 
mới 12 tuổi, cha lại lấy vợ bé nên thân phận của bà không 
khác gì cô Tấm trong truyện Tấm Cám của nước Việt Nam. 

Khi vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con 
trai để nối ngôi, nên vua về chùa Dâu cầu tự.  Vua và triều 
thần đang xem phong cảnh trong vùng thì vua chợt thấy trên 
nương có một người con gái đang hái dâu trong khi dân cả 
vùng đang xem hội tuyển phi.  Vua vời xuống, hỏi sự tình. 
Vua thấy cô Yến, mới 19 tuổi, tuy ăn mặc rách rưới nhưng rất 
đẹp đẽ và ăn nói hoạt bát, khôn ngoan nên cảm mến đưa về 
cung, phong làm Nguyên Phi (chức trên hết các phi, chỉ dưới 
hoàng hậu), cho xây một cung riêng, đặt tên là cung Ỷ Lan để 
nhớ sự tích cô gái tựa gốc cây lan buổi gặp gỡ ban đầu. 

Khác với các hậu phi, bà không chú tâm đến việc trang 
điểm, trau chuốt mà lại khổ công đọc sách, nghiền ngẫm cách 
cai trị đất nước của các hiền vương thủa trước.  Bà rất quan 
tâm đến các việc trong triều đình, yêu thương mọi nười.  Triều 
thần rất kính phục bà là người có tài, có đức; các cung nữ thì 
rất yêu quí bà. 

Một lần, vua Lý Thánh Tông hỏi bà về viêc trị nước, bà 
tâu với vua là: muốn nước được giàu mạnh, nhân dân được no 
đủ thì vua phải thương dân như con, giáo hóa dân như thầy, 
nghe theo lời can gián của các trung thần, xa lánh và trừng trị 
bọn gian thần, xiểm nịnh; tránh các xa hoa phù phiếm.  Bà 
khuyên vua bỏ lối hát lối Tàu du nhập từ bên nhà Tống.  Bà 
đặt và dạy các cung nữ lối hát Việt Nam, ca tụng các anh 
hùng, các danh lam thắng cảnh, các truyện cổ tích hay của 
Việt Nam.  Bà cũng dạy cho các cung nữ và dân chúng cách 
nuôi tằm, dệt lụa để thay thế tơ lụa nhập cảng của Tàu, cốt ý 
để tiết kiệm quốc khố,và để tỏ ra là nước mình có một nền tự 
chủ riêng biệt.  Vua đã sai may mặc quần áo của vua bằng đồ 
dệt bên mình và khuyến khích triều thần và dân chúng bắt 
chước. 
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Nguyên Phi còn khuyên nhà vua không nên tuyển thêm 
cung tần, mỹ nữ và nên tha bớt cho họ về quê để họ lập 
nghiệp, xây dựng một gia đình riêng.  Vua rất hài lòng và làm 
theo ý bà. 

Trong khi Nguyên Phi Ỷ Lan lo lắng giúp vua giúp nước 
bằng mọi công việc thì Hoàng Hậu Thượng Dương, vì lòng 
ghen ghét, đã nghe lời một tên Tống gian là Tô Giám, người 
của tể tướng nước Tống.  Vương An Thạch đang  nằm vùng, 
sai Thị Chinh, con bà dì ghẻ của bà Ỷ Lan đang làm cung nữ, 
đặt bùa hãm hại vua dưới giường Ỷ Lan.  Hoàng Hậu sai thái 
sư Lý Đạo Thành tố cáo với vua chuyện này để bắt Nguyên 
Phi.  Trong khi nội vụ còn trong vòng điều tra, thì Thượng 
Dương bị tên Tô Giám đe dọa và dụ dỗ nhưng dù sao hoàng 
hậu vẫn còn lương tri, không muốn phản lại vua và đất nước, 
nên bà đã sai lính bắt Tô Giám và thú nhận mọi chuyện với 
Lý Đạo Thành.  Nguyên Phi được vô tội và hoàng hậu cũng 
được vua tha vì đã biết hối lỗi. 

Hoàng Hậu sinh con gái và Nguyên Phi sinh con trai là 
Càn Đức, được tấn phong làm thái tử. 

Năm 1069, vua Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm 
Thành vì nước này được sự yểm trợ và xúi giục của nhà Tống, 
hay sang xâm lấn, quấy nhiễu biên giới nước ta.  Vua đã trao 
quyền nhiếp chính cho vương phi Ỷ Lan.  Tại triều, nguyên 
phi đã nghiêm chỉnh đòi hỏi các quan phải tâu trình rõ ràng 
phần việc của mình, bà theo dõi các mệnh lệnh đã được phán 
truyền.  Mọi việc trong triều đều trôi chảy tốt đẹp.  Vài tháng 
sau khi vua đi đánh giặc, thì nước ta không may bị một trận 
đại lụt.  Mùa màng bị hư hại nặng, nhiều nơi bị đói rách, sinh 
ra trộm cướp.  Nhờ kế sách trị nước đứng đắn, táo bạo và 
quyết đoán, bà đã lý luận, thuyết phục được các quan trong 
triều mở kho cứu dân.  Bà sai quan giám sát việc phân phát 
thực phẩm để tránh việc lạm dụng của quan lại địa phương.  
Bà còn tự giả trang đến châu Định Nguyên xa xôi, là vùng đói 
khổ, loạn lạc nhất.  Bà đi điều tra và bắt được tên quan châu 
Đinh Nguyên đã lợi dụng việc phân phát thực phẩm về làm 
của riêng.  Sau khi bắt tên tham quan đầy đi tù, bà tịch thu hết 
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tài sản và phân phát cho dân chúng.  Bà cũng ra lệnh không 
được truy nã các đám cướp vì bà cho rằng nạn cướp bóc là do 
dân đói.  Đúng như dự đoán của bà, các đám giăc cướp đã tự 
giải tán sau khi chúng đã no đủ.  Cảm cái ơn ấy, nhân dân đã 
tôn thờ bà là QUAN ÂM NỮ. 

Vua Lý Thánh Tông, sau một năm đánh giặc, đã chiếm 
đươc kinh đô Chiêm Thành nhưng chưa bắt đươc vua Chế Củ.  
Vua được tin nước lâm nạn đói và có loạn nên đã trao binh 
quyền cho Lý Thường Kiệt, rồi cải trang dẫn một cánh quân 
nhỏ trở về.  Khi về đến châu Cư Liêm, Hải Dương, vua gặp 
đoàn thuyền chở lương tiếp tế, vua hỏi viên quan chở lương, 
sao nước đang đói và có loạn, lấy đâu ra lương thực mà tiếp 
tế.  Viên quan không biết là vua nên cười khẩy trả lời: nạn đói 
và giặc giã đã yên từ lâu rồi nhờ tài trị nước của vương phi. 
Vua như tỉnh cơn mê, mới nói: “Người ta là đàn bà mà đã giỏi 
vậy, sao ta làm vua một nước hùng cường lại không bắt được 
giặc sao”.  Thế rồi vua lại quay thuyền đi đánh giặc tiếp. 

Năm 1072, vua Lý Thánh Tông, đột ngột qua đời.  Thái tử 
lên ngôi là Lý Nhân Tông, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan làm nhiếp 
chính.  Sau khi Lý Thánh Tông qua đời, Thượng Dương 
Hoàng Hậu, dựa vào thế lực của Lý Đạo Thành đã gạt bỏ Ỷ 
Lan ra khỏi triều đinh, nhưng bốn tháng sau, nhờ Lý Thường 
Kiệt giúp sức, bà mới trở lại làm nhiếp chính. 

Về sau, Thượng Dương hoàng hậu thông đồng với nước 
Tống, định xin hàng, dâng nước.  Ỷ Lan sai nhốt Dương hậu 
vào lãnh cung, bỏ đói cho đến chết và đầy Lý Đạo Thành vào 
Nghệ An vì ông này cũng dính líu vào âm mưu kia. 

Năm 1077, Tống triều sai đại binh sang xâm chiếm nước 
ta.  Hoàng Thái Hậu đã bỏ hiềm khích cũ, điều Lý Đạo Thành 
về giao cho chức thái sư để cùng bà điều khiển triều đình, 
trông nom viêc nước, còn Lý Thường Kiệt thì được giao cho 
việc giẹp giặc.  Quân của Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân 
Tàu, lại đánh phá các châu Ung, châu Liêm của Tàu khiến 
nước Tàu rât khiếp sợ. 
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Vua Lý Nhân Tông là một ông vua anh minh và nhân từ. 
Trong thời ông, dân chúng an cư, lạc nghiệp, lễ hội liên miên. 
Vì lễ hội nhiều, trâu bò bị giết vô số kể.  Hoàng thái hậu, một 
hôm giả làm người đi buôn, đến thăm một làng ở ngoại ô, 
thấy có một nông dân phải kéo cày thay trâu trong lúc trời rét 
như cắt, vào hỏi thăm trong làng thì được biết là vì việc giết 
nhiều trâu bò nên nạn buôn bán và trộm trâu bò càng ngày 
càng hoành hành thành ra thiếu trâu bò cày bừa.  Bà kể 
chuyện và khiển trách vua đã không để ý và chăm sóc dân. 
Vua nhận lỗi và thức tỉnh, xuống chiếu cấm mổ, cấm buôn 
bán, trộm cắp trâu bò.  Kẻ nào không tuân, ngay cả vợ con, 
hàng xóm biết mà không báo đều bị trừng phạt nặng nề.  Vua 
còn sai quân lính ngày đêm đi tuần nên ít lâu sau không còn 
thiếu trâu bò và dân lại được mùa, no đủ.  Cả nước đều ca 
tụng vua và hoàng thái hậu không hết lời. 

Nguyên Phi Ỷ Lan thật là một người đàn bà xuất chúng.  
Bà thương yêu dân hết lòng, giúp các vua lo việc triều chính 
nên vào thời ấy, nước ta an cư, lạc nghiệp, nước ta thật hùng 
cường.  Bà đáng được người dân muôn đời biết đến và nhớ 
ơn. 

*** 

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA 

Huyền Trân công chúa, con gái vua Trần Nhân Tông, là 
một người con gái thật đẹp, thật thông minh, lại hiếu hoc, 
thường đọc sách đến tận khuya nên vua Trần Nhân Tông rất 
yêu quí.  Công chúa thầm yêu Trần Khắc Chung, quan đại an 
phủ sứ của kinh đô, quan giáo thụ của thái tử.  Trần Khắc 
Chung, thật ra họ Đỗ, nhưng vì có công lớn khi sang sứ cầu 
hòa với quân Nguyên nên được vua đặc ân cho đổi thành họ 
vua.  Khi sang sứ cầu hòa với quân Nguyên, ông đã can đảm, 
bình tĩnh đối đáp không tỏ vẻ khiếp sợ, không làm nhục quốc 
thể khiến các tướng Nguyên rất nể phục.  Ông lại thanh liêm, 
đạm bạc, không đua đòi, xây cất dinh thự như các quan khác.  
Thời Trần Nhân Tông, nước ta đã 3 lần đánh bại quân Nguyên 
nên nhà Nuyên rất căm giận, muốn toan tính xâm lăng nữa. 
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Chúng cố gây chia rẽ giữa nước ta với nước Chiêm, xúi dục 
gây rối chốn biên cương.  Vua Trần biết ý đồ của nhà Nguyên 
nên dùng chính sách: Nam hòa Chiêm, bắc cự Nguyên.  Nhà 
vua đã đi thăm Chiêm Thành, bàn định việc giao hảo, và hứa 
gả công chúa cho vua Chiêm. 

Ít lâu sau, triều đình ta nhận được thông điệp cầu hôn của 
vua Chiêm và vua Chiêm xin dâng hai châu Ô và Lý (Thuận 
Hóa) làm sính lễ.  Vua Trần Nhân Tông đồng ý.  Vua nghĩ 
rằng nếu chiến tranh sẩy ra, dân hai nước cùng khốn khổ, tài 
nguyên sẽ kiệt quệ và nhà Nguyên sẽ lợi dụng nước đục thả 
câu, xâm chiếm nước ta.  Vua Trần Anh Tông đem chuyện 
này ra bàn với triều đình.  Hầu hết các đại thần đều không 
muốn gả công chúa cho vua Chiêm và muốn cất quân sang 
đánh.  Các văn thần và nho sĩ còn làm thơ chế riễu.  Họ cho 
rằng nước Chiêm là một nước mọi rợ, gả công chúa cho vua 
Chiêm là một sỉ nhục cho quốc gia.  Trong lúc các quan lại 
đều muốn từ chối thì Túc Vương Trần Đạo Tái, con cố thượng 
tướng thái sư Trần Quang Khải lại đồng ý với vua.  Ông đả 
kích các quan là thiển cận, không hiểu đại nghĩa, không cân 
nhắc lợi hại, không hiểu thâm ý của vua Trần Nhân Tông.  
Ông nói chắc không ai yêu công chúa bằng vua nhưng vì ích 
lợi lớn của quôc gia nên nhà vua phải làm vây. 

Trần Khắc Chung cũng lên tiếng: “cầu hôn là chuyện 
thường trong thiên hạ. Thuận thì gả, không thuận thì thôi, cớ 
gì lại lăng nhục người ta”.  Ông nói, nếu mình gọi người ta là 
mọi rợ thì có khác gì người Tàu gọi dân ta là man di.  Ông 
đưa ra bằng chứng là Chiêm Thành có một nền văn minh rất 
cao, lại giàu có với các đền đài vĩ đại, với hai vụ lúa hàng 
năm, tháng năm và tháng mười trong khi nước ta chỉ có một 
vụ vào tháng mười.  Vụ tháng năm gọi là vụ lúa chiêm. 

Vua Trần Anh Tông lại đem việc này bàn với em gái là 
công chúa Huyền Trân.  Sau khi suy nghĩ chin chắn, công 
chúa xuất hiện trong một buổi triều và tuyên bố: “Lấy chồng 
là việc riêng của người con gái. Gả chồng cho con là quyền 
của cha mẹ. Nay vua cha, vì thương sót lê dân, không muốn 
chiến tranh xẩy ra, nên quyết định gả tôi cho vua Chiêm; Tôi 
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vì lòng hiếu thảo và vì quyền lợi và sự an nguy của dân tộc 
nên bằng lòng sang Chiêm dù thật lòng tôi không muốn”. 

Tháng sáu năm 1306, Huyền Trân công chúa lên thuyền 
sang Chiêm, được vua Chế Mân hết sức thương yêu, phong 
làm hoàng hậu.  Cuộc tình đang tốt đẹp thì thình lình vua bị 
một thế lực trong triều, cấu kết với gián điệp nhà Nguyên 
thanh toán chỉ một năm sau khi công chúa sang Chiêm. 

Theo phong tục bên Chiêm thì khi vua chết, các hậu phi 
phải chịu hỏa thiêu chết theo.  Vua Trần Anh Tông sai Trần 
Khắc Chung Giả sang thăm viếng linh cữu vua Chiêm rồi tìm 
cách đưa công chúa về nước.  Công chúa vì lòng hiếu thảo với 
cha, vì lòng thương dân chúng, muốn tránh khỏi chiến tranh 
nên đã hy sinh thân mình, xa lìa gia đình, quê hương sứ sở 
thân yêu, sang làm vợ vua Chiêm nơi sứ lạ, không người thân 
thuộc mà chồng lại mất sớm, thật đáng phục và đáng thương 
thay. 

*** 

NGỌC VẠN CÔNG CHÚA 

Năm 1613, Nguyễn Hoàng (chúa Tiên) mất.  Con là 
Nguyễn Phúc Nguyên lên thay (chúa Sãi).  Chúa Sãi là một 
người nhân hậu, lại tài cao.  Vào thời Nguyễn Hoàng, nước 
Chiêm Thành chỉ còn lại một phần đất nhỏ, nay thuộc ba tỉnh 
Khánh Hòa, Phan Rang và Phan Thiết. 

Nước Chân Lạp (từ Bà Rịa, Biên Hòa tở vào), tuy to lớn 
nhưng người ít lại luôn luôn bị Xiêm La xâm chiếm.  Năm 
1618, vua Chân Lạp, vì quá lệ thuộc vào nước Xiêm La nên bị 
triều thần bắt thoái vị.  Con là Prea Chey Chetta II lên ngôi. 
Vua Chetta II thấy người đàn bà Việt Nam trắng trẻo, đẹp đẽ, 
và lại muốn nhờ Sãi Vương giúp đỡ chống Xiêm La nên nhờ 
người ngỏ ý muốn làm rể Sãi Vương.  Cũng trong lúc đó, Sãi 
Vương muốn phía Nam được ổn định để đối phó với chúa 
Trịnh phía Bắc nên ưng thuận ngay và gả con gái là công chúa 
Ngọc Vạn cho vua Chetta II.  Để vừa lòng chúa Sãi và Ngọc 
Vạn, vua Chân Lạp đã bổ nhiều người Việt làm quan văn võ 
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trong triều.  Bà Ngoc Vạn lại khéo léo xin vua cho nhiều 
người Việt vào lập nghiệp ở vùng Đồng Nai, Mô Xoài ( Biên 
Hòa, Bà Rịa ngày nay).  Mọi việc thật đang trôi chảy thì vua 
Chetta II bệnh và băng hà (năm 1625).  Em vua là Prea Ôn 
Ley lên làm nhiếp chính, rồi không hiểu vì lý do gì, Prea 
Onley lại không lập con vua Prea Chetta II mà lại lập hai 
người em họ là Pona To và Pona Nu lần lượt lên ngôi.  Bà 
Ngọc Vạn được tôn làm Hoàng Thái Hậu, trên cả hai bà 
hoàng hậu người Chàm và người Lào.  Bà Ngọc Vạn muốn 
tránh các cuộc tranh chấp quyền lực trong triều nên lấy cớ là 
thương nhớ chồng, xin cho mang hai con ra ngoài, xây chùa 
để hằng ngày cúng tế, cầu xiêu cho vua.  Lời yêu cầu của bà 
được ưng thuận ngay.  Năm 1630 vua Pena Nu mất, Prea 
Onley liền lập con trai mình lên làm vua.  Hoàng tử Pana 
Chen (Năc Ông Chân), con trai bà hoàng hậu người Lào của 
vua Chetta II, được người Lào hỗ trợ đã giết cha con Prea 
Ônley.  Pana Chen củng cố ngai vàng, thay thế các quan lại 
người Việt trong triều, tỏ ý kình chống với bà Ngọc Vạn.  Bà 
Ngọc Vạn sợ bị thanh toán nên xin vua Pama Chen cho bà 
đem con đến vùng Đồng Nai, Mô Xoài lập ấp làm ăn sinh 
sống và được chấp thuận.  Bà và một số gia nhân đến lập chùa 
ở vùng Prea Nokor (Saigon ,Chợ Lơn).  Vùng này được gọi là 
Thủy Chân Lạp vì có nhiều sông ngòi.  Dân chúng rất ái mộ 
và kính trọng bà.  Người ta gọi bà là cô Chín cho thân mật.  
Có việc gì khó khăn cần hỏi han, họ đều đến nhờ bà và hai 
con bà giờ đã trưởng thành.  Bà khuyến khích dân chúng khai 
khẩn, trồng trọt và buôn bán với người các nước ngoài nên 
chẳng bao lâu vùng Prey Nôkor trở nên trù phú, tấp nập.  Các 
người nước ngoài như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp. Hòa 
Lan đều mến mộ bà nên gọi bà là cô Chín Chine.  Có lẽ vì tên 
này, về sau có tên Cochinchine. 

Trong lúc vùng Thủy Chân Lạp dưới sự chỉ dẫn của mẹ 
con bà Ngọc Vạn, đã trở thành một vùng an lạc, thịnh vượng 
thì ở vùng Chân Lạc (Bà Rịa, Biên Hòa) ,vì chính sách cai trị 
tàn bạo của Nặc Ông Chân, nên triều đình và trong nước hỗn 
loạn, mọt số hoàng thân quan lại và dân chúng phải chạy vào 
vùng Thủy Chân Lạp.  Bà Ngọc Vạn thấy nguy cơ bị Nặc Ông 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 353 

Chân tấn công nên bà sai người đi cầu cứu chúa Hiền Nguyễn 
Phúc Tần.  Chúa sai tướng Nguyễn Phước Yên đang trấn thủ 
Phú Yên đem 3 ngàn quân vào che trở cho bà và dân chúng.  
Nặc Ông Chân tức giận, đem quân đi đánh Thủy Chân Lạp, 
nhưng bị thua và bị bắt.  Chúa Hiền tha cho và bắt phải triều 
cống, cũng không được đe dọa vùng Thủy Chân Lạp nữa. 

Năm 1660, Năc Ông Chân mất, hoàng tử Patom Reachea 
con bà Ngoc Vạn được tôn lên ngôi.  Năm 1672, Patom 
Reachea bị hành thích, con trai là Ang Chey (Năc Ông Đài) 
giết được thích khách rồi lên làm vua.  Ang Chey nghe theo 
lời xúi giục của Xiêm La xua quân đánh Thúy Chân Lạp. 
Chúa Hiền bèn sai Dương Lâm Hầu vào chiếm giữ các vùng 
Mô Xoài, Đồng Nai, Prey Nokor rồi đem quân đánh Chân 
Lạp.  Ang Chen thua chạy trốn vào rừng nhưng rồi bị thủ hạ 
giết.  Chúa Hiền phong Ang Saur (Nặc Ông Thu), em của 
Ang Chen, lên làm vua và cho Ang Non làm phó vương giữ 
vùng Prey Nokor.  Cả vùng Chân Lạp và Thủy Chân Lạp 
được xát nhập vào bản đồ Việt Nam. 

*** 

NGỌC KHOA CÔNG CHÚA 

Vào khoảng năm 1630, em gái út của Ngọc Vạn là Ngọc 
Khoa được chúa Sãi gả cho vua Chiêm Pô Rôme để được yên 
phía Nam hầu đối phó với chúa Trịnh ngoài Bắc.  Sau khi lấy 
được Ngọc Khoa thì vua lạnh nhạt với hai hoàng hậu cũ, một 
bà người Chiêm, một bà người Rhađe, gây xáo trộn trong 
triều đình.  Vua hết sức chiều chuộng Ngọc Khoa, trấn áp mọi 
thế lực trong triều nên không được lòng dân Chiêm.  Bà Ngọc 
Khoa nghe nói là trong vương quốc Chiêm có thần Siva tượng 
trưng là cây xim xanh rất có quyền lực, không ai có thể xâm 
phạm đươc.  Từ khi nghe được chuyện này, cứ mỗi lần bà 
nhìn thấy cây xim xanh là bà phát bệnh, đau đớn không thể tả 
được.  Đến một ngày bà Ngọc Khoa thấy không thể sống 
được nữa, mới tâu sự thật với vua về nguyên nhân làm bà bị  
bệnh.  Vua vì muốn cứu bà Ngọc Khoa nên sai đốn cây xim 
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xanh, một cây mà dân Chiêm coi là linh thiêng và rất sùng 
kính.  Bà Ngọc Khoa quả nhiên khỏi bệnh sau khi cây xim 
xanh bị chặt.  Dân Chiêm rất phẫn nộ, tụ tập lại, tràn ra đánh 
phá miền biên giới phía Bắc, vùng đất thuộc quyền cai trị của 
chúa Nguyễn.  Chúa Nguyễn Phúc Thuần sai quân đi chống 
giữ.  Vua Chiêm Thành Pô Rôme đích thân cầm quân ra trận, 
nhưng bị giết.  Vùng đất Chiêm còn sót lại này (gồm Khánh 
Hòa, Phan Rang, Phan Thiết) được sát nhập vào bản đồ nước 
Việt. 

Đứng về phương diện dân tộc thì dân hai nước Chiêm 
Thành và Chân Lạp thật đáng thương, đáng hận.  Đây là cảnh 
cá lớn nuốt cá bé xẩy ra ở muôn đòi tại bất cứ nơi nào. 

Nhìn lại lịch sử, chúng ta nhận thấy là hai bà Ngọc Vạn và 
Ngọc Khoa đã có công rất lớn trong việc mở mang đất nước 
khiến nước ta trở nên rộng lớn, trù phú và cường thịnh. 

Nguyễn Văn Hiền 
Nam California - Tháng 2 năm 2008 

  
Y Sĩ Mũ Đỏ và con gái (bé Quỳnh) – Sàigòn 1973 

(Ghi chú của Ban Biên Tập)  
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MMưưaa  TThháánngg  SSááuu 
Thuở nhỏ mê tắm mưa 
Ở truồng chạy khắp phố 
Hắt nước mưa vui đùa 

Sấm vang vang tiếng cười 

Bước vào tuổi mộng mơ 
Làm thơ nhớ người yêu 

Ngắm mưa qua khung cửa 
Long lanh giọt tình si 

Ngày tôi mười tuổi lính 
Pong sô chùm kín mặt 
Đào huyệt chôn đồng đội 

Trong mưa lạnh hoàng hôn 

Nay làm người viễn xứ 
Mưa thêm sầu cô quạnh 

Mong trở về quê cũ 
Đi một mình trong mưa 

Nguyễn Tiến Thịnh 

19/06/2007 

 
Tuổi thơ - Tắm mưa 

(Ban Biên Tập sưu tầm) 
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TTììnnhh  BBạạnn  TTrroonngg  TTôôii,,  
QQuuaa  CCuuộộcc  BBiiểểnn  DDââuu  
Nguyễn Trọng Dzũng 

Lời dẫn nhập. Khi Trần Quang Dự  điện thoại kêu 
gọi gửi bài cho đặc san “Kỷ Niệm 50 Năm CVA-59” 
tôi ầm ừ không dám hứa vì chưa biết viết gì. Gõ email 
viết chuyện tầm phào, gửi cho nhóm bạn CVA-59 trên 
Yahoo groups chẳng có gì khó. Viết để “lên báo” tôi 
vẫn luôn luôn ngại ngùng. Tháng 10, 2008 “ông 
Đốc”(tôi thường gọi TQ Dự như thế) điện thoại lần 
thứ nhì nhắc nhở. Nể tình “ông Đốc và được khuyến 
khích có thể gửi những bài đã đăng trước đây, tôi lôi 
ra gửi cho ban phụ trách đặc san bài “Món nợ không 
trả”, một bài cũ viết năm 2005 để tưởng nhớ Hoàng 
Trường Việt khi Việt đột ngột từ trần. 

Chợt đến tháng 11, trong một trường hợp thật bất 
ngờ, tình cảm dành cho vợ chồng tôi của một bạn 
CVA-59 đã khiến tôi vô cùng xúc động, gợi ý cho tôi 
viết lại những biến chuyển trong trong tâm tư của 
mình về tình bạn trong suốt thời gian hơn nửa thế kỷ 
qua 1954-2009. 

Những dòng tâm sự này xin viết tặng tất cả các bạn 
đã từng chia sẻ kỷ niệm tuổi học trò với tôi và riêng 
tặng người bạn CVA-59 nói trên. 

*** 

Từ thuở nhỏ, qua sự giáo dục của gia đình, tôi giao tiếp 
với bạn bè chí tình. Khi đến tuổi trưởng thành, ra đời tiếp xúc 
với xã hội thực tế, tôi vẫn luôn luôn lấy cái tình cái nghĩa làm 
trọng. Và mọi người xung quanh tôi cũng cư xử với tôi trong 
tinh thần đó. Thế nhưng sau ngày 30/4/75, sống dưới chế độ 
cộng sản, quan niệm đó bị lung lay khi tôi thấy cái tình cái 
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nghĩa lu mờ đi trong cách xử thế của một số người. Tôi đã 
chứng kiến biết bao chuyện đau lòng về sự thay đổi của lòng 
người, thoạt tiên là những mắt thấy tai nghe trong lao tù cải 
tạo, rồi lại tai nghe mắt thấy qua những năm tháng sống trong 
chế độ độc tài cộng sản. Dưới cái chế độ ma quỷ ấy người ta 
dễ dàng lường gạt nhau, phản bội nhau, hãm hại nhau, bất kể 
quan hệ thế nào, có thể là hàng xóm láng giềng, có thể là bạn 
hữu ân tình, có thể thày trò, và ngay cả có thể là ruột thịt nữa. 
Luân lý đạo đức trở nên hiếm hoi. Tôi quan niệm rằng trong 
mỗi con người khi mới sinh ra không nhiều thì ít, đều có tiềm 
tàng một phần thiện và một phần ác, một phần tốt và một 
phần xấu. Tùy theo từng thời gian, từng điều kiện cá nhân và 
môi trường sống mà một trong hai phần đó nổi lên lấn át phần 
kia. Cộng sản chủ trương duy vật, hoàn cảnh sống trong xã 
hội cộng sản là môi trường xúc tác, tạo điều kiện cho cái phần 
ác, phần xấu ấy dễ phát triển nếu bản thân con người không 
đủ đạo đức. 

Về phần tôi, 15 năm sống với Việt cộng suy nghĩ của tôi 
đã bị ảnh hưởng. Sau khi ra tù cải tạo, tôi không hành nghề cũ 
của mình, rút lui về nhà, đi học hớt tóc, học cắt may rồi xoay 
ra kiếm sống bằng nghề thợ may, làm ngay tại nhà không mấy 
khi đi ra ngoài, rất ít gặp gỡ bạn bè. Những người mà tôi tiếp 
xúc chỉ là khách hàng, họ đến rồi họ đi, tôi may quần áo cho 
họ, họ trả tiền công cho tôi, rất là sòng phẳng, hai bên không 
có mối dây tình cảm nào khác. Dạo đó tôi gần như tách khỏi 
hoàn toàn các liên hệ cũ, nhất là khi những người bạn thân 
thiết dần dần ra đi hết. Thảng hoặc có bất chợt gặp ai quen 
biết, tôi không còn dám cởi mở tâm tình như xưa nữa. Thay 
vào đó là một thái độ dè dặt, đề phòng. Điều này chắc các bạn 
còn kẹt lại có thể nhận thấy trong những lần gặp nhau hiếm 
hoi sau 1975 tại Sàigòn. Một “khách hàng” CVA-59 của tôi 
dạo đó là HHPh. chắc hẳn cũng ngạc nhiên về thái độ ít cởi 
mở, không giống như lúc đi học của tôi khi Ph. đến giao cho 
tôi may quần áo. 

Trong số các bạn đã ra đi, tôi chỉ thỉnh thoảng liên lạc với 
Đỗ Đình Lợi. Khoảng năm 1984, 85 khi Việt cộng cho nhận 
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quà của thân nhân từ nước ngoài gửi về, tôi đã vô cùng ngạc 
nhiên nhận được một giấy báo nhận quà, mà người gửi là Đỗ 
Đình Lợi. Đến Trạm Phát hàng ở đường Cô Giang tôi gặp 
Nguyễn Mạnh Đôn cũng cầm một giấy lãnh quà tượng tự, của 
Đỗ Đình Lợi. 

Gói quà gồm những món giống như mô tả trong bài hát 
“Một chút quà cho quê hương” của Việt Dũng, có kèm theo 
một thư ngắn, mở ra đọc mà nước mắt tôi chan hòa. Lợi cho 
biết anh em bên này gom góp “gửi về cho chúng mày chút quà 
lấy thảo”, rồi kể tên các bạn, Phạm Hữu Độ, Lê Duy San, 
Nguyễn Đình Sơn, Đinh Xuân Thảo, v..v…. Vào thời điểm đó 
tôi biết Lợi cũng như nhiều bạn khác cũng vừa mới vượt biên 
tới Mỹ được đôi ba năm. 

Giống như tất cả những gói hàng từ nước ngoài gửi về dạo 
đó, quà là những món ít khi được giữ lại dùng, mà chủ yếu là 
bán lấy tiền. Khi đem ra chợ Tân Định, tôi gặp Nguyễn Quốc 
Can bán chợ trời tại khu Nguyễn Văn Thạch. Nhờ Can giúp, 
tôi bán được giá cao, tổng cộng 2 chỉ vàng, tương đương với 
gần 2 tháng tiến ăn của gia đình tôi 5 người. 

Một mặt tôi được các bạn bên này nhớ tới, gửi quà ân tình 
như thế. Mặt khác tôi được nghe kể về đời sống người Việt tị 
nạn dạo đó, có nhiều trường hợp những người trước 75 từng 
là đồng đội, từng là bạn chiến đấu, bạn đồng nghiệp, khi gặp 
lại nhau ở bên này đối xử với nhau như 2 người xa lạ. Người 
đi trước lạnh nhạt, coi rẻ người tới sau, tìm cách tránh né 
không muốn liên lạc, sợ bị xin sỏ phải giúp đỡ. Sống trong 
môi trường xã hội cộng sản khi mà con người không dám tin 
ai, thì những câu chuyện như thế đã tác động mạnh đến suy 
nghĩ của tôi, làm lung lay cái quan niệm về tình nghĩa mà từ 
lâu nay tôi đã đặt lên hàng đầu trong cách xử thế. Với những 
mặc cảm và thành kiến đó, khi vừa tới Mỹ, tôi không liên lạc 
với bất cứ một ai trong số bạn bè cũ cả. Vừa chân ướt chân 
ráo, tinh thần hãy còn bàng hoàng ngơ ngác, lại thêm mặc 
cảm thiếu tự tin, tôi rất sợ rơi vào tâm trạng bẽ bàng thất vọng 
khi gọi điện thoại cho người bạn để rồi được nghe từ đầu dây 
bên kia giọng nói của đúng người mình muốn nói chuyện 
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nhưng âm hưởng thì miễn cưỡng lạnh nhạt. Ngay cả với Lợi, 
tôi không thư từ thông báo, còn cẩn thận dặn chị tôi đừng cho 
Lợi biết ngày tôi đến Mỹ. 

Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của 
tôi, mà ngày nay nhắc lại tôi vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. 
Người ta thường nói dấu ai thì dấu chứ không dấu được ông 
Trời. Trường hợp của tôi đúng là như vậy. 

Gia đình tôi đặt chân lên đất Mỹ vào tuần lễ giáp Tết 
Canh Ngọ, 23 tháng 1, 1990. Tôi có một cô em ở Virginia, 
một bạn thân của cô ấy ở Santa Ana, nhân ngày Tết điện thoại 
thăm chúc nhau, chị bạn hỏi chuyện nhà và em tôi kể cho biết 
có gia đình tôi vừa tới Mỹ. Chị bạn đó chẳng xa lạ gì, chính là 
bà xã Trần Quang Dự ! 

“Đốc” Dự là người đầu tiên gọi cho tôi. Sau đó tin tôi đến 
Mỹ được các bạn thông báo cho nhau, trong CVA59 cũng như 
trong nhóm bạn đồng nghiệp Điện lực cũ. Gần như ngay lập 
tức tôi liên tiếp nhận được điện thoại thăm hỏi chúc mừng của 
bạn bè từ khắp các tiểu bang. “Khải lùn” từ bên Âu châu cũng 
gọi qua. Các bạn nói chuyện với tôi xong thì chuyền máy cho 
các chị nói chuyện với nhà tôi. Thăm hỏi, chúc mừng, khuyến 
khích, an ủi, cổ vũ tinh thần chúng tôi. 

Ngẫm nghĩ về hai cô bạn ở 2 đầu nước Mỹ, ngày Tết điện 
thoại chúc nhau, quanh năm bận rộn, ít khi liên lạc, nay thăm 
hỏi chuyện sức khoẻ, chuyện chồng con, chuyện công ăn việc 
làm, còn chưa đủ thì giờ, làm sao còn nói vòng vo thêm câu 
chuyện về một người anh vừa tìm tự do. Cho nên hoàn cảnh 
tin tôi đến Mỹ định cư được loan truyển, nếu gọi là tình cờ 
cũng đúng, mà bảo là do cơ duyên cũng chẳng sai. Riêng tôi 
nghĩ rằng đây là duyên Trời muốn dạy cho tôi một bài học về 
tình bạn. 

Câu chuyện các bạn nói với tôi qua điện thoại chỉ là 
những câu thăm hỏi chúc mừng thông thường nhưng tôi nghe 
qua giọng nói âm hưởng thật chân tình thắm thiết. Thế là 
những dè dặt ngại ngùng của tôi hồi nào tới giờ tự dưng biến 
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mất. Rồi chúng tôi cười nói với nhau ồn ào giống như đang ở 
Việt Nam trước ngày 30/4/75 vậy. 

Hai tháng sau, vợ chồng con cái tôi dọn về định cư tại 
Livermore ở miền Bắc California. Tại đây tôi nhận được 
những giúp đỡ cụ thể. Có bạn gửi cho tiền, có bạn gửi cho đồ 
dùng, mới có, cũ có. Từ bộ bát chén ăn cơm, cái nồi điện và 
microwave của con trai Lại Quốc Ấn vừa ra trường, đến cái 
bàn cái ghế do Nguyễn Đình Sơn và Đinh Xuân Thảo từ San 
Jose lặn lội chở đến tận nhà tôi ở Livermore. Các bạn khác 
góp tiền giao cho Đỗ Đình Lợi, Lê Duy San, dắt tôi đi mua 
máy video player sau khi biết tôi đã có người khác cho cái TV 
21” mới tinh. Những món quà mà trị giá lúc đó tôi cứ nhẩm 
tính, quy ra tương đương với 2, 3 tháng tiền ăn của cả gia đình 
tôi trước ngày rời Việt Nam. Tôi cảm kích đón nhận, không 
mảy may mặc cảm. Cho đến nay đã 19 năm qua, một vài món 
vẫn được vợ chồng tôi dùng trong nhà. Nó gợi lại tình cảm mà 
tôi đã nhận được từ bạn bè trong những ngày đầu tiên trân đất 
tự do, sau những năm sống trong một xã hội khó tìm thấy tình 
người. 

Trong 15 năm đó, niềm tin của tôi về tình nghĩa con người 
đã bị cái chế độ ma quỷ ấy làm cho lung lay, tưởng đâu tôi sẽ 
rơi vào vực thẳm của sự đa nghi, ngờ vực, để thành con người 
khô khan đơn độc không có bạn bè bằng hữu gì nữa. May 
mắn thay tôi đã được Trời Phật ban phước cho thoát khỏi cái 
chế độ bẩn thỉu đó. Và rồi khi qua tới đây được bạn bè đối xử 
chí tình. Cách đối xử ấy đã cảm hóa tôi, biến đổi suy nghĩ của 
tôi từ thái cực của bi quan ngờ vực sang thái cực tin tưởng, lạc 
quan. Niềm tin của tôi về tình nghĩa con người đã được phục 
hồi! 

Trở lại với khoảng thời gian sau khi chia tay nhau từ mái 
trường Chu Văn An cuối thập niên 50, mỗi người một ngả, cơ 
hội gặp gỡ giữa những bạn học ngày trước rất hiếm hoi. Thế 
nhưng thật diệu kỳ, khi gặp lại nhau bên này, khoảng thời 
gian 20, 30 năm xa cách từ lúc ra trường hầu như biến mất. 
Mối dây liên lạc được nối lại gần như tức khắc, bằng tình cảm 
và kỷ niệm của tuổi học trò. Không phải chỉ giữa những bạn 
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đã từng chơi thân, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, mà cả những 
người ngày trước khác ban khác lớp, nay gặp nhau tôi cũng 
thấy thân thiết, gần gũi chẳng phân biệt. 

Giải thích sự kỳ diệu này tôi cho rằng một mặt, những kỷ 
niệm dưới mái trường Chu Văn An, là chất keo kết nối chúng 
ta với nhau. Mặt khác tâm trạng lạc lõng nơi xứ người là mẫu 
số chung, không phải chỉ giữa những người đã chung mái 
trường, mà còn là sức hút nam châm kéo những kẻ tha hương 
lại gần nhau. Trong cuộc sống của chúng ta nơi đây, dù chỉ 
mới 2, 3 năm hay 2, 3 chục năm, chắc chắn đã hơn một lần đi 
giữa phố phường đông đúc mà vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn. 
Lạc lõng vì đi mãi vẫn không tìm đâu ra một mái nhà tranh 
với lũy tre già hay tấm liếp bên bóng dừa. Cô đơn vì nhìn ra 
xung quanh chỉ thấy những bóng người áo quần sặc sỡ, tóc 
vàng tóc quăn, chứ không tìm đâu thấy cái áo bà ba, chiếc nón 
lá bài thơ hay mái đầu em bé chăn trâu để chỏm. Không có 
âm thanh của tiếng võng đưa kẽo kẹt trưa hè hay tiếng ầu ơ ví 
dầu, mà chỉ có tiếng xe chạy dồn dập, tiếng người lao xao với 
một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Chính 
những giây phút lạc lõng cô đơn đó khiến chúng ta mong 
muốn được gần nhau, vui mừng khi gặp nhau. 

Bất kể hình hài đã thay đổi thế nào, mái tóc bạc màu nét 
mặt phong sương, không làm phai mờ kỷ niệm của những 
ngày mài đũng quần. Điển hình như trường hợp bạn Ngô Thế 
Hoành (hiện ở Toronto) rời Việt Nam du học từ 1960. Hơn 40 
năm chúng tôi không gặp nhau đã đành, mà tin tức về nhau 
cũng chẳng biết. Cho đến năm 2001 do tình cờ thấy tên bạn 
Hoành trên đặc san của CVA Toronto, tôi hỏi thăm địa chỉ, 
gửi email bắt lại liên lạc. Trong lá thư đầu tiên tôi nhắc lại kỷ 
niệm của những năm 1957, 1958 chúng tôi thường rủ nhau 
nghe chương trình nhạc Hải Nam mỗi sáng thứ Năm của 
phòng Thông tin Hoa Kỳ. Đặc biệt nhất là kỷ niệm tôi leo rào 
“coi cọp” buổi trình diễn nhạc Jazz của ban nhạc Jack 
Teagarden tại rạp Nguyễn Văn Hảo. Chỉ với 2 kỷ niệm đó gợi 
lại trong email, sau hơn 40 năm đứt liên lạc, Hoành đã nhận ra 
tôi ngay. 
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Bằng kỷ niệm Hoành và tôi đã “nhìn” ra nhau, nhưng qua 
hình hài vật chất, chẳng được dễ dàng như thế. Trong một 
chuyến đi công tác, máy bay của Hoành dừng lại phi trường 
San Francisco 8 tiếng đồng hồ, Đỗ Đình Lợi, Lê Ôn Dương và 
tôi cùng hẹn ra phi trường đón Hoành. Chúng tôi đã gần như 
đứng đối diện mà vẫn không nhìn ra nhau, cho đến khi dùng 
cell phone, mới biết bạn mình là người đứng cách đó không 
đầy 20 thước! 

Trong lúc đang viết dở dang những dòng này, tôi bất ngờ lâm 
bệnh. “Đốc Dự” từ quận Cam Nam California, cách nơi tôi ở 
gần 400 miles, dùng điện thoại theo dõi bệnh trạng săn sóc tôi 
thật chu đáo. Không phải chỉ là sự chu đáo của một bác sĩ có 
lương tâm, mà còn chứa đựng tình bạn của “ông Đốc” dành 
cho tôi.  

Nay đã trải qua 19 năm kiếp sống tha hương trong tình bạn bè 
nơi xứ người, ở vào tuổi này tôi không thể có cơ hội còn được 
thêm 19 năm nữa, nhưng dù chỉ còn 1 ngày, tôi vẫn thấy thật 
hạnh phúc trong tình bằng hữu bạn bè đã dành cho mình./. 

Nguyễn Trọng Dzũng (02/2009) 

*** 

 
Nguyễn Trọng Dzũng – Washington D.C., USA (10/2006) 

(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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TTHHỜỜII  TTIIẾẾTT  
Nguyễn Văn Hiền 

Đây là một bài viết dựa trên các tài liệu khoa 
học khí tượng và những dữ kiện sưu tầm trên 
internet với mục đích để nhớ lại những điều mà 
mọi người đã từng học qua, chứ không phải là 
một bài khảo luận. Nếu có điều gì sơ sót, xin mọi 
người thứ lỗi, và chỉ dạy…!!! 

*** 
Thời tiết (nóng, lạnh, mưa, gió, bão) trên trái đất là do 

ảnh hưởng trực tiếp của sức nóng mặt trời. 
Trái đất được bao bọc bởi một bầu khí quyển 

(atmosphere). Lớp khí quyển này bảo vệ trái đất khỏi bị đốt 
cháy bởi sức nóng mặt trời bằng cách hút hầu hết các tia ánh 
sáng chiếu xuống từ mặt trời và phá hủy các vật thể bay lượn 
trong không gian (meteors) khi chúng bay gần tới trái đất 
.Lớp khí quyển này rất mỏng so với bề dày của trái đất.Ta có 
thể so sánh bầu khí quyển với trái đất như là một sợi dây 
buộc một quả bong bóng. 

Bầu khí quyển bao quanh trái đất khác với các bầu khí 
quyển bao quanh các hành tinh khác là nó chứa một hỗn hợp 
dưỡng khí (O2) và nước dưới các dạng khác nhau: hơi nước 
(tiny water droplets), lỏng (liquid) và đặc như đá cục (ice 
crystals). Có hàng tỉ tỉ phẩn tử hỗn hợp này trong không khí. 
Các phân tử này luôn luôn di chuyển theo mọi phương hướng 
và bị bắn ngược lên cao nếu chúng bị cản trở bởi bất cứ một 
trở ngại nào. Sự di chuyển và va chạm này tạo ra áp xuất 
không khí (air pressure). Áp xuất không khí khác nhau ở từng 
vùng của bầu khí quyển vì sự đông đặc của không khí và và 
các trở ngại khác nhau tùy từng vùng. Các phân tử không khí 
thường lắng xuống gần mặt đất vì hấp lực của trái đất., tuy 
nhiên chúng không nằm yên mà luôn luôn chuyển động để 
giữ cho bầu khí quyển được thăng bằng. Không khí di 
chuyển từ vùng có áp xuất cao đến vùng có áp xuất thấp. Sự 
di chuyển chỉ theo một hướng này gây ra gió. Thường 
thường, khi không khí bay cao, tạo thành một vùng có áp 
xuất thấp, nước trong không khí sẽ đông đặc lại thành mây. 
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Ngược lại, không khí chìm xuống thí không có sự đông đặc. 
Như vậy, khi không khí có áp xuất thấp, ta thường thấy trời 
có nhiều mây và thời tiết ẩm. 

Ngược lại, khi không khí có áp xuất cao, ta thường thấy 
trời trong và nắng. Chúng ta không biết là chúng ta thường 
chịu một sức ép không khí chừng 14.5 lbs trên một square 
inch. 

Vì lý do lắng đọng của các phân tử không khí do hấp lực 
của trái đất, lớp không khí gần mặt đất dầy đặc hơn và áp 
xuất cao hơn. Càng lên cao, không khí càng loãng và áp xuất 
càng giảm Sự di chuyển của các phân tử không khí cũng tùy 
thuộc vào nhiệt độ của từng vùng của bầu khí quyển. Khi 
không khí càng ấm thì các phân tử không khí càng chuyển 
đông nhanh hơn, nhưng đến một độ nhanh nào đó thì các 
phân tử không khí bị đẩy ra ngoài khiến không khí vùng đó 
lan rộng ra, thành loãng và nhẹ hơn không khí vùng xung 
quanh. Phần không khí bị hâm nóng và bị lan rộng ra có áp 
xuất thấp bi đẩy lên cao bởi khối không khí xung quanh có 
độ dăy đăc và áp xuất cao hơn. Cái tiến trình này (process) 
gọi là tiến trình đối lưu (convection). Các mảng không khí bị 
đẩy lên cao sẽ lạnh dần vì càng lên cao khí hậu càng lạnh. 
Khi không khí trở lạnh, các phân tử không khí lại chìm dần 
xuống. 

 
Khí hậu từng vùng của trái đất dựa vào sự chia vùng theo 

các tropics của Cancer và Capricorn và các vòng Arctic và 
Anarctic. 

Thời tiết thay đổi hàng ngày do ảnh hưởng của sức nóng 
mặt trời. Trái đất cách xa mặt trời khoảng 93 triệu dặm 
(miles). 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 365 

Trái đất xoay quanh mặt trời một vòng mất 365 ngày 
theo hình bầu dục (ellipse) cho nên mỗi vùng trên trái đất 
nhận được  sức nóng mặt trời khác nhau, tạo thành các mùa 
với thời tiết khác nhau. Miền xích đạo nhận được sức nóng 
nhiều hơn các vùng cực. Để làm cân bằng sự chênh lệch 
này, khí ấm từ miền xích đạo bay đến các miền cực và khí 
lạnh ở các miền cực bay đến các miền xích đạo. 

Trái đất lại xoay quanh nó theo trục Bắc-Nam (B-N) một 
vòng trong 24 giờ, tạo ra ngày và đêm, và xoay theo độ 
nghiêng 23.5 độ F trên trục B-N tạo ra các mùa. Ở các vĩ 
tuyến cao và giữa của trái đất, thường có 4 mùa vì ở các vĩ 
tuyến này, có nhiều thay đổi về ánh sáng và hơi nóng. Ở các 
cực, ngày dài, ngắn và ánh sáng mặt trời thay đổi ít nên chỉ 
có hai mùa: khô và ẩm. Ở vùng Địa Trung Hải, mùa hè thì 
nóng và khô. Mùa đông thì lạnh và ướt. 

Tại các miền nhiệt đới, không khí ấm và ẩm bay lên cao 
do tiến trình đối lưu mạnh, tạo thành một vùng có áp xuất 
thấp và từ đó sinh ra mây và mưa nhiều. Khi không khí bay 
lên cao đến tầng troposphere thì nó không thể bay cao hơn 
được  nữa vì vùng này rất lạnh., và nó tỏa ngang ra đến các 
miền cực. Khi bay đến các cực, không khí này trở lạnh và 
chìm xuống đến khoảng 30 độ B và N vĩ tuyến khiến áp xuất 
không khí ở đây tăng lên, đẩy ra xa một phần lớn không khí 
ở các vùng 30 độ B  và N vĩ tuyến đến các miền có áp xuất 
thấp ở vùng xích đạo. Còn một phần nhỏ khối không khí ở 
vùng 30 độ B và N tiếp tục di chuyển đến các cực ở khoảng 
60 độ B và N và bị đẩy ngược trở lại xích đạo bởi khí lạnh ở 
các cực. 

Khí hậu miền nhiệt đới, phần lớn ở vùng xích đạo giữa 
Tropic Capricorn và Cancer, ẩm, nóng và mưa thường xuyên 
gần suốt năm, làm cây cối mọc nhanh chóng, và nhiều sinh 
vật sinh sống. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn là mùa khô. 
Tuy là mùa khô, nhưng mưa cũng ít nhất là 4 inches mỗi 
tháng. Có khoảng 50% các loại cây cối và sinh vật trên thế 
giới được  thấy ở vùng nhiệt đới. 

Các nhà khoa học chia lớp khí quyển thành 5 lớp: 
(1) Lớp troposphere: lớp này từ mặt đất lên cao tới 5-10 

dậm. Tại vùng này, nhiệt độ giảm 4 độ F cứ lên cao 1,000 
feet, và ngừng giảm ở mức cao gọi là troposphere, khoảng 
chừng 6 dậm từ mặt đất. Ở đây, nhiệt độ có thể xuống thấp 
đến -60 độ F. 
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(2) Lớp stratosphere: lớp này từ đỉnh của lớp trposphere 
đến khoảng cao 30 dậm từ mặt đất. Ở vùng này, nhiệt độ 
tăng dần đến 40 độ F. Có lớp Ozone ở vùng này, khoảng từ 
5 - 15 dặm từ mặt đất. Lớp ozone (có 3 nguyên tử O2) hút 
hầu hết các tia cực tím độc hại từ mặt trời, và ngừa mặt đất 
khỏi mất sức nóng. Lớp ozone này thật mỏng, khoảng 1/8 
inches, trải hết trong  vùng khí quyển này nhưng nhiều nhất ở 
các cực vì ở đó có nhiều tia sáng mặt trời. Ozone bị hủy diệt 
bởi các chất thải từ các kỹ nghệ sản xuất chất CFC 
(chlorofluocarbones), chất phân bón, hơi từ máy bay bay cao. 
Các chất CFC có thể bay cao tới vùng khí quyển cao, và ở 
đó, các CFC có thể tạo thành các hợp chất florine có khả 
năng hủy hoại khí ozone. Sự kiện này có thể làm tổn hại 
môi trường sinh thái của loài người.  

(3) Lớp mesosphere: lớp này, từ đỉnh lớp stratosphere 
đến khoảng 50 dậm cách mặt đất. Ở vùng này, nhiệt độ lại 
giảm và có thể xuống tới -30 độ F. Nhưng ở khoảng 50 dậm 
trên mặt đất, nhiệt độ không giảm nữa. 

(4) Lớp thermosphere: ở trên lớp mesosphere. Ở vùng 
này, nhiệt độ tăng khủng khiếp, có thể lên tới 2,700 độ F. 
Các tia nắng mặt trời và các tia cực tím xuyên qua vùng này, 
bẻ vỡ các phân tử không khí của vùng này thành các + ions 
và ----electrons. Vùng này bảo vệ trái đất bằng cách đốt hết 
các meteors (vẩn thạch) và các obsolete satellites (vệ tinh) di 
chuyển đến gần mặt đất. 

(5) Lớp  exosphere: ở cách mặt đất trên 310 dậm. Ở lớp 
này, có nhiều loại khi helium, N, argon. Tuy nhiên các khí 
này không có nhiều vì ở vùng này hấp lực trái đất rất ít, nên 
các khí này dễ bay thoát lên không gian. Ở vùng này, nhiệt độ 
có thể lên tới từ 570 đến 3,000 độ F. 

Bầu khí quyển làm giảm ánh nắng mặt trời xuốngtrái đất 
bằng mây. Mây phản chiếu 30% ánh sáng mặt trời chiếu 
xuống trái đất. làm đất mát hơn. Mây lại hut khoảng 15% số 
ánh sáng đã xuyên qua nó làm đất ấm hơn. Các nhà khoa học 
nghĩ là hiệu quả làm mát mạnh hơn hiệu quả làm ấm. 

Ở gần mặt đất, cũng có ít ozone, nhưng ozone này lại 
hoàn toàn khác. Vào mùa hè, các hợp chất khí thải từ các lò 
đốt ở các thành phố lớn bị đốt nóng bởi ánh sáng mặt trời, 
tạo thành các đám khói quang hóa (photochemical smog), mà 
ozone là một thành phần quan trọng của đám khói đó. Măc 
dù lớp ozone này giúp loại bỏ các tia cực tím, nhưng nó thật 
sự không có lợi vì nó phá hoại ngành canh tác và có hại cho 
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sức khỏe. 
Bầu khí quyển được tạo thành bởi các khí O2 và 

Nitrogen. Các khí này không hấp thụ hồng ngoại tuyến 
(infraed radiation), mà để chúng bay thoát lên không gian. 
Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất, phần lớn nó bị 
phản chiếu bởi mây, một phần bị mây hấp thụ, còn một phần 
chiếu xuống mặt đất. Khi ánh sáng xuông tới măt đất, một ít 
lại bị phản chiếu ngược lên, phần còn lại được hấp thụ bởi 
đất và được  tỏa ra như nhiệt hay la các tia hồng ngoại tuyến. 
Một phần hồng ngoại tuyến này bay thoát lên không gian, 
phần còn lai bị khí nhà xanh hấp thụ và phân tỏa xuống mặt 
đất. 

Trong bầu khí quyển, lai có các hơi gọi là hơi nhà xanh 
(greenhouse gases). Các hơi này gồm hơi nước, ozone, CO2, 
một chút khí methane, CFC và nitrous oxide. Có vài chất 
trong khí nhà xanh để cho ánh sáng mặt trời đi tới mặt đất 
để bị hấp thụ và tỏa ra nhiệt, Các khí nhà xanh lại hấp thụ 
nhiệt phát ra từ mặt đất và lại tỏa ra xuống mặt đất làm ấm 
trái đất, rất cần thiết cho sự tồn tại của đời sống. Cái tiến 
trình làm ấm trái đất này gọi là hậu quả nhà xanh 
(greenhouse effect). Người ta gọi là hơi mầu xanh vì hơi này 
giống như một nhà kiếng nuôi cây. Kiếng để cho ánh sáng 
mặt trời xuyên vào trong , nhưng không để hơi ấm thoát ra 
ngoài, giúp cho không khí trong nhà kiếng được ấm áp để cây 
cối có thể sống và sinh trưởng. 

Các nhà khoa hoc khám phá thấy một lỗ hổng lớn trong 
lớp ozone trên vùng stratosphere khiến họ nghĩ rằng lớp 
ozone này bị hủy hoại bởi các hơi khói từ máy bay bay cao, 
phân bón, và các chất khí từ các ngành kỹ nghệ. Người ta 
thấy là nhiệt độ trái đất tăng 1.4 độ F trong vòng 100 năm. 

Vào năm 1990, 186 quốc gia trên thế giới đã họp nhau lai 
để tìm cách làm giảm khí greenhouse. Nhưng trong thiên 
niên kỷ này, người ta thấy nhiệt độ toàn cầu vẫn tăng và rất 
khó có thể kiểm soát được. 

Nếu chúng ta không kiểm soát để làm giảm khí CO2, thì 
khí này sẽ gấp đôi vào năm 2060 và nhiệt độ sẽ tăng 3-8 độ 
F trong toàn cầu, tăng 16 độ F ở các cực và 5 độ F ỏ các 
vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới. Sự sưởi ấm toàn cầu sẽ 
thay đổi mưa gió, trước hết gây tai họa cho ngành trồng trọt , 
sau nữa đưa đến nhiều bệnh tật và đói kém. 

*** 
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MÂY 
Mây được tạo thành do triệu triệu giọt nước nhỏ li ti 

đọng lại. Mây phản chiếu ngược lại tia sáng mặt trời, hút bớt 
hơi nóng từ mặt trời làm giảm nhiệt độ trái đất. Mây cũng là 
nguồn gốc của mưa. 

SỰ HÌNH THÀNH MÂY 
Không khí được  tạo thành bởi hàng tỉ tỉ phân tử dưỡng 

khí (O2) và phân tử nước dưới các dạng : hơi (tiny droplets ), 
lỏng (liquid), và đặc (ice crystals). 90% nước trong không khí 
phát xuất từ biển, 10% từ sông, hồ, cây cỏ do sự bốc hơi. 

Khi ánh nắng mặt trời hâm nóng trái đất, và nhất là mặt 
biển (biển chiếm 70% diện tích mặt đất), hơi nước bốc lên 
cao. Các phân tử nước (water molecules) chứa các điện nạp 
(electical charges) đối nghịch nhau cho nên chúng luôn luôn 
dính liền với nhau dù chúng luôn luôn di chuyển. Sức nóng 
làm các phân tử nước di chuyển nhanh hơn và nhanh đến lúc 
các phân tử nước có thể bay thoát ra vùng không khí phía 
trên trong dạng hơi nước (tiny water droplets). Không khí 
càng nóng thì nó càng giữ được  nhiều hơi nước hơn (độ ẩm 
cao hơn). Tuy nhiên không khí chỉ có thể giữ được một lượng 
hơi nước nhất định, nên khi đến độ bão hòa (dewpoint), hơi 
nước bắt đầu đông đặc lại khi gặp lạnh dưới dạng lỏng. 

Nếu sự đông đặc xẩy ra ở mặt đất, các phân tử nước 
dính vào nhau thành các giọt nước nhỏ (small water drops) 
gọi là sương (dew). Nếu sự đông đặc xẩy ra trên mặt đất 
một khoảng cách nhỏ, các phân tử hơi nước đọng lại thành 
sương mù (fog). Nếu sự đông đặc xẩy ra ở trên cao nữa, sẽ 
tạo thành mây. 

Mây ở vùng thấp, ở khoảng nhiệt độ trên 32 độ F một 
chút, chứa các giọt nứơc nhỏ li ti. Mây ở cao hơn trên vùng 
troposhere với nhiệt độ dưới 32 độ F có các đá cục nhỏ. Ổ 
vùng này, mây không bay cao hơn được  nữa, tỏa ngang ra 
thành một vùng mây đỉnh phẳng (flat topped formation). Mây 
ở giữa hai vùng trên, có cả các giọt nước nhỏ và đá cục nhỏ. 

Mây được đặt tên bằng tiếng Latin theo hình dáng, mầu 
sắc và khoảng cao từ mặt đất. Về hình dáng, có 2 loại mây 
chính: cumuliform và stratiform. Đây là 2 loại mây thấp, ở 
cao dưới 6,500 feet. 
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- Cumuliform: tiếng Latin là heap với mây phồng ra như 
hoa nở, tạo thành bởi orographic lìting và tiến trình đối lưu 
từng vùng nhỏ. Mây này báo hiệu là thời tiết không được ổn 
định. 

- Stratiform: (stratus: layer). tạo thành bởi một khối lớn 
không khí bay lên do hệ thống đối mặt (frontal system), và 
báo hiệu là thời tiết được  ổn định. 
Về khoảng cao cách mặt đất, có 2 loại mây chính: 

- Mây ở trên cao > 16,000 feet có chữ đầu ngữ là cirrus. 
- Mây ở khoảng giữa từ 6,500 đến 16,500 feet có chữ 
đầu ngữ là: altos. 

- Mây ở thấp < 6,500 feet có chữ đầu ngữ là thus. 
Có 3 cách (mechanisms) làm không khí bốc lên để tạo 

thành mây: 
(1) Khi mặt biển và mặt đất bị hâm nóng bởi ánh nắng 

mặt trời, hơi nóng bốc lên cao làm nóng vùng không khí bên 
trên. Có các mảng (parcels) không khí nóng bốc lên tới điểm 
bão hòa và tạo thành mây. 

(2) Khi hai khối không khí có áp xuất khác nhau gặp 
nhau, chúng có thể hoán chuyển vị trí của nhau. Các khoảng 
mà hai khối không khí gặp nhau gọi là ranh giới đối mặt 
(fronts). 

Có ranh giới ấm và ranh giới lạnh: 
- Ranh giới ấm (warm front): Khi một khối không khí ấm 

di chuyển đến một vùng không khí lạnh, không khí của phần 
ranh giới ấm có áp xuất thấp hơn bay lên trên phần ranh giới 
của khối không khí lạnh có áp xuất cao hơn .Khi nó bay cao 
hơn nữa, khối không khí ấm sẽ dần dần trở lạnh rồi hơi 
nước trong không khí phần này sẽ đọng lại thành mây. 

- Ranh giới lạnh: (cold front): Khi một khối không khí 
lạnh di chuyển đến một vùng không khí ấm, phần không khí 
ấm ở ranh giới ấm có áp xuất thấp hơn bị đẩy lên cao bởi 
phần ranh giới không khí lạnh, tạo thành các đám mây to và 
có thể gây ra bão doc theo miền tiếp cận ranh giới của hai 
khối không khí đó. 
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(3) Orographic lifting: 
Ở vùng vĩ tuyến giữa (middle latitude), không khí thường 

di chuyển về phía đông, vì vậy gặp mặt phía tây các rặng núi 
và bị cản lại, rồi bốc lên ca, thường đến độ bão hòa rồi thành 
mây. Cái tiến trình tạo mây này gọi là orographic lìting… 

Ngoài các cách tạo ra mây tự nhiên trên, còn có một loại 
tạo mây nhân tạo: mây contrail. 

Các máy bay, khi bay cao ở khoảng troposprere 30,000 
feet, ở đó nhiệt độ thường < 32 độ F, thải ra nước từ các 
ống thoát hơi. Các giọt nước này lập tức đóng thành mây đá 
( ice crystals). Thường thường, ở trên vùng này, chỉ có chút ít 
hơi ẩm nên các mây này rất mỏng và tan nhanh, mắt thường 
không thể nhìn thấy từ mặt đất. Tuy nhiên nếu mây ở vùng 
này có độ bão hòa lớn hơn, thì các mây nhân tạo này sẽ lớn 
hơn và tan lâu hơn, có thể trong vòng 1/2 giờ và người ta có 
thể nhìn thấy từ dưới đất. 

*** 
MƯA 

Vì sức nóng mặt trời, hơi nước bốc lên từ mặt đất và 
nhất là từ mặt biển ( biển chiếm 70% diện tích mặt đất ). 
Các giọt nước cực nhỏ trong mây bay lơ lửng vì sức cản của 
không khí (air resistance ) .Ở trong mây, các giọt nước cực 
nhỏ này có thể dính vào nhau tạo thành các giọt nước lờn 
hơn. Các giọt nước lớn hơn và nặng hơn này rơi xuống vì 
hấp lực của trái đất. Khi chúng rơi xuống, chúng dính vào 
các giọt nước khác, tạo thành các giọt nước to hơn nữa và 
rơi xuống thành mưa. Các giọt nước mưa, khi rơi xuống tới 
đất thường ở thể lỏng, có đường  khính từ 1/50 đến 1/4 inc.. 
Bất cứ giọt nước mưa nào to hơn giọt nước mưa thường bị 
sức cản của không khí làm vỡ ra. 

Nếu các giọt nước thật nhỏ cùng rơi xuống, ta gọi là 
mưa phùn, hay mưa bụi (drizzles). Nếu các giọt nước còn 
nhỏ hơn nữa bay lơ lửng và không rơi xuống đất, ta gọi là 
sương mù (fog). 

Nếu mưa rơi từng cơn (intermittent), ta gọi là mưa rào 
(showers). Cũng tương tự như vậy, mây ở vùng cao hơn, có 
chứa các đá cục và các giọt nước cực lạnh. Các giọt nước 
cực lạnh và các đá cục có độ bão hòa khác nhau nên các phân 
tử nước di chuyển từ các giọt nước cực lạnh đến các đá cục 
khiến các đá cục lớn và nặng hơn, rơi xuống thành mưa đá. 
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Khi mưa rơi xuống, nước ngấm xuống đất, chảy ra sông, 
hồ hay bị hấp thụ bởi cây cối rồi hoặc bốc hơi hoặc chảy ra 
biển tạo ra một chu kỳ mới. 

 
*** 

SƯƠNG và SƯƠNG MÙ 
(Dew, Fog) 

SƯƠNG: Sương là các giọt nước đọng lại trên mặt đất 
khi nhiệt độ của một mảng không khí thật mỏng ngay sát 
trên mặt đất đủ thấp vào ban đêm để nước trong phần không 
khí ấy đông đặc lại. Sương thường thấy vào buổi sáng trên 
mặt đất như một lớp trơn, ướt sau một đêm lạnh, ẩm và trời 
không có mây. Vì không có mây ngăn cản, nên mặt đất có 
thể nhả ra nhiều hơi nóng đã hấp thụ ban ngày, không khí 
trên mặt đất trở lạnh và hơi nước đọng lại. 
Sương là nguồn nước tối quan trọng cho động vật và cây cối 
vùng sa mạc. 

SƯƠNG MÙ: là một hình thức của mây và được  tao ra 
do cùng một tiến trình tạo sương. Trời có thể có sương mà 
không có sương mù nhưng không thể có sương mù mà 
không có sương vì chỉ cần một lớp không khí thật mỏng trên 
mặt đất đọng lại là có sương trong khi phải cần một lớp 
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không khí dày và ẩm trên mặt đất thì mới có sương mù. 
Lớp sương mù có thể dày từ 3 -- 1,000 feet. Sương mù 

khiến ta khó nhìn thấy xa. Nếu lớp sương mù thật dày đặc, 
ta chỉ có thể nhìn thấy vật khác cách xa 10 feet. Nếu ta có thể 
nhìn thấy vật khác trong khoảng từ 1/2 đến 1và 1/2 dậm, 
ngừơi ta không gọi là sương mù ( fog ) nữa mà gọi là mist. 

 
Sương mù thương tan ngay sau khi mặt trời mọc vì ánh 

sáng mặt trời làm đất ấm lên. Sương mù ở biển không tạo ra 
vì khí nóng bốc ra ban đêm như ở mặt đất liền vì mặt biển 
giữ hơi ấm lâu hơn không bốc hơi ban đêm, mà do sự giao 
tiếp giữa một luồng không khí ấm và một luồng không khí 
lạnh ngay trên mặt biển. 

Sương mù ở sườn núi là do một luồng không khí bị thổi 
từ chân cho tới đỉnh núi rồi khi không khí bay đến một độ 
cao vừa lạnh, vừa ẩm thì không khí đong lại thành sương 
mù. Sương mù ở núi khác với mây ở chỗ mây thì chỉ ở trên 
cao trong khi sương mù thì trải rộng và dài tứ phía dưới 
chân núi lên trên. 

*** 
TUYẾT 

Sự hình thành tuyết bắt đầu từ sự hình thành mây đá cuc ở 
độ cao troposphere, ở đó nhiệt độ < 32 độ F. Các viên đá cục 
dần dần dính vào nhau tạo thành các cục tuyết (snow flakes). 
Các cục tuyết này năng và rơi xuống. Khi rơi xuống, các cục 
tuyết thường chảy ra, rơi xuống thành mưa. Tuy nhiên, sự 
tan tuyết  lại hút ra hơi nóng của không khí các vùng phụ cận 
khiến không khí các vùng phụ cận lạnh hơn. Sự kiện này 
làm tăng thêm tuyết khi rơi xuống đất. Nhiệt độ lý tưởng 
nhất để có tuyết là ở gần hay ở dưới 32 độ F một chút. 
Nhiệt độ ở gần 32 độ F cũng làm tuyết tan nhanh hơn, rồi 
đông lại làm tuyết càng to hơn. 
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Tuyết rơi gây nguy hiểm vì làm đường xá trơn trượt, dễ 
gây tai nạn. Ở trên núi, thỉnh thoảng có nạn tuyết lở 
(avalanche) và bão tuyết (blizzards). gây nhiều tai nạn và tàn 
phá trầm trọng. 

*** 

GIÓ, BÃO 
Gió sinh ra do sự chuyển động của không khí. Có 3 yếu 

tố để gây ra bão: 
(a) Khi hai luồng không khí nóng và lạnh gặp nhau, luồng 

khí nóng của ranh giới nóng bị bốc lên cao vì áp xuất thấp 
hơn áp xuất của luồng không khí ranh giới lạnh. Luồng 
không khí nóng khi càng bốc lên cao thì áp xuất càng giảm 
khiến luồng không khí nóng càng bốc lên cao nữa. Luồng 
không khí của ranh giới lanh bên dưới chuyển động mạnh 
hơn để cố bắt kịp ranh giới khối không khí nóng bên trên, 
khiến khối không khí nóng bên trên càng bốc cao hơn và tỏa 
rộng ra.và xuất càng giảm. Các khối không khí ở các vùng 
xung quanh bay ùa vào vùng có áp xuất thấp này, sinh ra gió 
mạnh hoặc bão. 

(b) Một yếu tố khác quan trọng hơn để gây ra gió bão là 
khi khối không khí nóng bay lên cao, các hơi nước trong 
phần không khí này nhả ra sức nóng tiềm ẩn (latent heat).. 
Sức nóng này càng làm khối không khí này bay nhanh và cao 
hơn gây ra mưa bão (thunderstorms). 

(c) Biển cũng đóng một vai trò quan trọng: Khi khí lạnh 
từ các miền cực di chuyển đến gặp khí ấm của biển tạo 
thành các ranh giới nóng và lạnh rồi cũng theo tiến trình nêu 
bên trên, tạo ra bão (cyclogenesis). 

Khi khối không khí của ranh giới lạnh bắt kịp ranh giới 
nóng của khối không khí nóng bên trên thì hai ranh giới này 
tạo thành một ranh giới đóng ( occluded front ) , khiến không 
khí không thể  bay cao hơn được  nữa. Phần không khí ấm 
bên trên trở lạnh, đông lại và rơi xuống thành mưa. Sau 
cùng, khoảng 24 giờ sau khi mưa bão, gió mưa sẽ tạnh vì 
không còn sự khác biệt áp xuất của các khối không khí nữa. 

*** 
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BÃO NHIỆT ĐỚI 
(Tropical Storms) 

Các vùng nhiệt đới tỏa ra rất nhiều hơi nóng tử mặt biển 
và mặt đất, nhất là vào ban chiều, làm các khối không khí ở 
các vùng này bay lên cao, có thể đến tận vùng trposphere hay 
cao hơn nữa, tạo thành các đám mây lớn. Vì sự khác biệt về 
khí lạnh  và áp xuất của vùng này và vùng dưới, nên mưa bão 
sinh ra.. 

Người ta gọi là có bão nhiệt đới khi tốc độ gió > 30 dậm 
/ giờ. Nếu các cơn bão nhiệt đới xẩy liên tiếp với mưa và 
sấm chớp, người ta gọi là có thunderstorms. Các cơn bão 
nhiệt đới liên tiếp tạo thành thunderstorms chỉ xẩy ra khi 
nhiệt độ ở mặt biển phải ít nhất là 80 độ F, có nghĩa là 
thunderstorms chỉ bắt nguồn từ các vùng nhiệt đới. Hệ thống 
bão cũng phải cách xích đạo it nhất là 5 độ thì hệ thống bão 
mới xoáy được..  Một khi hệ thống bão đã xoáy thì hệ thống 
bão có thể di chuyển tới các xích đạo. 

Các nhà nghiên cứu về thời tiết gọi bão nhiệt đới là 
hurricanes nếu gió thổi > 74 dậm/giờ. 

Huricanes cũng được gọi tên khác nhau tùy từng vùng: 
Hurricanes: ở North America , Carabbean. 
Typhoons: ở phía Tây của Date Line Quốc Tế (180 độ 

ngang), China sea, Tây Thái Bình Dương. 
Tropical Cycles: ở Indian Ocean, Úc châu. 
Mắt Bão: Ở trung tâm của một hurricane, có một vùng 

tương đối yên tĩnh và có áp xuất thấp gọi là mắt bão. Mưa 
bão lớn nhất thường xẩy ra ở vòng mây ngay trên viền mắt 
bão. Vòng này lan rông ra trên mặt biển. 
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Bão có thể bay cao nhiều dậm trên mặt đất, lan rộng cả ngàn 
đậm, và có thể kéo dài cả tuần lễ. Bão có thể làm mưa rất to 
và gió giật lên tới trên 150 dâm/giờ. Nguy hiểm nhất của bão 
là sóng dậy (storm surge ). Gió mạnh và áp xuất thấp của 
trung tâm bão làm một khối nước thật lớn tràn mạnh vào bờ 
biển gây ra lụt lội và tàn phá nặng nề. 
Sau khi tàn phá đất liền, bão tan dần vì nguồn không khí ấm 
cần để tạo thành bão mất đi. Sự va chạm của bão vào các đất 
và các chướng ngại vật làm giảm tốc độ của bão. 

*** 

GIÓ BIỂN và GIÓ ĐẤT 
(Sea Breeze, Land Breeze) 

Ở các vùng ven biển, đất liền bi hâm nóng nhanh và 
nhiều hơn mặt biển vào ban ngày. Không khí nóng trên đất 
liền bị không khí lạnh hơn ở biển đẩy xa thêm và cao hơn 
vào đất liền sinh ra gió biển mát mẻ hơn. Gíó này thường 
xẩy ra vào mùa xuân và mùa hạ. 

Vào ban đêm, khí nóng trên đất liền giảm nhanh hơn, 
trong khi nhiệt độ trên mặt biển không thay đổi mấy vì nước 
biển hấp thụ và nhả nhiệt từ từ hơn. Không khí trên đất liền 
lạnh hơn, có áp xuất cao hơn, bay ra biển, đẩy không khí 
ngoài biển ra xa hơn, sinh ra gió đất. 

Biển giữ nhiệt độ lâu hơn đất liền nên trở lạnh chậm 
hơn vào mùa thu và mùa đông, trở ấm chậm hơn vào mùa 
xuân và mùa hạ. Vì có sự hấp thụ và nhả hơi nóng nhanh, 
chậm khác nhau của đất liền và biển nên khí hậu miền ven 
biển thay đổi rõ rệt giữa ban ngày và ban đêm. 
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*** 

SẤM, SÉT 
(Lighting, Thunder) 

SÉT, CHỚP 
Tại sao có chớp thì người ta vẫn chưa giải thích được  rõ 

ràng. Nhưng các nhà khoa học thấy là các đá cục ở phần thật 
cao của mây, vùng trposhere, thường mang điện +, trong khi 
các giọt nước ở đáy từng mây cùng vùng, mang điên ---. Hai 
luồng điện   + và --- này hút lẫn nhau rất mạnh, khiến khối 
không khí trong mây giữa đỉnh và đáy của đám mây không 
thể ngăn ngừa được  sức hút này. Dòng điện --- bên dưới di 
chuyển ngược lên, gặp dòng điện + bên trên tạo thành chớp. 
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Sau khi gây ra chớp, dòng điên + bên trên di chuyển vào 
lại trong mây với một vận tốc nhanh kinh khủng, gặp lại 
dòng điện --- bên dưới sinh ra các chớp liên tuc.Phần lớn các 
chớp xẩy ra trong mây và giữa các đám mây. Chỉ có khoảng 
1/4 số chớp chạy xuống đất khi điện --- ở phần đáy mây di 
chuyển xuồng mặt đất có điên +. .Bất cứ vật gì trên mặt đất 
cũng dẫn điện nhanh hơn không khí do đó bất cứ vật gì cao 
như cây, cao ốc, cột điện và -v v----- thường bị chớp ( sét ) 
đánh nhiều nhất. Vì lý do trên, khi có mưa bão, ta nên cố 
tránh bị sét đánh bằng cách: 
Di chuyển vào trong nhà, cố tránh xa các hệ thống điện, hệ 
thông plumbing, các vật bằng kim khí và dẫn điện như điện 
thoại , computers. 
Nếu ở ngoài trời thì chỗ an toàn nhất là ở trong xe hơi và 
trên máy bay vì chúng không tiếp xúc với đất và không thể 
dẫn điện xuống đất. Tránh ngồi dưới gốc cây, và gần các 
hàng rào dây kẽm. Nên cúi đầu xuống thật thấp nhưng tránh 
nằm dài dưới đất vì khi nằm, ta dễ đụng vào bất cứ vật nào 
dẫn điện..Đăc biệt của sét là không bao giờ nó đánh vào 
cùng một chỗ. 

SẤM 
Khi chớp xẩy ra, nhiệt độ nó gây ra có thể lên tới 40,000 

độ F, khiến không khí xung quanh thật nóng và áp xuất thấp. 
Khối không khí này bung mạnh ra rồi lai thu vào, gây ra một 
tiếng động mạnh gọi là sấm ( thunder ). Ta nhìn thấy chớp 
trước rồi sấm sau vì ánh sáng di chuyển nhanh hơn tốc độ 
âm thanh nhiều.(sấm di chuyển 1 dậm trong 3 giây). 

TORNADO 
Tornado sinh ra do hai luồng khí nóng và lạnh giao tiếp 

nhau. Tornado luôn luôn xảy ra khi có thunderstorm. Khi gió 
ở mức trên của bão bắt đầu thổi mạnh hơn, nhanh hơn theo 
một hướng khác với luồng gió ở dưới làm cả hệ thông bão 
quay. Tornado di chuyển khoảng 35 dậm/giờ. Nếu mạnh 
hơn, có thể lên tới 300 dậm/giờ. Tornado có thể di chuyển 
đến bất cứ chỗ nào trong vòng từ 300 bộ đến 1/2 dặm và 
thường kéo dài chừng 15 phut đến 1 giờ. Các trận bão đủ 
mạnh để gây ra tornado thường xẩy ra ở vĩ tuyến giữa, nhiều 
nhất là ở Hoa Kỳ vào các tháng 5 và 6, rồi đến Úc và thỉnh 
thoảng ở Anh. 
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Con người có thể thay đổi lối và cách sống để thích hợp 

với thời tiết nếu chỉ có sự chênh lệch nhỏ về thời tiết. Người 
ta phải giữ thân nhiệt ở khoảng 98.6 độ F. Nếu nhiệt độ cao 
hơn hay thấp hơn nhiều, người ta sẽ bị nhiều bệnh tật nguy 
hại đến sức khỏe. Ở các xứ mà nhiệt độ thay đỏi nhiều, tử 
vong nhiều nhất là vào mùa đông vì các bệnh về tuần hoàn, 
hô hấp và nhiễm trùng. Vào mùa đông, phần ngoài cơ thể bị 
lạnh nhiều khiến áp xuất cơ thể tăng, làm ảnh hưởng đến 
tim. Cơ thể quá lạnh không đủ sức chống lại các nhiễm 
trùng .Hơn nũa, vào mùa đông, người ta thường tụ tập trong 
nhà, khiến các bệnh nhiễm trùng dễ lây lan.Cũng vào mùa 
đông, độ ẩm giảm nhiều làm da khô, dễ sinh ra các bênh 
viêm da. Lạnh cũng làm máu di chuyển chậm lại gây tổn hại 
các tế bào, sinh ra các mụn nhọt nhất là ở các ngón tay, ngón 
chân và tai ở trẻ con. 

Trái lại, thời tiết nóng làm vi trùng dễ sinh sản gây ra 
nhiều bênh truyền nhiễm, làm tăng các bệnh dị ứng và suyễn 
vì nóng làm khô các phấn hoa để chúng dễ bay cao và xa. Ở 
các vùng nhiệt đới, nóng và mưa nhiều , dễ cho muỗi sinh 
sản, gây ra sốt rét. 

Sự thay đổi thời tiết cũng làm tăng đau nhức bắp thịt, 
làm thay đổi tính tình. Các đợt nóng ( heat waves ) hình như 
làm tăng bạo động. 

Ở Bắc Mỹ, vào mùa đông có nhiều tuyết, người ta phải ở 
trong nhà lâu và nhiều hơn khiến sinh ra hội chứng gọi là 
"cabin fever" với lo âu và buồn chán. Mới đây, người ta ghi 
nhận thêm một hội chứng mới gọi la "SAD" (seasonal 
efective disorder) gồm trạng thái buồn nản và mơ sảng 
(lethargy ) vì thiếu ánh sáng mặt trời. 
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KẾT LUẬN 
Chúng ta thấy là thời tiết thay đổi từng ngày, từng giờ và 

từng vùng trong trái đất. Nhưng người ta vẫn có thể tiên 
đoán được thời tiết dù không chính xác 100%. Con người 
cũng thay đổi về ngoại hình theo thời gian, nhưng bản tính 
con người rất khó thay đổi chẳng hạn tính lè phè, làm biếng 
làm viêc nhà của tôi. Còn đối với phái đẹp, tánh tình cũng 
thay đổi rất nhiều theo các chu kỳ giống như thời tiết..., nhất 
là vào thời kỳ khoảng từ 40 đến 50 cái xuân thì nóng giận bất 
thường, vô cớ... Bạn nào tối dạ dám khà khịa với các bà vào 
thời kỳ này, thì dù có rúc vào chăn để tránh nạn cũng phải 
nhức đầu, điếc cả lỗ tai đến vài ba tháng… Ở đây, tôi chỉ 
dám nói khẽ và riêng với các bạn đồng khóa 58-59 thôi nhé. 
Nhắc lại là chỉ với các bạn CVA 58-59 (tôi chỉ nói riêng với 
bạn, đừng kể lại với ai nhé!). Bạn nào bép xép nói cho các bà 
biết thì ráng mà nghe chửi một mình, ngậm bồ hòn làm 
ngọt…. Chắc hẳn bạn này đã lỡ nuốt phải gan gà, mật chuột 
lúc nào mà không biết đầy !!! 

Sau cùng, chúc các bạn vài ngày ồn ào, khản giọng trong 
mấy ngày họp mặt đầu tháng 7/2009 này. 

Tổng chào, 

Nguyễn Văn Hiền 
(6/2006) 

*** 
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MMỖỖII  NNĂĂMM  HHOOAA  ĐĐÀÀOO  NNỞỞ  
Trần Quang Dự 

*** 

Nghe CVA Quốc đọc xong câu đầu của bài thơ cổ tôi 
bèn đưa lời cảnh giác: 

- Xin lỗi quí đồng môn, quí vị đã là các bậc cao niên 
rồi đấy, nếu không hơn thì cũng ngang tuổi "ông      
Đồ già" lúc cụ ngồi viết câu đối bên lề đường.  Xin đừng nghĩ 
còn trai tráng như thuở nào. 

Quốc bảo: 

- Phải dùng từ đầu lưỡi của Thà "Típ" thì mới thấm: 
"Đừng có tưởng bở". 

Tôi không đồng ý với Quốc: 

- Xin lỗi bạn, Thà "Típ" thường dùng từ trên, nhưng 
từ đầu lưỡi của hắn là tiếng Đan Mạch (viết tắt là Đ.M.), 
nhóm người dùng nhiều nhất từ "Đừng có tưởng bở" là các nữ 
sinh Trưng Vương.  Nói có sách mách có chứng, "moi" biết 
một tay có em gái học Trưng Vương, một chiều trên đường 
đón em đi học về, hắn hỏi nhỏ: "Này, tại sao bạn em, cô đeo 
kính trắng, cô ấy lại mỉm cười khi nhìn anh?".  Cô em la to: 
"Anh đừng có tưởng bở".  Thời trung học, có nhiều tay nói 
chuyện hết sức là vô tư, không có ẩn ý gì mà vẫn bị các "em 
TV" cảnh cáo: "Đừng có tưởng bở". 

Chợt Quốc ngắt lời tôi: 

- Thế còn người bạn quí của ông bị em gái la thì về 
sau thế nào, có "bở" không? 

- Ô, không phải là "tưởng" mà "bở" thật và vì quá 
"bở" nên "bở bung" ra một cặp sinh đôi, thế mới tài! 

Quốc cao hứng ngâm: 
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Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,  
Vô duyên đối diện "vẫn" tương phùng. 

Xin trở lại bài thơ cổ.  Phải công nhận hình ảnh ông 
Đồ Già, mực tầu, giấy đỏ là một trong những sắc thái đặc biệt 
của Tết.  Cụ Đồ thường viết bằng Hán tự lên giấy đỏ, lời chúc 
tốt đẹp đầu năm, như: Cung Chúc Tân Xuân - Vinh Hoa Phú 
Quí ... nhưng chính là câu đối, một thành phần không thể 
thiếu của Tết: 

Thịt mỡ, dưa hành , câu đối đỏ 
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh 

Một nhà văn đã viết: Đôi câu đối trên đã mô tả đầy đủ 
cảnh Tết và cách ăn Tết của dân tộc ta.  Tôi được biết hiện 
nay ở quận Cam còn sự hiện diện của một số rất ít "Cụ Đồ 
Già" tuổi gần hoặc trên 100, cơ thể suy yếu nhưng trí não vẫn 
còn tinh tường để làm câu đối.  Cách đây ít năm, tôi có quen 
một cậu tên Xuân.  Một buổi sáng cậu đem cụ thân sinh đến 
văn phòng tôi.  Chuyện qua lại, tôi được biết cụ di cư từ Bắc, 
có một thời làm công chức ở Hội An.  Một ngày gần Tết tôi 
nhận được thư cụ kèm theo là một đôi câu đối cụ tặng tôi, đặc 
biệt trong đó có tên tôi và anh bạn: 

Người lữ thứ gặp ân nhân là vinh Dự 
Cảnh tha hương vui đạm bạc đón mừng Xuân 

Xin phép được bàn qua về câu đối.  Câu đối có hai 
câu, mỗi câu là một vế.  Khi tự mình làm cả hai câu thì một 
câu gọi là vế trên, một câu gọi là vế dưới.  Khi một người làm 
một câu để người khác đối lại thì gọi là "vế ra" và "vế đối".  
Câu đối có thể chứa một tới nhiều chữ.  Tùy theo số chữ trong 
câu, người ta phân biệt câu tiểu đối, câu đối thơ hoặc câu đối 
phú.  Về luật bằng trắc thì trên nguyên tắc chữ vế bên này 
"trắc" thì chữ vế bên kia phải "bằng" và ngược lại chữ vế bên 
này "bằng" thì chữ vế bên kia phải là "trắc".  Nhưng theo cụ 
Nguyễn Văn Ngọc thì "... có khi không theo đúng như thế 
cũng được, cần nhất là chữ chấm đậu trước đoạn cuối cùng 
thế nào cũng phải giữ đúng bằng, trắc thì thôi". 
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Thú nhất là khi đọc những câu đối có chơi chữ mà các 
cụ gọi là "tá âm".  Thí dụ câu đối mừng ông quan võ mắt chột: 

Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại 
Triều đình cử mục, anh hùng chỉ có một ngươi thôi. 

"Anh hùng chỉ có một ngươi thôi" có hai nghĩa: 

1. Only "you" là anh hùng 

2. "You" là anh hùng độc nhỡn (chỉ có một con ngươi) 
- "one-eye man" 

Hồi học Trung Học, tôi và mấy bạn thích sưu tầm mấy 
câu đối mà chúng tôi thường kêu là đốp chát giữa nam, nữ.  
Một thiếu nữ tên Sen ra câu đối cho một học trò tên Quế 
muốn lấy cô: 

Cô Sen, mặc áo cánh sen, đứng cạnh hồ sen, 
chờ người quân tử. 

Cậu Quế đáp lại: 

Cậu Quế, khoác áo cành quế, chèo lên cung 
quế, bế chị hằng nga. 

Trong văn chương Pháp cũng có kiểu chơi chữ đốp 
chát tuy không dưới hình thức câu đối như ta.  Một ông vẻ 
xấu xí được người đời tặng danh hiệu "le laid condensé" (cái 
xấu kết tụ vào một người) nhưng còn có thể viết "lait 
condensé" (sữa đặc).  Một hôm ông vào quán cà phê, bà chủ 
cất tiếng gọi bồi: "apportez du cafe au lait" (lấy cà phê sữa ra 
đây), nhưng vì chữ "lait" còn có thể viết "laid" là xấu xí nên 
câu trên còn có nghĩa "mang ngay cà phê cho ông xấu ông ấy 
uống".  Khách hàng không tức giận thản nhiên nói: "Madame, 
vous avez du bon café, mais vous n'avez pas de bon thé" 
(Thưa bà, bà có cà phê ngon, nhưng bà không có trà ngon).  
Nhưng vì chữ "bon thé" đọc nhanh còn nghe thành chữ 
"bonté" (lòng tốt) nên câu trả lời còn có nghĩa "Bà có cà phê 
ngon nhưng không có lòng tốt (vì bà đã nhạo báng tôi)". 
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Nếu cứ bàn về câu đối và chơi chữ thì chắc đến hết cả 
tập san cũng chưa hết chuyện.  Tuy nhiên trước khi trở lại vài 
hình ảnh Tết, xin ghi lại đôi câu đối của nữ sĩ Xuân Hương: 

Tối ba muơi, khép cánh kiền khôn, ních chặt lại kẻo 
ma vương đưa quỉ tới 

Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở tung ra cho 
thiếu nữ rước Xuân vào. 

Suốt năm bạn thấy trăm hoa đua nở, nhưng chỉ được 
ngắm đào và mai khi Tết tới. 

Cành Xuân hoa chúm chím chào 
Gió đông thôi đã cợt đào ghẹo mai. 

Có tác giả đã viết miền Bắc có nhiều đào, ít mai; miền 
Nam, ngoại trừ Đà Lạt, còn toàn là mai.  Theo tôi thì mai 
không hiếm ở Bắc; gần Hà Thành có làng Bạch Mai, Hoàng 
Mai nhưng người Bắc thích đào hơn.  Quê tôi ở bắc Tây Hồ, 
nơi sản xuất khoảng 95% số đào bán Tết.  Nỗi lo âu nhưng 
cũng là điều thích thú cho dân làng là làm sao để hoa đào nở 
đúng Tết.  Theo sự hiểu biết của tôi, nếu tuốt lá thì khoảng 6 
tuần đào sẽ đâm bông.  Nói thì dễ nhưng thực tế gay ạ vì còn 
một yếu tố quan trọng: Thời tiết, nghĩa là nhiệt độ ở trại đào.  
Đa số dân làng căn cứ vào kinh nghiệm những năm trước rồi 
tùy theo nhiệt độ trung bình trong vài tuần, trước khi quyết 
định tuốt lá.  Thí dụ thấy trời có vẻ ấm áp, đợi cách Tết 4 tuần 
mới tuốt.  Nếu thấy có vẻ lạnh thì tuốt sớm hơn, trước Tết 7 
tuần.  Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".  Quí vị 
thấy trời ấm áp, cách Tết 4 tuần mới tuốt lá nhưng vừa tuốt 
xong thì 2 ngày sau trời trở lạnh có nghĩa là sau ngày hạ cây 
nêu quí bạn mới có đào để bán và chỉ có đồng bào nào ăn Tết 
"Congo" mới mua đào của bạn.  Tôi đã từng chứng kiến tình 
huống này và đã thấy chủ vườn đào đem củi hay "bùi nhùi 
rơm" nhóm 5, 6 đống lửa để sưởi ấm vườn đào.  Đôi khi kết 
quả rất khả quan.  Trường hợp ngược lại thì hơi gay.  Thấy 
trời có vẻ lạnh nhiều, bạn quyết định tuốt lá trước 7 tuần 
nhưng 1 tuần sau thì trời trở nên ấm áp, mọi người vội cởi 
chiếc áo bông xù ra, thì chủ vườn đào lại thấy rét run lên vì cứ 
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cái điệu này thì 25 tháng chạp hoa đào đã nở tung toé ra rồi.  
Vì vậy hồi tôi còn ở Hà Nội, đa số chủ vườn đào không dám 
chơi kiểu "stock" mà phải chơi kiểu "mutual fund" nghĩa là 
không tuốt lá tất cả các cây đào cùng một lúc mà phải phân 
tán mỏng ra để cây nọ cứu cây kia và cứu luôn chủ vườn đào. 

Tới chợ đào vào dịp Tết bạn thấy có cành to, cành 
nhỏ; có cành lớn xòe ra cỡ 2, 3 người ôm.  Đấy là những cây 
lỡ dịp của năm trước, hoa nở quá sớm hoặc quá trễ, nên chủ 
vườn không đem bán, nuôi thêm một năm nên to như vậy.  
Thời tôi còn ở Bắc, chơi đào Tết sành điệu là chơi nguyên cây 
như kiểu "Christmas tree" ở Mỹ, cắm vào lọ lục bình, qua Tết 
đem bỏ luôn.  Sự thực dân làng cần giữ gốc lại để có cây mới 
bán cho năm sau (y chang Christmas tree).  Viết tới đây tôi lại 
nghĩ tới một người bạn thân có nickname là Neru vì da anh ta 
không mấy trắng.  Suốt thời gian Trung Học, ngoại trừ 
Trường “Gái” hầu như không bạn nào biết tôi xuất thân từ nơi 
trồng đào.  Di cư vào Nam tôi học chung với Neru.  Chắc quí 
đồng môn còn nhớ những buổi học rất thú vị vào những ngày 
kế Tết.  Đa số các thầy dù nghiêm khắc gấp mấy, cũng trở nên 
hiền hòa vào những ngày sửa soạn đón Xuân.  Có một năm, 
trước nghỉ Tết ít ngày, vừa vào lớp tôi đã thấy trên bảng có 
bạn vẽ một cành đào khá lớn, rất đẹp bên cạnh là hàng chữ 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN, chữ quốc ngữ nhưng viết theo 
lối chữ nho.  Tôi bèn hỏi Neru: 

- Ngày xưa nhà cậu có hay mua đào chơi Tết không? 

- Sức mấy mà mua, nhưng vẫn có đào trưng như 
thường. 

- Chắc nhà rộng có sân sau trồng đào? 

- Có ai biết trồng đâu. 

- A, tớ hiểu rồi, nhà cậu trưng hoa đào giấy. 

- Ai thèm trưng hoa giấy.  Đào thật đàng hoàng.  Cậu 
thắc mắc và có vẻ khó hiểu.  Vấn đề là thế này, cậu có biết 
làng Nhật Tân không? Ngay sát Hồ Tây nơi sản xuắt đào đấy.  
Cậu đi hết Yên Phụ, Nghi Tàm, Quảng Bá rồi tới Nhật Tân.  
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Gần Tết anh em tớ thường chở nhau lên Nghi Tâm chơi, đợi 
lúc chạng vạng tối, hai anh em đạp xe lên Quảng Bá, Nhật 
Tân, quẹo trái ở ngã ba đầu làng để đi về Bưởi.  Khi qua trại 
đào, dừng xe bên đường, chạy xuống chôm vài cành đào rồi 
dông về Hà Nội.  Thế là có đào trưng Tết khỏi mất công đi 
mua. 

Tôi tin rằng chở nhau bằng xe đạp thì chỉ đem được 
vài nhánh nhỏ thôi, thiệt hại của chủ vườn không đáng kể.  
Thực tế đã xảy ra trộm nguyên cây đào nên hàng năm dân 
làng thường cắt phiên nhau trực canh vào những tuần gần Tết 
nhưng họ chỉ chú tâm thời gian "nửa đêm về sáng" là cao 
điểm của "chôm chỉa".  Người bạn tôi tới lúc nhá nhem tối thì 
rất an toàn.  Nhưng giả thử có gặp người canh đào thì họ cũng 
chẳng làm khó dễ mà chỉ giải thích để quí vị hiểu rõ một số 
gia đình chỉ trông vào đào để có tiền tiêu Tết. 

Ngoài Đào và Mai, một loại hoa cũng chỉ xuất hiện 
vào dịp Tết đó là Thủy Tiên.  Các cụ ta thường để ý tới hương 
thơm của loại hoa này và người sành điệu phải biết gọt thủy 
tiên làm sao để "bát thủy tiên" nở đúng 3 ngày Tết. 

Ngoài ra ta còn thấy Cúc, Thược Dược ... tuy không 
phải là loại đặc thù của Tết. 

Thủy Tiên ông trên mặt nước lập lờ 

Nhìn nàng Cúc cảm nụ cười vàng nghệ 

Đào tiên cô thiết tha nhìn e lệ 

....... 

Ừ Tết nhỉ, thằng Pháo vỗ tay reo. 

....... 

Chắc các bạn đồng ý với tôi khi nói tới hình ảnh Tết, 
chúng ta không thể nào quên được những "tranh dân gian" 
bầy bán trong dịp này, những bức tranh đượm màu dân tộc 
không tranh nào bằng.  Nhân năm Mậu Tý, xin phép quí đồng 
môn được ghi ở đây bức tranh "Đám Cưới Chuột". 
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Thời gian học Tiểu Học, một niềm vui trong mấy 

ngày đầu nghỉ Tết là rủ nhau lại chúc Tết thầy.  Học trò chỉ 
học một thầy trong một năm nên tình thầy-trò đượm vẻ tình 
gia đình.  Lên Trung Học, một lớp có nhiều thầy dậy nên Tết 
lại thăm thầy không ồn ào như ở Tiểu Học, thường thì cá nhân 
hoặc một nhóm 2, 3 người lại thăm các thầy mà thôi.  Riêng 
cá nhân tôi từ khi di cư vào Nam, vị thầy mà tôi lại thăm đều 
đặn nhất là thầy Nguyễn Huy Quán.  Nếu tôi không lầm, thầy 
là giáo sư chính của lớp, năm đầu ở miền Nam.  Thầy sống rất 
thanh đạm, cá nhân tôi chưa thấy thầy dậy tư bao giờ.  Trước 
khi nhập ngũ, Tết nào tôi cũng lại thăm thầy.  Mấy năm đầu 
vượt biên tới Hoa Kỳ, tôi cố tìm cách liên lạc với thầy nhưng 
không được. 
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Khoảng 1989-1990, Trương Bách từ Pháp du lịch Hoa 
Kỳ có ghé thăm tôi, tôi đề cập đến thầy Quán.  Bách bảo có 
họ xa với thầy và hứa sẽ cố gắng liên lạc giùm tôi; ít lâu sau 
Bách phone cho tôi và bảo chịu thua.  Năm 1995, CVA 
Nguyễn Ngọc Nội tới Mỹ, tôi lại thăm và có hỏi tin tức thầy 
Quán.  Nội không rõ và hứa sẽ nhờ Quân ở Sài Gòn tìm giúp.  
Nhưng năm này qua năm khác không thấy Quân nói gì.  Một 
ngày đầu năm 2000, thầy Quýnh lại văn phòng tôi, tôi mừng 
quá; sau khi hỏi qua sức khỏe của thầy, tôi liền đề cập ngay 
đến thầy Quán và nói tôi đã cố gắng nhiều lần mà không bắt 
được liên lạc với thầy.  Nghe xong thầy Quýnh la lên: "Sao 
không tìm tôi? Năm 1999 tôi về Sài Gòn có mời thầy Quán tới 
họp mặt với vài thầy khác nhưng vì bệnh nên thầy không tới, 
vài ngày sau tôi có lại thăm thầy tại nhà".  Ngay ngày hôm 
sau, thầy Quýnh phone cho tôi biết địa chỉ của thầy Quán, nhờ 
vậy tôi đã liên lạc được với thầy.  Ít lâu sau thì thầy qua đời.  
Trong thư (đính kèm) thầy viết cho tôi, có thể thầy sợ không 
được chuyển nên thầy dùng từ "TPHCM" và "ngày giải 
phóng" trong khi ở đây chúng ta dùng từ "Sài Gòn" và "ngày 
mất nước". 

Đúng như thầy Quán viết: "... chơi hoa Tết thì phải 
mua trước Tết rồi chơi trong mấy ngày đầu năm thôi ...", ý 
thầy là mua trước 1, 2 tuần.  Thời gian sửa soạn Tết thường 
quan trọng và vui hơn là Tết.  Nhiều địa phương sau ngày Táo 
quân lên chầu trời là Tết rồi, họ bắt đầu gọi 24, 25, ... 29 
tháng Chạp là 24, 25, ... 29 Tết.  Còn học sinh chúng ta, Tết 
bắt đầu hôm nghỉ học và hết Tết vào ngày đi học lại. 

*** 

Nói về "nghệ thuật cắm hoa" thì quê tôi rất đơn giản: 
Đào phải cắm vào lọ lục bình, Cúc bầy trong chậu, Thủy Tiên 
trong bát, và Quất trưng nguyên cây.  Viết tới đây tôi lại nhớ 
một câu chuyện vụn.  Số là cách đây hơn ba chục năm, do 
"tình cờ" tôi có quen được với một nữ sinh TV.  Ba năm gần 
đây, tôi thấy tuần nào nàng cũng đem một chậu hoa về trưng ở 
phòng khách.  Thấy lạ tôi bèn hỏi: 
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Hình như là bình hoa cắm theo kiểu Nhật? 

Nàng trả lời: 

- "Đúng" chứ không phải "hình như" đâu, thưa ngài 
CVA 

- Nhưng tại sao lại "Cỏ cây chen đá, lá chen hoa" thế 
kia? 

- Ồ, xưa nay dân CVA vẫn tự hào cái gì cũng biết.  
Bây giờ "nhà cháu" mới hiểu có những điều "hình       
như" quí vị "know nothing". 

Thấy tự ái bị chạm hơi nặng, tôi bèn không hỏi nữa và 
tự tìm hiểu vậy.  Thì ra cách thức cắm hoa của Nhật có những 
điều khác với chúng ta.  Đôi khi họ hơi tự phụ: chúng tôi cắm 
hoa có tính toán, xếp đặt (arrange) chứ không phải cắm đại 
(insert).  Phương thức cắm hoa Nhật Bản hiện nay đã có từ 
hơn 500 năm.  Quan niệm cơ bản của Phù Tang: cành, lá, cỏ, 
rêu đều quan trọng như hoa.  Nếu nói cảnh thiên nhiên thay 
đổi qua bốn mùa thì sự thay đổi không phải ở rặng núi, giòng 
sông mà chính là cây, là cỏ; mà cây cỏ thì mọc khắp mọi nơi, 
trên cánh đồng rộng bao la, ven những đồi núi trập trùng hoặc 
trong ao, trong hồ sát nhà ta ở.  Quan sát sự nẩy lộc của lá, sự 
đâm bông của hoa diễn tiến tự nhiên trong trời đất như thế 
nào.  Hiện tượng thiên nhiên này làm rung động tim ta ra sao, 
có "đánh thức" những "nỗi niềm tâm sự" tiềm ẩn không?  Từ 
những nhận xét này người cắm hoa sẽ tạo nên một bình hoa 
đẹp và có ý nghĩa.  Dân Phù Tang tin rằng qua bình hoa, 
người xem có thể cảm nhận được cảnh đẹp trong thiên nhiên 
đồng thời cũng cảm thông được tâm ý của người cắm hoa.  
Nếu hiểu như vậy thì chúng ta có thể so sánh như sau: Người 
cắm hoa đem những cảnh đẹp thiên nhiên cùng những rung 
cảm của mình vào một bình hoa, người họa sĩ tranh thủy mạc 
dùng hình vẽ ghi lại cảnh cùng những cảm nghĩ của mình vào 
một bức tranh, nhà văn thì dùng ngòi bút để hình dung ngoại 
cảnh, phối hợp với nội cảnh trong lòng mình để độc giả thấy 
như đang đứng trước thực cảnh và tim mình đang rung cùng 
nhịp tim của tác giả.  Nhà văn Khái Hưng đã cho ta cái cảm 
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giác này "... phía tây sau dẫy đồi cỏ biếc, sắc trời đỏ ửng, lấp 
loáng qua các khe đám lá xanh đen.  Mái chùa rêu phong đã 
lẫn mầu cùng đất, cùng cây, cùng cỏ ... Trong làn không khí 
yên tĩnh, êm đềm, tiếng chuông thong thả ngân nga như đem 
mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên nhiên.  Lá cây rung 
động, ngọn khói thướt tha, bông lúa sột soạt như cảm tiếng 
gọi của Mâu Ni muốn theo về nơi hư không tịch mịch ...". 

Tôi chợt nhớ tới vị Giáo Sư môn Thực Vật nổi tiếng, 
GS Phạm Hoàng Hộ.  Năm 1968, Giáo Sư viết: "... Hiền hoa 
là ân nhân vô giá của loài người.  Hiền hoa cho ta nguồn thức 
ăn căn bản hàng ngày ....  Biết bao cuộc tình duyên êm đẹp 
khởi đầu bằng một miếng trầu, một miếng cau.  Hồi xưa mấy 
ai trong chúng ta đã không chào đời bằng một mảnh tre để cắt 
rún, rời nhau ..".  Vậy nếu thảo mộc đã góp phần không nhỏ 
vào đời sống vật chất của chúng ta thì cũng chính cây cỏ, 
trong khi tạo nên cảnh đẹp, đã cung cấp một món ăn tinh thần 
có giá trị hơn bất cứ một viên thuốc tâm bệnh nào. 

Xin trở lại vấn đề cắm hoa Nhật.  Để có khả năng cắm 
được một bình hoa đẹp, bạn phải học qua nhiều lớp từ Sơ cấp 
(Elementary course) đến Trung cấp (Intermediate course) rồi 
Cao cấp (Advanced course).  Đi xa hơn là cấp phụ giáo.  Sau 
giai đoạn này bạn sẽ nhận được mảnh bằng xác định bạn có 
khả năng dậy người khác cắm hoa, và có thể ghi danh làm hội 
viên Hội Cắm Hoa (Ikebono Membership).  Nhưng muốn trở 
thành Giáo Sư bạn phải nghiên cứu học hỏi thêm ít năm nữa.  
Theo sự hiểu biết và âm thầm theo rõi của tôi thì thời gian để 
thành Giáo Sư dậy cắm hoa Nhật chắc hơn thời gian trở thành 
một Dược Sĩ! 

Nếu quí đồng môn nào có can đảm ghi danh theo học 
một lớp cắm hoa thì ngày "Khai Trường" quí vị sẽ được nghe 
lời giáo huấn như sau: thuở nhỏ các trò đã biết câu phương 
ngôn "ngọc bất trác, bất thành khí" (an unpolished gem will 
not sparkle).  Vì vậy muốn được một bình hoa đẹp, các trò 
phải chuyên cần học tập thì viên ngọc tiềm ẩn trong tim trò 
mới sáng để từ đó sẽ giúp trò tạo nên được một bình hoa đầy 
nghệ thuật, có khả năng làm rung động khách chiêm ngưỡng.  
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Khi thầy tới chấm điểm bình hoa của trò, nơi làm việc phải 
sạch sẽ, dụng cụ cắt tỉa phải sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.  Trò 
phải lưu tâm đến những điểm thầy sửa lại; để ý xem thầy nâng 
cành hoa như thế nào, thầy cầm xử dụng kìm kéo ra sao.  
Những điều này chỉ có thể quan sát, nhận xét tại chỗ, chứ 
không thể diễn tả bằng lời hoặc ghi lại bằng tay.  Vì vậy các 
trò nên thành khẩn quan sát với một tâm hồn say mê học hỏi 
để lĩnh hội những kỹ thuật tài tình mà các thầy đã có được qua 
nhiều năm tháng miệt mài với nghệ thuật cắm hoa. 

Thưa quí đồng môn, từ kinh nghiệm tích tụ trong quá 
khứ, ngành cắm hoa Nhật đã đưa ra những tiêu chuẩn để được 
những bình hoa đẹp.  Họ tự xếp loại và đặt tên cho một số 
bình hoa: kiểu Rikka, Shoka hay kiểu Nageira và Moribana.  
Tuy nhiên để những mầm non, những tư tưởng mới lạ có dịp 
nẩy nở, các giáo sư chấp nhận những bình hoa tự do (free 
style) cá nhân tự mình chọn hoa, lá, cành rồi cắm theo ý nghĩ 
và rung cảm của mình. 
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Xin mạn phép ghi lại vài nét về hai bình hoa Rikka và 
Shoka. 

Bình Rikka: Tạo nên bởi nhiều loại hoa mầu sắc khác 
nhau.  Bên cạnh những bông mầu sắc đậm nhạt tương phản rõ 
rệt là những đóa mầu sắc hài hòa.  Chính vì tính phức tạp "ôm 
đồm" nhiều loại hoa nên tự nó cho phép người cắm hoa thay 
đổi dễ dàng để thích ứng với thị hiếu của từng thời.  Đây là 
mẫu phổ thông nhất để học hỏi.  Các thầy Phù Tang nói: Bình 
này diễn tả sự huy hoàng của thiên nhiên (magnificence of 
nature). 

Nơi bình Shoka, ẩn ý của người cắm hoa là cố diễn tả 
sức sống, sự đâm trồi nẩy lộc đang vươn lên trong thiên nhiên 
(the nature growth).  Người Nhật còn muốn bình Shoka phải 
làm sao phản ảnh được ba phần chính là: "shin", "soe" và "tai" 
(xin tạm dịch là thiên, nhân, địa).  Dưới mặt nước ba phần 
chụm lại, ngoi khỏi mặt nước thì tỏa ra thành ba.  "Soe" và 
"tai" phải phối hợp nhịp nhàng quanh "shin". 

Chắc các quí đồng môn đồng ý với tôi là cách nay 
khoảng 200 năm, Thi hào Nguyễn Du bằng 2 câu thơ đã vẽ 
nên một bình Shoka rất đẹp: 

Cỏ non xanh tận chân trời,  
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

Quả thật Tố Như tiên sinh đã cho thấy sự sống đang 
vươn lên một cách hết sức hài hòa. 

Xin thưa với quí đồng môn, vừa rồi tôi chỉ dám sơ qua 
vài nét về nghệ thuật cắm hoa Nhật thôi vì sự thật mức hiểu 
biết của tôi về ngành này rất có giới hạn.  Nếu tôi không nhầm 
thì khoảng 1955-1956 có phong trào ghi tên học cắm hoa tại 
Tòa Đại Sứ Nhật ở Sài Gòn.  Vài tay CVA có lại ghi nhưng 
chẳng bao giờ thấy gọi, chắc quá đông.  Thời gian ở quê nhà, 
cá nhân tôi chưa thấy trường dậy cắm hoa nhưng tôi lại hãnh 
diện với những trường "thêu hoa" đủ loại, đủ mầu sắc biểu lộ 
rõ tay nghề rất khéo và óc mỹ thuật rất cao.  Một niềm vui và 
đáng kiêu hãnh nữa của chúng ta là, như Giáo Sư Phạm 
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Hoàng Hộ viết, nước ta là nước có số lượng thực vật phong 
phú nhất thế giới.  Thực vật chủng ở Việt Nam có khoảng 
12,000 loại.  Pháp có khoảng 4,800 loại.  Âu Châu có 11,000 
loại.  Cả Bắc Mỹ, rộng hơn nước ta 65 lần, chỉ có hơn 14,000 
loại.  Gần ta, chỉ có Malaysia và Indonesia nhập lại, rộng bằng 
6 lần nước ta, mới có số loại cao hơn, phỏng định khoảng 
25,000.  Nhưng trong thập niên qua một nỗi buồn đang đến 
với chúng ta: kho tàng thực vật đang bị hiểm họa biến mất, 
tuyệt chủng vì nạn phá rừng bừa bãi.  Vậy nếu nói vua Hùng 
dựng nước thì nay ai là kẻ đang phá nước? 

Để kết luận tôi xin nhắc lại lời Giáo Sư Phạm Hoàng 
Hộ: Đã đến lúc, theo tiếng nhạc của một bài ca, ta có thể hát 
"Thần dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến.  Rừng dầy nào 
còn? Soi mòn đang tiến ....  Đâu còn muôn cây làm êm ấm núi 
sông ...". 

Kho tàng thực vật ấy chúng ta có phận sự phải bảo 
tồn. 

CVA-59 Trần Quang Dự 
Tháng Chạp năm Đinh Hợi 

 
Phải, thứ 2: Trần Quang Dự cộng tác với Hội Hồng Thập Tự 

Indonsesia tại Pulau Galang (1983) 
(Ghi chú của Ban Biên Tập) 
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NNggưườờii  VViiệệtt  HHảảii  NNggooạạii::  
MMộộtt  MMiiếếnngg  MMồồii  NNggoonn  

NNhhưưnngg  VViiệệtt  CCộộnngg  KKhhóó  NNuuốốtt?? 
Lê Duy San 

- Việt Cộng đánh giá Người Việt Hải Ngoại như thế 
nào? 

- Những chính sách của Việt Cộng để dụ dỗ Người 
Việt Hải Ngoại. 

- Những trò lưu manh của Việt Cộng để phá hoại sự 
đoàn kết của Người Việt Hải Ngoại. 

*** 

Sau khi nuốt trọn được miền Nam Việt Nam vào năm 
1975 và áp đặt một chế độ độc tài đảng trị trên toàn thể lãnh 
thổ Việt Nam, bọn Cộng Sản Việt Nam đã đưa cả trăm ngàn 
quân nhân và công chức của chế độ VNCH mà chúng coi là 
thành phần tối nguy hiểm vào nhà tù mà bọn chúng gọi là trại 
cải tạo. Chưa đủ, để tịch thu nhà cửa và ăn cướp tài sản của 
đồng bào, chúng còn đẩy cả triệu đồng bào mà chúng coi là 
thành phần hút máu mủ nhân dân hoặc ăn bám xã hội lên rừng 
núi mà chúng gọi là vùng kinh tế mới hoặc ra biển cả làm mồi 
cho cá. 

Nhưng sau một thập niên quản trị đất nước (1975-1985) 
với chính sách hộ khẩu và hợp tác xã, chúng đã đưa Việt Nam 
vào danh sách những nước nghèo đói nhất thế giới. Để cứu 
đói và cũng là để cứu đảng, chúng đã phài cởi trói chính sách 
kinh tế của chúng phần nào, cho phép dân chúng làm ăn, buôn 
bán nhỏ, chấp nhận tiền bạc cũng như đồ đạc của người Việt 
Hải Ngoại gửi về cho thân nhân. 
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Mặc dù cởi trói đã được 5 năm (1985-1990) tình trạng 
nghèo đói của đất nước vẫn không khá hơn, vì bọn Việt Cộng 
vẫn ngoan cố, nên vẫn bị Hoa Kỳ cấm vận. Nhận thấy, tinh 
thần chống Cộng của người Việt đã giảm sút, không còn cao 
như lúc Mặt Trận Hoàng Cơ Minh mới ra đời, nhất là từ khi 
ông Hoàng Cơ Minh đã bị Việt Công giết. Việt Cộng không 
còn lo ngại gì nữa, nên đã xuống nước và chấp nhận bang 
giao với Hoa Kỳ để được hủy bỏ cấm vận. 

Kể từ năm 1991, sau khi được Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận, 
các nước ùn ùn vào đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên ăn được 
tiền của ngoại quốc cũng không phải là dễ. Người ngoại quốc 
nào bỏ tiền ra đầu tư ở Việt Nam cũng mong mang được lợi 
nhuận về nước. Họ đầu tư ở Việt Nam, chẳng qua họ thấy 
nhân công ở Việt Nam rẻ chứ không phải vì họ yêu nước Việt 
Nam. Trái lại, bọn Việt Cộng nhận thấy, người Việt Hải 
Ngoại dù ra đi vì bất cứ lý do gì, cũng không bao giờ ghét bỏ 
tổ quốc. Ai mà chẳng sinh ra ở Việt Nam? Ai mà chẳng có họ 
hàng, thân thích, bạn bè ở Việt Nam? Chỉ số tiền hàng năm 
Người Việt Hải Ngoại đem về tiêu ở Việt Nam hoặc gửi về 
giúp đỡ thân nhân, bạn bè và người nghèo khổ cũng đã lên tới 
4 tỷ đô la. Chỉ cần 1% số người này đem tiền về Việt Nam 
làm ăn, hay đem chất xám về giúp nước, mỗi năm Việt Cộng 
sẽ kiếm thêm được bao nhiêu tỷ nữa? Đây quả là một miếng 
mồi ngon của Việt Cộng. 

Chính vì vậy, ngay từ khi Hoa Kỳ vừa hủy bỏ cấm vận, 
bọn Cộng Sản đã dùng ngay chiêu bài Hòa Hợp, Hòa Giải để 
dụ dỗ những người Việt Hải Ngoại vẫn còn thơ ngây về hợp 
tác hoặc làm ăn với chúng. Thực ra bọn Việt Cộng có bao giờ 
thực tâm muốn Hòa Hợp, Hòa Gỉai với ai. Chúng chỉ muốn 
Hóa Giải những sự chống đối, chúng chỉ muốn lùi một bước 
để rồi sẽ tiến hai bước. Chỉ tiếc rằng người Việt Quốc Gia, vì 
ngu dốt, vì ham danh, hám lợi, nên dù đã từng bị lừa bịp nhiều 
lần rồi mà vẫn bị lừa. Tuy nhiên số người này không phải là 
nhiều, nên ngày 26/3/04, Bộ Chính Trị của Việt Cộng đã phải 
ban hành nghị quyết 36 đối phó với người Việt Hải Ngoại. 
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A. Việt Cộng đánh giá người Việt Hải Ngoại như thế 
nào? 

Sau 15 năm sống còn nhờ vào tiền của người Việt Hải 
Ngoại gửi về, bọn lãnh đạo Việt Cộng không còn dám coi 
thường những người mà bọn chúng trước kia gọi là những 
thành phần đĩ điếm, tay sai đế quốc Mỹ nữa; trái lại chúng 
“đánh gía” rất cao, coi cộng đồng người Việt Hải Ngoại là “là 
khúc ruột ngàn dậm, là một bộ phận không thể tách rời khỏi 
dân tộc”. 

Chúng đã phải nhìn nhận 80% những người Việt Hải 
Ngoại, không những đã ổn định được cuộc sống mà còn có vị 
trí trong đời sống kinh tế, xã hội và chính trị trong nước họ 
định cư. Nhiều người có tiềm lực kinh tế, có khả năng quan hệ 
với các doanh nhân bản xứ để làm cầu nối cho các doanh 
nghiệp trong nước cũng như cho bọn chúng. 

Tuy nhiên, chúng cũng nhận thấy rằng hầu hết người Việt 
Hải Ngoại không tin vào sự đổi mới của chúng, không tin vào 
sự Hòa Giải, Hòa Hợp của bọn chúng, không những thế, 
nhiều người khác vẫn còn chống đối và vạch trần sự lừa 
phỉnh, bịp bợm của bọn chúng. 

B. Những chính sách của Việt Cộng để dụ dỗ người 
Việt Hải Ngoại. 

Nhận thấy tầm quan trọng của người Việt Hải Ngoại cũng 
như tinh thần chống Cộng của người Việt Hải Ngoại vẫn còn 
mạnh mẽ, trong nghị quyết 36, bọn Việt Cộng đã phải đưa ra 
một số chính sách đối phó để đánh phá và lôi cuốn những 
thành phần ham danh, hám lợi nhưng vẫn chưa rứt khoát tin 
tưởng ở chúng. 

1. Biện pháp I: Chiêu Bài Hòa Hợp, Hòa Giải. 

Như đã trình bầy ở trên, thực ra bọn Việt Cộng không bao 
giờ chúng thực tâm muốn Hòa Hợp, Hòa Giải vì bọn chúng 
đang ăn trên ngồi trốc, đang nắm độc quyền quản trị đất nước, 
đời nào chúng lại dại dột nhường ghế, chia quyền cho người 
khác? Chẳng qua đây chỉ là một phương thức để Hoá Giải 
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những sự chống đối của những thành phần chống đối nhưng 
không có lập trường chống Cộng vững chắc, còn ham danh, 
hám lợi, cũng như để dụ dỗ những thành phần trí thức ngu 
muội, chỉ biết chủ nghĩa Cộng Sản qua sách vở mà không hề 
biết trên thực tế, chủ nghĩa Cộng Sản đã được bọn chúng thực 
thi ra sao. 

Biện pháp Hòa Hợp, Hòa Giải đã được bọn chúng đem ra 
áp dụng từ lâu. Từ năm 1945-1946, chúng cũng đã đem ra áp 
dụng để thành lập chính phủ Liên Hiệp. Rồi năm 1974-1975, 
chúng cũng đưa ra để dụ dỗ những người quốc gia nhẹ dạ. 
Năm 1990-1991 chúng cũng đưa ra và cho đến bây giờ chúng 
cũng vẫn đưa ra. Tóm lại, bất cứ lúc nào chúng muốn hóa giải 
việc gì, là chúng lại đem chiêu bài Hòa Hợp, Hòa Giải ra áp 
dụng. Bởi vì chúng biết lòng căm thù của người Việt Hải 
Ngoại mỗi ngày một giảm đi theo thời gian. Vì vậy chiêu bài 
Hòa Hợp, Hoài Giải của chúng lúc nào đem ra áp dụng cũng 
vẫn có gía trị. 

2. Biện phái II: Chính Sách Giao Lưu Văn Hóa. 

Nhược điểm của người Việt Hải Ngoại, tức những người 
xa quê hương nhớ nhà, nhớ quê hương. Càng xa lâu, càng nhớ 
nhiều. Lợi dụng nhược điểm này, chúng tung ra hải ngoại 
sách báo, băng nhạc và phim ảnh gọi là Giao Lưu Văn Hóa. 

Lúc đầu, chúng còn đưa ra nhưng phim ảnh có mục đích 
tuyên truyền. Nhưng sau chúng thấy bất lợi vì không nhưng 
không được đồng bào Hải Ngoại hưởng ứng mà còn chống 
đối kịch liệt nên sau chúng chỉ đưa ra những phim ảnh vô 
thưởng, vô phạt, không những hoàn tòan có tinh cách giải trí, 
mà nhiều khi còn cố ý chỉ trích chính quyền, nhưng chỉ về vấn 
đề tham nhũng, một vấn đề không thể dấu diếm được để tỏ ra 
ta đây (chính quyền Cộng Sản) cũng tự do, dân chủ để lừa gạt 
những người Việt Hải Ngoại nhẹ dạ, dễ tin. 

Thực ra có bao giờ chúng chịu Giao Lưu Văn Hóa với 
người Việt Hải Ngoại? Thử hỏi đã có cuốn sách nào nói về tự 
do, dân chủ, nói về nhân quyền của ngoại quốc, chứ đừng nói 
tới của người Việt Hải Ngoại, được chúng cho lưu hành trong 
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nuớc? Ngay người trong nước, chỉ cần dịch một tài liệu của 
ngoại quốc rồi đăng trên diên đàn điện tử cũng bị coi là phản 
động và cho đi tù. 

3. Biện pháp 3: Cho Hưởng Một Vài Quyền Lợi. 

Để dụ dỗ người Việt Hải Ngoại về nước du lịch hay làm 
ăn, hợp tác nhiều hơn, Việt Cộng đề ra nhiều chính sách, chủ 
trương nhằm tạo điều kiện dễ dàng như về giá cả, không còn 
phân biệt người trong nước với người nước ngoài. Chấp thuận 
cho người Việt Hải Ngoại mua nhà đất trong nước với một vài 
điều kiện nào đó. Quy chế miễn visa, miễn thị thực chữ ký. 
Cho phép người Việt Hải Ngoại được phép kinh doanh hoặc 
mở một vài công ty cũng như hợp tác vào vài hoạt động khoa 
học, văn hóa v.v…Vinh danh một số trí thức và thương gia về 
nước phục vụ cho chúng. 

Cả ba biện pháp trên đều thất bại bởi vì chúng không có 
thực tâm mà chỉ là để dụ dỗ, tuyên truyền. Hơn nữa, tình trạng 
tham nhũng ở Việt Nam bây gìơ đã hết thuốc chữa. Tham 
nhũng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, không ai bảo đươc 
ai, nên số người Việt Hải Ngoại về nước làm ăn hay kinh 
doanh mỗi ngày một ít. Tuy nhiên bọn chúng vẫn giả ngây, 
giả ngô và tổ chức một cuộc hội thảo tại thành phố Sàigòn 
ngày 28/12/08 giữa bọn chúng và một số Việt Gian Hải Ngọai 
trong số đó có Giáo Sư Tạ Văn Tài để tìm hiểu nguyên nhân 
dưới đề tài “Làm sao để phát huy nguồn lực trí thức Việt Kiều 
đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước…?” 

Gần 30 bài tham luận từ nước ngoài đã được gửi về đóng 
góp ý kiến và 16 tham luận viên đã tới để trực tiếp trình bầy. 
Nhưng những lý do, những nguyên nhân thực sự như: vì chế 
độ hiện tại của Việt Nam là một chế độ độc tài chuyên chế, 
một chế độ trị nước không phải bằng luật pháp mà là một chế 
độ công an trị, vì chế độ hiện tại của Vịệt Nam là một chế độ 
không tôn trọng nhân quyền, không đặt quyền lợi dân tộc lên 
trên hết v.v…nên không ai muốn về nước giúp cho một chế 
độ như vậy. Các tham luận viên chỉ nói tới những lý do vớ 
vẩn như vì quen sống ở những nước văn minh, có đủ tiện nghi 
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vật chất, không được đãi ngộ xứng đáng, môi trường làm việc 
không được đầy đủ phương tiện kỹ thuật, còn nghi ngờ về 
cách đối xử “giở giăng, giở đèn” của nhà cầm quyền CSVN 
v.v… 

C. Những Chiến Thuật của Việt Cộng để phá hoại 
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. 

Không chiêu dụ được, không dụ dỗ được, bọn Việt Cộng 
đã dùng những chiến thuật sau để phá hoại Cộng Đồng Người 
Việt Hải Ngoại. 

1. Chiến Thuật “Tầm ăn dâu”. 

Phần lớn các Hội Đoàn lập ra đều có mục đích xã hội và 
vô vị lợi. Vì thế chúng thường dùng chiêu bài làm việc xã hội, 
từ thiện để dễ dàng được các Hội Đoàn hỗ trợ. Rồi từ đó, 
chúng dần dần để lộ ra bộ mặt thật của chúng để làm cho Hội 
Đoàn đã hỗ trợ chúng bị chia rẽ để chúng dễ dàng xâm nhập 
và quậy phá. 

Các Hội Đoàn, lúc đầu thường do các người có lập trường 
chống Cộng, có nhiệt huyết lập ra, nên lúc đầu sự hoạt động 
rất hăng say và có quy củ. Nhưng sau một thời gian hoạt động 
bắt đầu mệt mỏi, nên sự hoạt động cũng lỏng lẻo. Bọn Việt 
Cộng bắt đầu xâm nhập hoặc cho tay sai vào nằm vùng, chờ 
cơ hội hoạt động. Lúc đầu có thề chúng chỉ già vờ vô tình đưa 
ra một vài lời tuyên bố có lợi cho Cộng Sản, rồi sau đó, chờ 
cơ hội thuận tiện, chúng có thể đưa ra cả một bài tuyên truyền 
cho Cộng Sản. Thế là Hội đoàn đó có thể tách ra làm hai hoặc 
tan rã hoặc ở trong tình trạng tê liệt. 

Trên các diễn đàn điện tử, báo chí cũng vậy, chúng cũng 
luôn luôn tìm cách xâm nhập để gây chia rẽ và xáo trộn. 

2. Chiến Thuật “Cá mè một lứa” 

Sau ngày 30/4/1975, bọn chúng đã ăn cướp được của 
đồng bào miền Nam không biết bao nhiêu tiền của nhờ vào 
chính sách đổi tiền, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương 
nghiệp, vùng kinh tế mới và sau này, ăn cướp đất đai của 
đồng bào, chúng trở thành bọn tư bản đõ. Nhưng để dân 
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chúng nửa tin, nửa ngờ, chúng tung ra một danh sách có cả 
tên của những người đã từng phục vụ trong chế độ Việt Nam 
Cộng Hòa cũ mà nhiều người biết chắc không thể nào giầu có 
được. 

Đối với những người Việt Hải Ngoại chống Cộng cũng 
vậy. Chúng luôn luôn tìm cách ly gián và gây sự nghi ngờ lẫn 
nhau. 

Thực vậy, số người Việt Hải Ngoại chống Cộng đã hiếm, 
mà số người có khả năng chống Cộng bằng ngòi bút lại càng 
hiếm hơn. Vì vậy, một người chống Cộng, khi đọc bài của 
một người khác thấy họ có tinh thần chống Cộng rất cao thì 
rất mừng, săn sàng kết nạp, mời mọc tham gia, công tác. 
Nhưng sau một vài bài chống Cộng, họ viết một bài cũng 
chống Cộng, nhưng trong đó có lồng vào một vài câu hay một 
vài đọan họ đả kích một người quốc gia có uy tín hay có lập 
trường chống Cộng cao. Nếu ta vì quá tin tưởng họ, không 
đọc kỹ mà phổ biến thì sự việc sẽ ra sao? 

Những người chống Cộng thực sự và họ biết ta, không 
bao giờ họ lại ngây thơ mà chỉ trích ta, cùng lắm họ chỉ lưu ý 
ta mà thôi hoặc nếu cần, họ sẽ viết một bài để vạch mặt thẳng 
tên Việt C ộng nằm vùng đã viết bài kia. Nhưng những người 
chống Cộng khác, họ  không biết ta, tính lại nóng nẩy sẽ chụp 
ngay lấy để mạt sát, để chụp mũ. Cho nên chúng ta đừng lấy 
làm ngạc nhiên khi thấy người chống Cộng thì ít mà kẻ chống 
người chống Cộng lại nhiều. Vì thế, bọn Việt Cộng đã khai 
thác triệt đề khía cạnh này để đưa Cộng Đồng Người Việt Hải 
Ngoại tới chỗ “Cá Mè Một Lứa”, chẳng còn biết ai là người 
chống Cộng, ai là Việt Gian Cộng Sản nữa. 

Mong rằng tất cả những người Việt Hải Ngoai có tinh 
thần chống Cộng cao, hãy đề cao cảnh giác và luôn luôn phải 
bình tĩnh, đừng để xa vào cái bẫy của Việt Cộng. 

Lê Duy San 
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PPhhụụ  đđíínnhh  
NNggưườờii  VViiệệtt  HHảảii  NNggooạạii::  MMộộtt  MMiiếếnngg  MMồồii  NNggoonn  

NNhhưưnngg  VViiệệtt  CCộộnngg  KKhhóó  NNuuốốtt??  
NNhhữữnngg  hhììnnhh  ảảnnhh  cchhứứnngg  mmiinnhh  hhùùnngg  hhồồnn  

(Ban Biên Tập sưu tầm)  

 
Biểu Tính Chống VC tại 
Sydney, Úc 31-10-2005 

 
Biểu tình chống Nguyễn Minh 
Triết tại Dana Point, California 

22-06-2007 

 
Biểu tình chống TC & VC tại 
Ottawa, Canada 22-12-2007 

 
Biểu tình chống Nguyễn Tấn 

Dũng tại Washington DC. 
24-6-2008 

 
Biểu tình chống Nguyễn Minh 
Triết tại Oslo, Na Uy 5-6-2008 

 
CVA biểu tình chống VC & TC 

tại San Francisco 01-2009 
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NNHHỮỮNNGG  HHÌÌNNHH  ẢẢNNHH  KKỶỶ  NNIIỆỆMM  CCÁÁ  NNHHÂÂNN 

  
Nữ Sinh CVA gập nhau tại Virginia, USA (19/6/2006) 
Hình trái: Khương Thị Phương Lan và Người Bạn Đời. 

Hình phải: Nguyễn Thị Thu, Lê Mộng Hoàn, Phan Tú Quỳnh, 
Khương Thị Phương Lan.  

  
CVA Sàigòn 1959, ngồi: Hà Đức Long, Tựu, Đoàn La, Phương (gt), 

Đứng: ?, ?, ?, ? , Đinh Văn Tâm, Vũ Nam Tân, Lê Minh Ngọc  

 
Ngô Tằng Giao - (1964) 

Luật sư tại Đàlạt 

 
Hoàng Huyên (1968) 

“Lính 9 Tuần” - TTHL/QT 
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Tr/U Nguyễn Văn Quyền (trái) 

Giốc Sỏi, Hoài Ân (1967) 

 
Đ /U Nguyễn Chí Thành 1968 

TTHL Quang Trung 

GS Nguyễn Sĩ Long (trái) và 
TrầnQDự tại Hội An (1969) 

  
GS Vũ Mộng Hà (trái) và 
TrầnQDự Đà Nẵng (1969) 

 
Nguyễn Đức Nhuận - Đệ Tứ 

CVA - Sàigòn (1956) 

  
Đinh Công Nghĩa - Đệ Tứ 
CVA - Sàigòn (1956-1957)  
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Y Sĩ TQDự - Công Tác Dân Sự 

Vụ tại Cam Lộ Quảng Trị (1967) 

 
Y Sĩ TQDự và Tr/Tá Phạm Thu 

Lương, Gio Linh QT (1967) 

 
Nguyễn Vũ Văn (1962) 
Đêm Dạ Vũ Trường Luật  

 
Nguyễn Công Hiến (1963) tại 

Fort Monmouth, NJ, USA 

 
Phạm Trọng Lệ (3/28/2009) 

Falls Church, VA, USA 

 
ĐXThắng & NMHiền (B) 

Seattle, WA (8/2008) 
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Đinh Mạnh Hùng, Sàigòn 1973. 

Hạm Trưởng HQ-2 

 
Pilot Nguyễn Đình Phương (voi) 

Westminster, CA (2006) 

  
Phạm Nhữ Tiếp: Công Cán Uỷ Viên Bộ GTVT Sàigòn (1971), 
xuống tóc năm 1985 tại Quốc Tế Thiền Viện, Irvine, CA, USA. 

Hiện nay là Cư Sĩ Tâm Zen  

 
Nguyễn Huy Tiên (phải) và 3 

chuyên viên Uỷ Ban Sông 
Mékong họp tại Đàlạt (1966) 

 
Nguyễn Đình Phương (gàtre) 
LS Tập Sự tại Toà Sơ Thẩm 

Sàigòn, Việt Nam (1968) 
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Đám cưới của Trần Ngọc Quân - Sàigòn (12/6/1962). Từ trái: Đào 

Khánh, Đỗ Xuân Thắng, Đỗ Trọng Du, Trần Ngọc Quân & Thân (cô 
dâu), Hoàng Hữu Phiên, Nguyễn Khang, Hoàng Hữu Hợp 

 
Ngô Thế Hoành- Sàigòn (1956) Từ trái: Đỗ Văn Lý, Đỗ Xuân 

Thắng, Phan Kim Thịnh, Ngô 
Thế Hoành, TrầnNgọc Quân 

 
Phạm Trọng Sách (2008) 
ĐHCVA-59 Seatle, WA 

 
Đỗ Nguyên Giai (2008) 
ĐHCVA-59 Seatle, WA 
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Nguyễn Khắc Chính 2B1,?, Vũ 
Hữu Thích 2B5, Nguyễn Công 

Hiến 2B5 (1958) 
  

TTaann  ttrrưườờnngg  11995599 

 
Phạm Trọng Lệ (3/28/2009) 

Falls Church, VA, USA 

 
ĐXThắng & NMHiền (B) 

Seattle, WA (8/2008) 

 
Nam Sinh Trí – 2004. 
North Carolina, USA 

 
Lê Duy San – Sàigòn 1969 

Phó Biện Lý Toà Sơ Thẩm SG.  
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Hình trái: Lê Minh Ngọc (1973) , Hình phải: Thủ Tướng Trần Thiện 
Khiêm gắn cấp bậc Tr/Tá đặc cách tại mặt trận cho Lê Minh Ngọc 

tại Phú Văn Lâu, Huế (19/6/1971) 

  
Nguyễn Trọng Dũng, tức “Dũng 
điên nặng”. Phục vụ tại Công Ty 
Điện Lực VN. Hình tại trạm đo 
thủy tính Buôn Bur trên sông 
Drayling tỉnh Darlac (9/1964) 

 
Phạm Đình San “phu mỏ”. 

tại Point 26 mỏ than Nông Sơn, 
Quảng Nam (4/1960) 

 
Phải: Phạm Đ San (1968-1970) 

CHT/CCHQ/Long Xuyên 
Lê Thế Hiển (1970-1975) 
Chánh Án Long Xuyên 
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Lại Quốc Ấn: sau chuyến bay solo, huấn luyện tại 
Randolph AFB San Antonio, TX, USA. (1963) 

  
Họp mặt sinh viên Việt Nam tại Berkeley, CA, USA (3/11/1963). 

Từ phải, đứng: Phạm Đình San (1), Bùi Duy Tâm (2) 
Từ phải, ngồi ghế giữa: Chu Thị Minh Công 

Từ phải, ngồi sàn, thứ hai: CVA-58 Hà Ngọc Lương, HQ Tr/Tá, 
Ban Quân Huấn Trường SQHQ Nha Trang, tự vẫn cùng vợ và các 
con ngày 1/4/1975 khi CSBV tiến chiếm thành phố duyên hải này. 



 

 
Đặc San 50 Năm Hội Ngộ CVA-59 411 

LLỜỜII  CCẢẢMM  TTẠẠ 
Ban Tổ Chức “50 NĂM HỘI NGỘ CVA-59’ chân thành cảm 
ơn quí đồng môn CVA-59 có tên dưới đây đã yểm trợ tài 
chánh cho việc thực hiện cuốn đặc san này. 

Lại Quốc Ấn 
Trần Vụ Bản 
Phạm Bình 

Vương Vĩnh Cẩn 
Nguyễn An Cường 

Trần Quang Dự 
Nguyễn Kim Đễ 
Vũ Ngọc Đĩnh 

Nguyễn Công Hiến 
Nguyễn Mạnh Hiền (B) 

Nguyễn Huy Hiền 
Nguyễn Văn Hiền 

Lê Thế Hiển 
Phạm Hoán 

Hoàng Huyên 
Nguyễn Quốc Khánh 

Khương Thị Phương Lan 
Lê Minh Ngọc 

Nguyễn Trọng Nho 
Nguyễn Đức Nhuận 

Nguyễn Đình Phương (Gàtre) 
Nguyễn Đình Phương (Voi) 

Nguyễn Văn Quyền 
Phạm Đình San 

Nguyễn Huy Tiên 
Nguyễn Chí Thành 
Nguyễn Vũ Văn 
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MMỤỤCC  LLỤỤCC  
1. Đôi Giòng trang 3 
 Ban Biên Tập 

2. Phu Tử Chu Văn An: trang 5 
 Bậc Lương Sư Tiêu Biểu 
 Trần Lam Giang 

3. Trường Bưởi - Chu Văn An trang 15 
 Nguyễn Huy Hiền 

4. Tưởng Niệm Thầy Bùi Đình Tuyên trang 25 
 Lê Duy San 

5. Thơ: Họp Mặt CVA-59 trang 33 
Lê Thế Hiển 

6. Thầy Hiển “Thuốc Lào” trang 34 
 Hoàng Huyên 

7. Tưởng Nhớ Nguyễn Xuân Phúc trang 41 
 Một Người Bạn CVA-59 
 Ngô Tằng Giao 

8. Thơ: Tàu Đêm trang 49 
 Nguyễn Vũ Văn 

9. Món Nợ Không Trả trang 50 
 Nguyễn Trọng Dzũng 

10. Album CVA-59 trang 56 
Ban Biên Tập 

11. Tưởng Nhớ Những Đồng Môn trang 57 
CVA-59 Khuất Núi 
Ban Biên Tập 

12. Tôi Là Nữ Sinh Chu Văn An trang 63 
 Nguyễn Thị Thu 
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13. Thơ: Thương Nhớ trang 67 
 Nguyễn Đình Phương (Gàtre) 

14. Nát Đá Vàng Phai trang 69 
 Phạm Quang Trình 

15. Thơ: Ba Nàng Trưng Vương trang 79 
 Lê Thế Hiển 

16. Ghé Đảo Thổ Châu trang 81 
 Hoàng Huyên 

17. Trà, Chè trang 87 
 Trần Quang Dự 

18. Thơ: Je Chante Avec Toi: Liberté! trang 108 
 Tôi Hát Cùng Bạn: Tự Do Ơi! 
 G. Verdi & Ngô Tằng Giao 

19. Hai Lá Thư trang 111 
 Bút Ký Của Người SVSQ/HQ/K10 
 Phạm Đình San 

20. Trai Trẻ Bạc Đầu trang 122 
 Nguyễn Quốc Can 

21. Thơ: Không Sao Em Vẫn Chờ trang 135 
 Nguyễn Tiến Thịnh 

22. Chuyện Ngày Xưa  trang 137 
 Nguyễn Huy Tiên 

23. Tâm Tư trang 146 
 Nguyễn Đình Phương (Gàtre) 

24. Thơ: Đêm 30 Tết, Mơ Về Thăm Trường Cũ trang 153 
 Phạm Đình San 

25. Mỗi Độ Tháng Tư Về trang 154 
 Lê Minh Ngọc 

26. Câu Chuyện Giữa Hai Người Bạn trang 173 
 Hoàng Huyên & Phạm Đình San 
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27. Thơ: Chuyện Tình Buồn trang 178 
 Nguyễn Bạch Lan 

28. Trái Tim Mỹ và Tiếng Chuông Chùa Việt Nam trang 182 
 Lê Thế Hiển 

29. Thơ: Hà Nội Du Ký trang 187 
 Nguyễn Huy Hiền 

30. Tại Sao Tôi Bị Đưa Ra Bắc trang 191 
 Nguyễn Trọng Dzũng 

31. Hình Bóng Xưa trang 203 
 Phạm Văn Hải 

32. Thơ: Chớm Thương trang 221 
 Hoàng Huyên 

33. Hình Ảnh Sinh Hoạt CVA-59 trang 222
 Trước và Sau 1975 

Ban Biên Tập 

34. Đọc Lại Bài Thơ Le Lac của Lamartine trang 244 
 Phạm Trọng Lệ 

35. Tiếng Việt và Chữ Vẹm trang 274 
 Lê Duy San 

36. Thơ: Phan Thiết 82 trang 283 
 Nguyễn Vũ Văn 

37. T.T Sinh Sản trang 285 
 Trần Quang Dự 

38. Ray Rứt trang 305 
 Nguyễn Đình Phương (Gàtre) 

39. Sinh Vật trang 312 
 Đỗ Đăng Tiến 

40. Thơ: The Time Is Now - Lúc Này Đây trang 327 
 Ngô Tằng Giao 
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41. Con Em Ở Hải Ngoại trang 329 
 Với Ngôn Ngữ & Văn Hóa Việt 
 Nguyễn Thị Thu 

42. Những Người Đàn Bà Đã Góp Nhiều trang 342 
Công Trong Việc Xây Dựng Đất Nước 

 Nguyễn Văn Hiền 

43. Thơ: Mưa Tháng Sáu trang 355 
 Nguyễn Tiến Thịnh 

44. Tình Bạn Trong Tôi, Qua Cuộc Biển Dâu trang 356 
 Nguyễn Trọng Dzũng 

45. Thời Tiết trang 363 
 Nguyễn Văn Hiền 

46. Mỗi Năm Hoa Đào Nở trang 381 
 Trần Quang Dự 

47. Người Việt Hải Ngoại, Một Miếng trang 395 
Mồi Ngon Nhưng Việt Cộng Khó Nuốt 

 Lê Duy San 

48. Những Hình Ảnh Kỷ Niệm Cá Nhân trang 403 
 Ban Biên Tập 

49. Lời Cảm Tạ trang 411 
 Ban Biên Tập 

50. Mục Lục trang412 

 
*** 


