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Thành lập : Ký giả Đạo Cù Trần Tam Tiệp 
1978-1979 : Chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh 
1980-1983 : Chủ tịch Nguyễn Văn Hảo 
1984-1988 : Chủ tịch Trần Thanh Hiệp 
1989-1990 : Chủ tịch Nguyễn Ngọc Ngạn 
1991-1992 : Chủ tịch Trang Châu Lê Văn Châu 
1993-1995 : Chủ tịch Viên Linh Nguyễn Nam 
2001-2002 : Chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh 
2003-2005 : Chủ tịch Phạm Quang Trình 
2008-2010 : Chủ tịch Nguyễn Đăng Tuấn 
2011-2017 : Chủ tịch Vũ Văn Tùng 
2018-2020 : Chủ tịch Vịnh Thanh Dương Thành Lợi 

 
_________________________ Ω _________________________ 

 
 
1957:  Tiền thân của Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Hội Bút Việt (sau 
đổi thành Văn Bút Việt Nam) được 
Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế 
(PEN International Congress) lần 
thứ 29 tại Tokyo thâu nhận.  Văn Bút 
Việt Nam chính thức có giấy phép 
hoạt động như một tổ chức văn hóa 
vào ngày 21-10-1957 tại Sài Gòn, 
Việt Nam Cộng Hòa. 
 
Sau 30-4-1975 Văn Bút Việt Nam bị 
nhà nước CSVN khai tử. 

 
Chủ tịch Vũ Hoàng Chương 

(1916-1976) 
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Văn Bút Việt Nam hãnh diện có vị 
Chủ tịch trứ danh từ văn tài đến sĩ 
khí là Thi bá Vũ Hoàng Chương.  
Chủ tịch Vũ Hoàng Chương đã từ 
chối lời đề nghị làm thơ ca tụng lãnh 
tụ CSVN cũng như công khai phê 
bình thơ của văn nô là “tiếng khóc 
tuyên truyền.”  Hà Nội bỏ tù Thi bá 
Vũ Hoàng Chương vào ngày 13-4-
1976.  Ông chỉ được CSVN thả khi 
nhiễm bạo bệnh nằm liệt giường.  
Năm (5) ngày sau khi được phóng 
thích, Chủ tịch Vũ Hoàng Chương 
qua đời vào ngày 6-9-1976 tại Sài 
Gòn hưởng thọ 60 tuổi (1916-1976).  
Người đã đi rồi, thác là thần phách 
nhưng khí tiết trung nghĩa mãi còn 
lưu danh. 
 
1978:  Trước tình trạng đàn áp nhân 
quyền khốc liệt tại Việt Nam, vài cựu 
hội viên VBVN tị nạn tại Âu châu 
đứng đầu là Ký giả Đạo Cù Trần 
Tam Tiệp tích cực vận động tái lập 
Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Lưu 
Vong (sau này đổi thành Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại) và chính thức 
ra mắt vào ngày 25-6-1978 tại Paris, 
Pháp quốc.  Vào năm sau (1979) 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được 
Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế kỳ 
44 thâu nhận. 
 

 
Ký giả Đạo Cù Trần Tam Tiệp 

(1928-2009) 
 
Công tác của Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại trong thập niên đầu chú trọng 
lên tiếng phản đối chính sách đàn áp 
nhân quyền của nhà nước Hà Nội và 
quyên góp gởi quà về trợ giúp văn 
nghệ sĩ bị bức hại tại Việt Nam. Văn 
hữu Trần Tam Tiệp đã kiên trì thực 
hiện công tác cứu trợ quan trọng này 
suốt nhiều năm; sau này một trong 
vài chục văn nghệ sĩ từng nhận quà 
của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có 
tường thuật lại như sau: 
“Tổng thư ký của Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại là Trần Tam Tiệp có nhắn 
về là Hội có quyên góp được một 
ngân khoản của bà con nước ngoài, 
có thể dùng khoản này để giúp các 
nhà văn nào đang đói rách ở quê 
nhà mỗi người một chút. Sau khi 
được một bạn văn cho địa chỉ, tôi 
viết thư cho Trần Tam Tiệp xin được 
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giúp đỡ... Trần Tam Tiệp trả lời vui 
vẻ, nhận lại bạn bè và dĩ nhiên tôi 
bắt đầu nhận được những gói thuốc 
nhỏ, khoảng chừng 2 lbs. Ngoài tôi, 
khoảng 20 nhà văn nhà thơ khác 
cũng được tương trợ như vậy, trung 
bình mỗi người 2 gói... khi ngân 
khoản của Hội đã cạn, anh (TTT) đã 
lấy tiền riêng gởi cho tôi hai lần nữa 
và hai lần này là những gói nặng ký 
hơn.  Chuyện Văn Bút hải ngoại 
tương trợ văn hữu quê nhà này, 
không một ai nghĩ rằng sau này sẽ bị 
coi như tội phản quốc và gián điệp 
cho ngoại bang cả. Bởi thế không ai 
che giấu gì nội vụ.” (Thế Uyên, 
1988). 
Đối diện nỗ lực quốc tế vận và công 
tác cứu trợ văn nghệ sĩ bị bức hại 
của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, 
nhà nước CSVN lo ngại đến nỗi “Một 
chuyên án đấu tranh với hoạt động 
trên của Trần Tam Tiệp được xác 
lập... dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo 
Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Lãnh 
đạo Tổng cục An ninh và sự phối 
hợp giữa các đơn vị chức năng thuộc 
Tổng cục và sự nỗ lực của Công an 
TP” (theo báo CAND của Hà Nội 
trong bài Kẻ “thọc gậy bánh xe”). 
 
Trước khi thành lập Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại, giới cầm bút Việt 
Nam sinh hoạt trong Trung Tâm 
Những Người Cầm Bút Tị Nạn 
(Writers in Exile) của PEN 

International chứ không có Trung 
tâm Văn Bút riêng cho văn thi sĩ Việt 
Nam. 
Thông lệ hoạt động trong giai đoạn 
đầu của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 
là Tổng Thư Ký phụ trách toàn diện 
và Chủ tịch chỉ phụ trách phương 
diện ngoại giao.  Vào lúc đó 
VBVNHN chưa có Điều Lệ hay Nội 
Qui do đó chỉ sinh hoạt theo thông lệ 
tự định hình do vai trò tích cực của 
Tổng Thư Ký Trần Tam Tiệp.   
‘Giai đoạn đầu, chủ tịch “Văn bút 
Việt Nam hải ngoại” đã 3 lần thay đổi 
(Minh Đức Hoài Trinh tới Nguyễn 
Văn Hảo, rồi Trần Thanh Hiệp). 
Song, vị trí Tổng thư ký vẫn chỉ một 
mình Trần Tam Tiệp. 
Sở dĩ Trần Tam Tiệp được “Văn hữu 
hải ngoại” lúc đó tín nhiệm bởi mấy 
lý do sau: 
- Cây bút Trần Tam Tiệp bỗng dưng 
nổi cộm nhờ mấy tờ báo gọi là 
“phương tiện” của tổ chức văn bút. Ở 
Pháp có tờ "Hồn Việt", "Cách mạng 
Dân tộc", "Con ong tị nạn"...; ở Mỹ 
có tờ "Nhân bản", "Nhân chứng"... 
Trần Tam Tiệp “múa bút chống 
Cộng” với hàng chục bút danh như 
Đạo Cù, Tam Tê, Vịt Đực, Lê Kim, 
Mai Khuê, Trần Tiết Trực, Ánh Sáng, 
Trần Khánh Vân Châu, Võ Văn Anh, 
Kẹ Râu... 
- Lý do thứ hai là nội dung các bài 
viết của Tiệp "đa dạng, phong phú, 
sống động"... khiến các “văn hữu” nể 
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trọng mà hầu hết là những tin tức từ 
quê nhà, phản ánh cái gọi là "nỗi 
thống khổ của trí thức, văn nghệ sĩ 
và đồng bào quốc nội dưới chế độ 
Cộng sản hà khắc...". Cố nhiên, 
nguồn cung cấp là những người 
“cùng hội cùng thuyền” từ trong nước 
gửi ra.’   (Kẻ “thọc gậy bánh xe”). 
Ngoài công tác chính (cứu trợ) do 
VH Trần Tam Tiệp chịu trách nhiệm, 
VBVNHN hầu như không có sinh 
hoạt khác về lãnh vực đối ngoại hay 
đối nội (ngoài vài cuộc gặp gỡ văn 
thi hữu Việt Nam có tính cách cá 
nhân thăm viếng xã giao).           
Thông lệ hoạt động trong giai đoạn 
đầu không thể tiếp tục khi Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại phát triển ra 
khỏi khu vực Tây Âu (Paris) đến Bắc 
Mỹ, do đó cần đến Điều Lệ và Nội 
Qui để phân định trách nhiệm rõ 
ràng.  Thông lệ Tổng Thư Ký phụ 
trách toàn diện và Chủ tịch chỉ phụ 
trách phương diện ngoại giao thay 
đổi trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Trần 
Thanh Hiệp (1984-1988) với chủ 
trương năng động chỉ đạo và tích 
cực cống hiến trên cả hai phương 
diện đối nội và đối ngoại. 
 

 
Chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh 

(1930-2017) 
 
1978-1979:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà thơ Minh 
Đức Hoài Trinh.  Chủ tịch Minh Đức 
Hoài Trinh tham dự Đại Hội Đồng 
VBQT kỳ 44 khi VBVNHN được thâu 
nhận trở thành một Trung Tâm Văn 
Bút (PEN Centre) chính thức. 
 
1980-1983:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà văn Nguyễn 
Văn Hảo.  Văn hữu Nguyễn Văn 
Hảo là vị lãnh đạo có lòng công 
chính bất vụ lợi theo lời “bạn vong 
niên” Luật sư Trần Thanh Hiệp. 
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Chủ tịch Trần Thanh Hiệp 
 
1984-1988:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà văn Trần 
Thanh Hiệp.  Luật sư Trần Thanh 
Hiệp đạt được hai thành quả cụ thể 
và quan trọng: 
 
(A)  hợp pháp hóa VBVNHN với giấy 
phép hoạt động như một tổ chức văn 
hóa; và 
 
(B)  phát triển VBVNHN ra khỏi khu 
vực Tây Âu (Paris).  Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại có thêm bốn Vùng 
lúc đó gọi là trung tâm: California 
(Viên Linh), Miền Đông (Nguyễn 
Ngọc Bích), Quebec (Trang Châu) 
và Ontario (Nguyễn Ngọc Ngạn). 
 

 
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Ngạn 

 
1989-1990:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà văn Nguyễn 
Ngọc Ngạn.  Chủ tịch Nguyễn Ngọc 
Ngạn là Đệ Nhất MC và là tiểu 
thuyết gia có nhiều tác phẩm được 
hâm mộ tại hải ngoại. 
 
Điều Lệ VBVNHN được thực hiện 
lần đầu trong Đại Hội VBVNHN kỳ II 
tại Montreal, Canada.  Đại Hội 
VBVNHN kỳ I tại Washington do 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tổ chức 
vào năm 1988 để hợp thức hóa bốn 
Vùng VBVNHN tại Bắc Mỹ và chuẩn 
bị cho cuộc bầu cử Ban Chấp Hành 
trong Đại Hội VBVNHN kỳ II vào 
năm 1989 qua phương thức Đại 
Biểu bỏ phiếu (mỗi Vùng có năm Đại 
Biểu). 
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Chủ tịch Trang Châu 

(Montreal 2017) 
 
1991-1992:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà thơ Trang 
Châu.  Bác sĩ Lê Văn Châu (Trang 
Châu) đoạt giải Giải Nhất Văn 
Chương Toàn Quốc năm 1969 với 
bút ký Y Sĩ Tiền Tuyến. 
 
Điều Lệ VBVNHN được tu chính gia 
tăng nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành 
lên 3 năm theo đề nghị của Chủ tịch 
Trang Châu. 
 
 

 
Chủ tịch Viên Linh 
(Long Beach 1997) 

 
1993-1995:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà thơ Viên 
Linh.  Chủ tịch Viên Linh Nguyễn 
Nam đoạt giải Giải Nhất Văn 
Chương Toàn Quốc năm 1974 với 
tiểu thuyết Gió Thấp. 
 
1996-2000:  Sinh hoạt Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại lắng tịnh do Điều Lệ 
VBVNHN kém minh bạch.  Cựu 
Tổng Thư Ký Nguyễn Đức An - 
từng là thụ ủy liên danh ứng cử bên 
Chủ tịch Viên Linh - trở thành hội 
viên có công lớn nhất đã đóng góp 
tài chánh và sáng kiến cho nỗ lực 
phục hoạt VBVNHN qua Đại Hội Kết 
Hợp được ông tổ chức vào tháng 
3/2000 tại Orlando để đề cử Nhà thơ 
Minh Đức Hoài Trinh trở thành chủ 
tịch lâm thời cho đến Đại Hội Tái Lập 
(Re-establishing Constitutional 
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Convention) vào tháng 3/2001 tại 
Virginia. 
 
Điều Lệ VBVNHN được tu chính với 
mục đích xác định các Vùng trong 
VBVNHN. 
 
2001-2002:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà thơ Minh 
Đức Hoài Trinh. 
 

 
Chủ tịch Phạm Quang Trình 

 
2003-2005:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà văn Phạm 
Quang Trình. 
 
2006-2007:  Sinh hoạt Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại lắng tịnh do Điều Lệ 
VBVNHN thiếu tinh thần dân chủ 
trong việc bầu cử.  VBVNHN tu 

chính Điều Lệ cho phép hội viên 
VBVNHN được trực tiếp bầu Ban 
Chấp Hành VBVNHN thay vì 
phương pháp Đại Biểu đầu phiếu 
như trong quá khứ.  Đại Hội 
VBVNHN kỳ VII vào năm 2007 tu 
chính Điều Lệ nhưng không có bầu 
cử Ban Chấp Hành VBVNHN. 
 

 
Chủ tịch Nguyễn Đăng Tuấn 

 
2008-2010:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà thơ Nguyễn 
Đăng Tuấn.   
 
Việc tu chính Điều Lệ VBVNHN 
được bàn luận gay gắt nhưng kết 
quả tu chính chỉ bổ sung Ủy Ban 
Định Chế với vai trò pháp giải và hòa 
giải.  Từ năm 2008 trở về sau Ban 
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Chấp Hành VBVNHN được toàn thể 
hội viên trực tiếp bỏ phiếu bầu thay 
vì phương pháp Đại Biểu đầu phiếu 
như trong quá khứ. 

 

 
Chủ tịch Vũ Văn Tùng 

 
2011-2017:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà văn Vũ Văn 
Tùng.  Qua hai nhiệm kỳ Dược sĩ Vũ 
Văn Tùng đạt được hai thành quả cụ 
thể và quan trọng: 
 
(A)  thực hiện đều đặn các đặc san 
VBVNHN phổ biến sáng tác của hội 
viên VBVNHN từ nhiều Vùng khác 
nhau, và 
 
(B)  vận động thành công cho 
VBVNHN trở thành Charitable 

Foundation, quy chế pháp lý giá trị 
trong xã hội Hoa Kỳ. 

 

 
Chủ tịch Vịnh Thanh 

(Toronto 2018) 
 
2018-2020:  Chủ tịch Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại là Nhà văn Vịnh 
Thanh.  Luật sư Dương Thành Lợi 
(Vịnh Thanh) hoạt động xã hội từ 
thời sinh viên (sáng lập Tổng Hội 
SVVN Ontario) và giúp đỡ nhiều hội 
đoàn, tôn giáo, cứu trợ tị nạn, thâu 
thập tài liệu bảo vệ nạn nhân như 
mạng lưới dữ kiện formosavictims và 
là tác giả của bộ sử The Boat 
People: Imprints on History (Thuyền 
Nhân: Ấn Tích Lịch Sử) được giới 
nghiên cứu tham khảo viện dẫn. 
 
Chủ tịch Vịnh Thanh gầy dựng Kỷ 
nguyên Thanh Lịch cho Văn Bút Việt 
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Nam Hải Ngoại với viễn kiến thực tế 
và kế hoạch khả thi: 
 
(A)   Điều Lệ VBVNHN được tu 
chính nhằm (i) hiến định “biểu tượng 
tinh thần của hội viên VBVNHN là 
quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được 
hiển dương nhằm vinh danh các 
quyền tự do căn bản trong đó có 
quyền tự do sáng tác của người cầm 
bút” và (ii) chấm dứt tình trạng tự 
tiện thâu nhận hội viên để tránh tệ 
nạn bất cẩn trong quá khứ.   
 
(B)  Chấm dứt tình trạng vi pháp và 
ngôn từ khiếm nhã trong khi đề cao 
thân tình quý báu giữa văn hữu hội 
viên qua sinh hoạt gắn bó như Vạn 
Nhật Thi Đồ - Dự án Nghìn Ngày. 
 
(C)  Thực hiện văn đàn 
PENVietnam.org để “hiển dương 
những Tiếng Nói của Lương Tâm và 
các Tiếng Lòng Vang Vọng của 
người Việt Nam khắp thế giới” với 
chủ trương giới thiệu hội viên 
VBVNHN đa tài và các sáng tác đặc 
sắc trên toàn cầu cũng như lưu trữ 
vĩnh viễn cho thế hệ tương lai 
thưỡng lãm và nghiên cứu. 
 
(D)  Song song với công việc vận 
động bảo vệ nhân quyền cùng PEN 
International, tổ chức nhiều sinh hoạt 
nhằm tạo cơ hội cho văn thi hữu và 
thân hữu kết giao tri tâm như Tao 

Ngộ Bằng Hữu tại Orlando hay Trại 
Hè Văn Bút đầu tiên được Thị 
trưởng TP Houston Sylvester Turner 
tuyên dương ba ngày trại là “Văn Bút 
Việt Nam Hải Ngoại Days in 
Houston, Texas.” 
 
(E)  Gầy dựng niềm hãnh diện cho 
toàn thể hội viên VBVNHN qua các 
quan hệ song hành với chính quyền, 
các tổ chức quốc tế và nhiều sinh 
hoạt quan trọng như Văn Bút Tao 
Đàn vào năm 2019 và Đại Hội Kỷ 
Niệm 40 Thành Lập Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại được tổ chức trang 
trọng tại Washington, D.C., vào ngày 
31-3-2018.  Trưởng Ban Tổ Chức là 
VH Hồng Thủy, Đệ Nhất Phó Chủ 
tịch VBVNHN/Đông Bắc Hoa Kỳ.  
Điều Hợp Viên là VH Nhất Hùng, Đệ 
Nhất Phó Chủ tịch VBVNHN. 
 
Thủ hiến tỉnh bang Ontario Kathleen 
Wynne thay mặt chính quyền tỉnh 
bang đã gởi công văn chúc mừng 
Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại cũng như: 
 
“Thay mặt Chính Quyền tỉnh bang 
Ontario, tôi … cảm ơn Ban Chấp 
Hành và hội viên Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại về sự tận tụy bảo dưỡng 
những tiếng nói và các câu chuyện 
xuất chúng của cộng đồng Việt 
Nam.”  (“On behalf of the 
Government of Ontario, I... thanks 
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the Board and members of the 
Vietnamese Abroad PEN Centre for 
their contribution to nurturing the 
extraordinary voices and stories of 
our Vietnamese community”). 
 
2020: Đại Hội Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại kỳ XII sẽ được long trọng 
tổ chức tại Washington, D.C.  Luật 

sư Dương Thành Lợi xác nhận là sẽ 
không tái ứng cử Chủ tịch VBVNHN 
bởi vì Kỷ nguyên Thanh Lịch được 
gầy dựng thành công trường kỳ cho 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 
 

Luật sư Dương Thành Lợi 

_________________________ Ω _________________________ 
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Gửi người một nụ hoa Xuân 

Đông tàn lạc tận xoay vần đã qua 

Ta về tìm lại thiết tha 

Dòng thơ mầu nhiệm chan hòa thế nhân 

Bốn phương hoa nở tưng bừng 

Môi em hé nụ thanh tân ý trời 

Câu ca tiếng nhạc tuyệt vời 

Mời em hát khúc yêu đời nở hoa 

Chữ tâm đồng ở lòng ta 

Trăm thương nghìn nhớ cũng là nơi đây. 

 
Đăng Nguyên 
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Hoàng Song Liêm 
 

 
Mới qua mấy ngày Tết Mậu Tuất, tôi 
tuổi Giáp Tuất 85 hôm nay ngồi viết 
lan man về mấy bạn già nghệ còn tại 
thế. Tôi sinh đầu năm 1934 thuộc 
đời thứ 18 họ Hoàng làng Cót huyện 
Từ Liêm tỉnh Hà Đông nay là phố 
Yên Hòa và phố Hoa Bằng quận 
Cầu Giấy Hà Nội. Làng Cót tuy 
không nổi danh như Đông Ngạc Hà 
Đông hay Hành Thiện Nam Định 
nhưng làng Cót cũng thuộc Từ Liêm 
Tứ Quý gồm 4 làng Mỗ, La, Canh, 
Cót. Năm 1945 thân phụ tôi qua đời 
ở Nam Định sau một cơn bạo bệnh 
nên tôi mồ côi cha rất sớm khi mới 
11 tuổi. Năm sau 1946 mới học 

được vài tháng trường Chu Văn An 
thì cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng 
nổ và gia đình tôi tản cư lên huyện 
Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên. Hai năm 
sau gia đình tôi hồi cư về thành và 
bắt đầu gửi thơ đăng trên mấy tờ 
báo ở Hà Nội như các tuần báo Hồ 
Gươm, Quê Hương, Cải Tạo hay 
các nhật báo Tia Sáng, Giang Sơn. 
Tôi tiếp tục đi học trở lại năm 1949 ở 
các trường Văn Lang, Albert Sarraut 
và Chu Văn An. Thời gian này học 
cùng lớp Hoàng Anh Tuấn và Lê 
Trạch Lựu nhưng hai bạn này du 
học Pháp rất sớm. Đậu bằng Thành 
Chung năm 1950, mấy tên có khiếu 
viết lách như Nguyễn Văn Bột (Thiệu 
Giang), Vũ Đức Vinh (Huy Quang), 
Nguyễn Mạnh Thắc (Huy Thanh), 
Nghiêm Xuân Phú (Huy Giao) và tôi 
lên lớp Đệ Tam Chuyên Khoa Sinh 
Ngữ ngồi chung một bàn gần cuối 
lớp trường Chu Văn An phố Cửa 
Bắc Hà Nội. Ngoài ra ở mấy bàn 
khác còn có mấy bạn nổi tiếng sau 
này như Vũ Đức Minh tức Minh Võ, 
Vũ Quang Ninh Giám Đốc các Đài 
phát thanh từ trong nước đến hải 
ngoại, Nguyễn Duy Nhâm (Nguyễn 
Ái Lữ)… Những bậc tiền bối thế hệ 
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cha chú hay đàn anh thời đó ở Hà 
Nội có Tam Lang, Đoàn Phú Tứ, 
Ngọc Giao, Hoàng Công Khanh, Sao 
Mai, Băng Hồ, Hà Bỉnh Trung, Đinh 
Hùng... Ông anh tôi, Hoàng Phụng 
Tỵ cũng sáng tác và đăng thơ trên 
nhiều báo xuất bản thi tập Hương 
Thơ Mùa Loạn thường gặp gỡ các 
bạn thơ văn như Nguyễn Minh Lang, 
Thanh Nam, Thy Thy Tống Ngọc, 

Song Nhất Nữ, Nguyễn Quốc Trinh, 
Nguyễn Ngọc Dương... Năm 1952 
trong kỳ thi Tú Tài 1 tôi gặp Tạ 
Quang Khôi và là bạn thân đồng 
môn và thi hữu lâu năm nhất… Bây 
giờ xin kể lại vài kỷ niệm vui của các 
bạn trong đời thường, thời kỳ văn 
học nghệ thuật bị lãng quên 1948-
1954, thời kỳ mà nhà thơ Du Tử Lê 
sau này đặt tên là thế hệ “bàn lề” tức 
là giai đoạn tiếp nối giữa thế hệ tiền 
chiến và thế hệ văn học miền Nam 
sau năm 1954. Các bạn viết văn như 
Nguyễn Minh Lang, Thanh Nam, 
Nguyễn Thiệu Giang... viết truyện 
ngắn, truyện dài đều được trả tiền 

tác quyền hay tiền nhuận bút nhưng 
đăng thơ như tôi thì chỉ “có tiếng mà 
không có miếng”! Trong các bạn 
thân đồng môn có ông Bột tức 
Nguyễn Thiệu Giang. Đúng là công 
tử phố Hàng Bông được bà chị lớn 
là chị Căn không lấy chồng ở nhà 
nấu cơm cho các em và bạn các em 
văn nghệ văn gừng được ăn ngon 
miễn phí… Dù là bạn thân của Thiệu 
Giang nhưng tôi ít tham dự những 
bữa cơm này vì bận kèm học hay 
làm gia sư dạy mấy em hay mấy 
cháu lớp dưới. Để được ở trọ đi 
học… Ngoài chuyện đăng thơ tôi có 
dịch truyện ngắn từ Pháp ngữ của 
Vicki Baum, Somerset Maugham, 
Stefan Zweig… đăng trên mấy tuần 
báo ký tên Hoàng Hoài Dung, tuy bài 
được đăng nhưng chẳng bao giờ 
được trả tiền! Năm 1952 ông Trần 
Đăng Lộc chủ nhà in phố Hàng Bông 
gần chợ Cửa Nam Hà Nội phát hành 
Chiếu Bóng Tuần Báo, tôi đến gặp 
ông Lộc xin cộng tác và được trả 
lương tháng. Tôi gần như bao sân tờ 
báo, viết bài ký tên dưới nhiều bút 
hiệu như Hoàng Huy Giang, Hoàng 
Hoài Dung, Lê Bích Hoàng và Người 
Xứ Mộng. Làm báo này thật là thú vị, 
thứ nhất là có tiền lương, được cấp 
thẻ xem chiếu bóng miễn phí 2 chỗ 
các rạp và phụ trách mục giao lưu 
thư tín với độc giả, đặc biệt là nữ 
độc giả dưới tên Người Xứ Mộng, 
tán phét hay thả lời ong bướm trên 
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báo buổi chiều, còn tò mò đạp xe 
đạp theo địa chỉ thư tín xem nhà độc 
giả ở đâu tuy rằng chẳng dám ra mặt 
tiếp xúc... Làm báo Chiếu Bóng tôi 
không ký tên thật nhưng rất vui vì 
ngoài chuyện xem phim, điểm phim 
còn có tiền lương để chiêu đãi bằng 
hữu cơm Tầu phố hàng Buồm hay 
Cafe Giảng, Café Nhân, đặc biệt là 
Café Tùng Linh ở Bờ Hồ với món 
paté chaud ngon độc đáo không nơi 
nào khác có. Thời gian rủng rỉnh tiền 
bạc cũng không tới một năm vì 
khoảng cuối năm 1952 ông chủ 
nhiệm Trần Đăng Lộc một hôm bảo 
tôi rằng “Báo ế nên sẽ phải đóng 
cửa và tớ sẽ in cho cậu một tập thơ 
trừ vào lương tháng cuối này.” Thế 

là đầu năm 1953 ở tuổi 19 tôi đã có 
thi phẩm xuất bản và phát hành tuy 
bà xã tôi gốc miền Nam không thích 
thơ, chỉ thích nói chuyện về điện 
ảnh. Tôi đã vào Nam cùng đoàn sinh 
viên tháng 8 năm 1954 khi đất nước 
bị chia cắt và lập gia đình với bà Xã 

tôi vài tháng nữa là 63 năm. Đám 
cưới vợ chồng chúng tôi tổ chức 

giản dị ở nhà hàng Thanh Thế có 
mặt Tạ Quang Khôi, Hoàng Ngọc 
Liên, Vũ Quang Ninh... Nhà văn Tạ 
Quang Khôi sinh năm 1929 đã quen 
nhau từ năm 1952 trong kỳ thi Tú tài 
phần 1 ở Hà Nội, có dự định in 
chung một tập thơ đặt tên là “Nắng 
Mới” in đẹp nhưng không thực hiện 
được vì tiền dành dụm ăn tiêu hết 
vào café Tùng Linh hay các tiệm 
cơm Tàu Siêu Nhiên, Tư Ký ở phố 
Hàng Buồm Hà Nội. Khi quảng cáo 
tập thơ “Nắng Mới”, Tạ Quang Khôi 
lấy bút danh là Tạ quang Diễm, chắc 
ngày đó đang theo đuổi một người 
đẹp tên Diễm. Nhà văn, nhà thơ 
Hoàng Ngọc Liên cùng tuổi Tạ 
Quang Khôi nhưng Liên nhập ngũ 
sớm ở binh chủng Nhảy dù và quá 
thân tình với tôi nên chúng tôi xưng 
hô với nhau “mày, tao” ngay từ buổi 
mới gặp… Tạ Quang Khôi sau này 
học sư phạm và đã là Hiệu trưởng 
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trường Trung học Nguyễn Trãi, hiện 
cư ngụ ở nhà già vùng này, tai nghe 
kém, tuổi cao nên chỉ E Mail. Hoàng 
Ngọc Liên bị tù cải tạo sang Mỹ 
khoảng 1990 định cư ở miền Tây 
mấy năm nay không có tin tức. Mấy 
ông bạn ở Hà Nội xưa như Nguyễn 
Minh Lang, Nguyễn Thiệu Giang ở 
lại Hà Nội tôi đã gặp lại, Minh Lang 
đã qua đời và Thiệu Giang già yếu. 
Những người bạn vào Nam tài hoa 
và nổi tiếng như Thanh Nam, Huy 
Quang qua Mỹ định cư ở cùng Tây 
Bắc Hoa Kỳ đều đã qua đời. Ở miền 
Nam phần lớn các bạn cùng lứa tuổi 
cũng từ từ rủ nhau ra đi đúng như lời 
cụ học giả Giản Chi, em mẹ già tôi 
tâm sự với tôi trên 20 năm trước khi 
cụ trên 90 tuổi “Ai cũng mong sống 
lâu khoẻ mạnh cháu ơi, tuổi già rất 
buồn chán vì tuổi già cô đơn không 
còn bạn…” Cụ rất thú vị với bài thơ 
“Cảm tác năm 90 tuổi” của cụ viết 
kiểu thư họa treo trên tường và tôi 
chép lại: 
Ô hay cuộc sống như vầy hả 
Ngó trước trông sau bóng hỏi hình 
Một kiếp phù du vờ ấy xác 
Trăm khoanh huyễn hoặc giả là 
danh 
Được thua đi ở âu phần mệnh 
Phú quý vinh hoa lọ giật giành 
May có duyên thơ khuây tóc bạc 
Sông sâu, gió dịu nguyệt long lanh 
Di cư vào Nam năm 1954 với một 
gia đình lớn, tôi đã không thể đi học 

Đại Học và phải lo kiếm tiền cho nên 
nhờ mấy bài xã thuyết tôi viết trên 
báo Tia Sáng Hà Nội, ông Thiếu Tá 
đồng hóa dược sĩ Đoàn Văn Cừu 
ngày đó là Giám Đốc Nha Chiến 
Tranh Tâm Lý đã đề nghị Bộ Quốc 
Phòng tuyển dụng tôi và tôi nhập 
ngũ mang cấp bậc Chuẩn Úy đồng 
hóa không phải qua quân trường thụ 
huấn quân sự. Nha Chiến Tranh 
Tâm Lý có một số quân nhân đồng 
hóa và duyên may cho tôi là tôi có 

Xếp thật hiền, giỏi, dễ thương là Đại 
úy Phạm Xuân Ninh tức là nhà thơ 
Hà Thượng Nhân. Ông anh Hà 
Thượng Nhân cả một đời yêu quý tôi 
như một người em, còn làm cả một 
bài thơ tiếng Pháp tặng tôi và sau 
này tôi in thơ đã viết lời giới thiệu 
giới thiệu thi tập “Thơ Tình Hoàng 
Song Liêm”. Tôi nhớ năm 1955 từ 
Chuẩn úy đồng hóa thăng cấp Thiếu 
úy trừ bị, tôi đã thi qua Không Quân 
du học ngành bảo trì phi cơ ở Mỹ, 
anh Hà Thượng Nhân đã đùa tôi với 
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câu thơ “Thi nhân mà lại coi kho 
nhỉ?”, mấy chục năm sau gặp lại ông 
vẫn còn nhắc chuyện cũ. Ông anh 

Hà Thượng Nhân và các bạn già 
ngày đó cũng biết là phục vụ trong 
Không Quân thì được tiếng là hào 
hoa, có nhiều cơ hội xuất ngoại và 
mấy ông Tư Lệnh tuổi đời cũng như 
tuổi lính hơn tôi vài tuổi nếu không 
viết lách thì cũng có tâm hồn văn 
nghệ khoáng đạt... Trong Không 
quân có rất nhiều nhà văn, nhà thơ 
cho nên năm 1965 bạn đồng môn 
đàn anh trường Chu Văn An Hà Nội 
là tướng Nguyễn Cao Kỳ bổ nhiệm 
bạn Huy Quang Vũ Đức Vinh làm 
Tổng Giám Đốc Vô Tuyến Truyền 
Thanh thì tôi được đổi nghề từ bảo 
trì phi cơ về lại ngành Chiến Tranh 
Chính Trị thay bạn Huy Quang làm 
Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến Bộ Tư 
Lệnh Không Quân. 

Tôi thật vui đảm nhận chức vụ này 
công việc phù hợp hơn với khả năng 
của mình, thêm nữa là tôi du học 
khóa đầu tiên đi Mỹ từ thời Không 
Quân mới thành lập nên quen biết 
nhiều. Với chức vụ mới tôi phụ trách 
đủ thứ việc vui như báo Lý Tưởng 
một thời gian rất dài khoảng 10 năm, 
hội trưởng hội túc cầu Không Quân 
với các cầu thủ giỏi như Quang Đức 
Vĩnh hay Trần Tiết Anh, ban văn 
nghệ với các trưởng ban Lê Quỳnh 
hay Sỹ Phú, riêng ban văn nghệ còn 
có nhạc sĩ Lê Huy và các con nhạc 
sĩ Phạm Duy như Duy Quang, Duy 
Hùng, Duy Minh, Duy Cường... Ông 
Phạm Duy ở ngõ Chu Mạnh Trinh 

Phú Nhuận cũng “khoái” tôi và nói 
đùa với tôi là “Các con tôi đang nằm 
trong bàn tay sinh sát của cậu!” Thật 
là oan cho tôi vì 21 năm là sỹ quan 
chỉ huy trong Quân đội tôi chẳng 
phạt ai bao giờ. Tôi có nhiều kỷ niệm 
với nhạc sĩ Phạm Duy là thiên tài về 
nhạc thì cả nước biết rồi và riêng đối 
với Không Quân ông đã sáng tác 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

18 

những bản nhạc thật hay và cảm 
động đề cao các anh hùng Phạm 
Phú Quốc, Trần Thế Vinh... Trong 
một lần về thăm lại quê hương, 
Phạm Duy có mời tôi đến phòng trà 
ca nhạc để các con anh ra chào chú 
Liêm và tôi nhớ Phạm Duy nói với tôi 
“Cậu thấy trong phòng trà này ngoài 
những người lớn tuổi còn có cả các 
cháu trẻ tuổi trên 20, giờ này còn 
nghe nhạc Phạm Duy là moa vui rồi!” 
Về báo chí, khi tướng Tư lệnh KQ 
Trần Văn Minh chỉ thị tôi chủ biên 
nguyệt san Lý Tưởng, tiếng nói cũng 
như diễn đàn văn nghệ của cả quân 
chủng, tôi kéo ngay bạn già Huy Sơn 
về giúp đỡ Tòa Soạn. Trong số rất 
đông bằng hữu viết văn gốc Không 

Quân thân nhất là Cung Trầm 
Tưởng, ngoài chuyện thơ văn còn là 
bạn tâm tình, nhiều kỷ niệm từ quê 
hương đến hải ngoại. Cung Trầm 
Tưởng du học từ Pháp về cùng lúc 
tôi hồi hương từ Mỹ cuối năm 1956 
và 2 năm sau hai chúng tôi cùng du 
hành Nhật Bản và HongKong, tình 
bạn thân thiết đã hơn 60 năm. Bà xã 

của Cung Trầm Tưởng mới qua đời 
năm ngoái, mỗi khi Cung Trầm 
Tưởng gọi điện thoại từ Minnesota 
thường chuyện trò tâm tình rất lâu... 
Cung Trầm Tưởng không may đã bị 
Cộng Sản nhốt tù cải tạo trên 10 
năm, mỗi lần về vùng Thủ Đô này 
đều ở nhà tôi để tôi lo đưa đón lang 
thang đây đó cơm nước và, rượu 
chát… 

Bạn thân cùng thời còn ở quê hương 
bây giờ là Văn Quang tuổi Quý Dậu 
bị Cộng Sản giam giữ lâu nhưng 
không đi Mỹ. Văn Quang hơn tôi một 
tuổi đã có thật nhiều tác phẩm, mới 
đây giã từ nghiệp viết lách nhưng E 
Mail thông tin đều đặn cho tôi và 
mấy bạn già vùng này như niên 
trưởng Giáo Sư văn thi sĩ Tạ Quang 
Khôi, ông Công Tử Hà Đông Hoàng 
Hải Thủy, Ông Chủ Biên nhà xuất 
bản Tiếng Quê Hương Uyên Thao. 
Chúng tôi ai cũng có Thẻ Lên Tàu 
hay là Boarding Pass bay qua thế 
giới khác, chưa biết ai được gọi đi 
trước! Bên phía trời Tây nước Mỹ có 
bạn già Thanh Thương Hoàng tuổi 
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gần chín chục nhưng 
bạn đồng niên và 
đồng cấp Hải quân 
Phan Lạc Tiếp thì 
sức khoẻ đã yếu 
kém... Một vị trưởng 
thượng tôi hằng kính 
nể là nhà văn Doãn 
Quốc Sỹ có bà mẹ họ 
Hoàng làng Cót, quê 
tôi nay là nội thành 
Thủ Đô Hà Nội. 
Vùng miền Đông Bắc Mỹ chúng ta 
cũng có ba cụ thi sĩ ở Thủ Đô 
Richmond thường đều đặn có thơ 
xướng họa là Hoa Văn, Nguyễn Phú 
Long và Trần Quốc Bảo. Ba cụ tuổi 
trên tám bó, có cụ xấp xỉ chín bó, lời 
thơ vẫn tươi trẻ ngọt ngào...  

Tôi xin tạm chấm dứt bài viết lan 

man về bạn già văn nghệ ở đây vì tôi 
tuy viết lách không nhiều nhưng 
bằng hữu thì rất nhiều và tôi rất trân 
trọng tình bạn trong cõi đời phù du 
này. Tôi cũng hạn chế không viết về 
những bạn thân thiết đã quá vãng 
như Cao Tiêu Phan Lạc Phúc, Tô 
Kiều Ngân, Vương Đức Lệ, Mai 
Trung Tĩnh, Ngọc Dũng, Văn Phụng, 
Nguyễn Hiền… nhiều lắm. 
 
Lời cuối là lời chúc năm mới chân 
thành đến toàn thể hội viên Hội Văn 
Bút, những điều may lành tốt đẹp 
đến các bạn và gia đình. Tôi thật xúc 
động về những tình cảm thân 
thương quý anh chị em dành cho tôi 
từ ngày gia đình tôi về hưu định cư 
ở vùng Hoa Đô này hơn 20 năm 
trước… 
 

Hoàng Song Liêm 
Viết vội mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018 
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Em có bao giờ thương nhớ anh? 
Thuở còn thơ ấu tuổi xuân xanh 
Tìm hoa bắt bướm bên bờ dậu 
Bướm đã liền đôi, hoa ướm cành 
 
Tổ quốc đâu ngờ lại chiến tranh 
Âm vang khúc nhạc tiếng quân hành 
Tim em cô đọng ngân dòng lệ 
Em sợ tình mình quá mỏng manh 
 
Đêm về phiên gác giữa trăng thanh 
Lác đác thu rơi lả đọng cành 
Thức tỉnh lòng anh hồi tưởng lại 
Về người em gái mắt long lanh. 
 
Quốc Hưng 
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Thương đau cũng đã nhiều rồi 
Thì thôi hãy để dòng đời êm trôi 

Để cho xuân thắm cuộc đời 
Để môi lại nở nụ cười vui xưa 

Lâu rồi thuyền bỏ bến mơ 
Hồn tang tóc đã sang bờ thê lương 
Chìm sâu trong vũng đau thương 

Ôm riêng mình nỗi đoạn trường nghiệt oan 
Thì thôi xếp lại khăn tang 

Để mẹ nơi cõi vĩnh hằng an nhiên 
Thì thôi cất bỏ ưu phiền 

Để cha yên nghỉ trên miền chân như 
Thì thôi, đành cũng tạ từ 

Không thương khóc nữa, làm như vô tình 
Để con về cõi vãng sinh 

Em vui cực lạc viên thành nguyện xưa 
Hỏi xuân có chở theo mùa 

Hồn ta thuở nọ tuổi vừa hai mươi? 
Tình xuân chan chứa gọi mời 

Mắt môi trinh bạch, bụi đời chưa hoen 
Hỏi xuân chiều đã qua thềm 

Tái lai có trả lại niềm thanh xuân? 
Để lòng còn được bâng khuâng 

Nghe đêm xuân mộng thì thầm ái ân? 
 

23 - 02 - 2018 
Lãm Thúy  
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đồi quanh co lối nhỏ 
bát ngát hương cỏ tranh 
áo em bay trong gió 
chân trời đỏ hơi son 
đường đi lên nhà em  
dốc cao hoa quỳ nở 
chiều lạnh dưới làn da  
chút đời em ấp ủ 
 
tôi qua đó tần ngần 
ngắt một bông cúc dại 
để lại trái tim khô 
một linh hồn đã mất 
 
hôm nay về chốn cũ 
vẫn những bông quỳ xưa 
đường lên cao dốc nhỏ 
tôi đứng nhìn ngẩn ngơ 
 
nhà em không còn đó 
biết tìm đâu bây giờ 
 

tặng người xưa 
nguyễn tường giang 
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Ta đã có một thời lăn trên cát 
Gió biển Đông, con sóng bạc ngàn khơi 

Đưa ta đi tìm lại ánh mặt trời 
Từ vô vọng, ta gặp người xứ Thái 

Qua bốn mươi năm, giật mình nhớ lại 
Ta làm chi cho hai chữ tự do 

Tổ quốc thì xa, hưng phế mịt mờ 
Ngày tháng nhẹ như tờ rơi của lịch 

Súng bắn, ngàn viên, đạn không trúng 
đích 

Thân thế lạc loài mộng hão văn chương 
Những vần thơ than khóc cuộc đời thường 

In thành sách để nằm yên hộc tủ 
Vẫn mộng mị, từng đêm mệt ngủ 

Lại khù khờ, khi đối thoại cùng nhau 
Ta ở đây chỉ dài tựa bóng câu 
Sao khổ lụy, cho lệ sầu lã chã 

Bỏ Hà Nội tuổi còn xanh của lá 
Áo trắng Saigon, mười sáu hiền ngoan 

Và yêu anh lính mới tuổi còn non 
Chung khắc phục những ngày binh biến 

động 

Rồi cuối tháng Tư, mất đi sự sống 
Để lại Saigon, khu phố thân yêu 

Con bước chân đi Mẹ khóc rất nhiều 
Thuyền một chiếc giữa đêm dài u tịch 
Người của miền xa vô cùng cảm kích 

Mở vòng tay ấm lạnh đẹp làm sao! 
Thu Washington mây nước nghiêng chào 

Ta cầm giấy xin vào công dân Mỹ 
Trong cuộc sống dù vàng thau phố thị 
Rồi sẽ một ngày tuổi cũng trăm năm 
Mặt trời cao hay tỏa sáng trăng rằm 

Xin rảo bước cuối đường trần vạn nẻo 
Mắt khép, môi khô, nụ cười đã héo 
Đi hay về, cũng thế chẳng là chi! 

Quê hương vùng cờ đỏ lắm thị phi 
Còn dăm đứa bạn thân chu mỏ đói 

Tổ quốc ngàn thu hồn thiêng sông núi 
Xin một lần tạ tội đứa con hoang 
Bên mộ bia không ai đó đốt vàng 
Vì tôi sẽ chẳng bao giờ vượt biển. 
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Nguyễn Thị Bé Bảy 
 

 
Kể từ 30/4/1975, cùng với sự xâm 
lăng cưỡng chiếm lãnh thổ Việt Nam 
Cộng Hòa, cộng sản Bắc Việt đã 
mang theo loại ngôn ngữ của họ từ 
ngoài Bắc vào trong Nam. Đối với 
người miền Nam lúc ấy, kể cả Bắc 
Kỳ 9 nút 54, tiếng Việt bỗng trở nên 
xa lạ và quái đản. Một vài thí dụ điển 
hình, như "sự cố kỹ thuật", "cái nồi 
ngồi trên cái cốc", " bức xúc"... rồi 
thì động từ "lái xe" bỗng trở thành 
danh từ, danh từ "khả năng" không 
còn có nghĩa là "tài sức", mà trở 
thành trạng từ "có thể". Thay vì nói: 
hôm nay "có thể" mưa, thì VC nói là: 
hôm nay có "khả năng" mưa, anh A 
"có thể" gặp anh B hôm nay thì lại 
nói là anh A có "khả năng" gặp anh 
B hôm nay! 
Và còn rất nhiều, nhiều cái xa lạ và 
quái đản khác nữa, không thể kể xiết. 
 
Phải nói rằng, lúc ban đầu, loại ngôn ngữ này chỉ có ở trong nước mà chưa 
kịp ra hải ngoại vì lúc ấy, ở hải ngoại hầu hết 100% là dân tị nạn cộng sản. Tại 
Hoa Kỳ, khi TT Clinton mở Văn Phòng Liên Lạc với CSVN vào năm 1995 rồi 
thiết lập bang giao, thì thứ ngôn ngữ này mới có cơ hội để xâm nhập vào 
cộng đồng người Việt tại đây.  
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Dần dà theo thời gian cùng với sự phát triển của kỹ thuật điện toán và 
internet, loại ngôn ngữ này đã hùng hục xâm lăng cộng đồng người Việt hải 
ngoại, mà phương tiện truyền đạt, ác hại thay, phần lớn lại là các cơ quan 
truyền thông gồm có báo chí, các đài truyền thanh, truyền hình, mang danh 
nghĩa người Việt tị nạn CS! 
 
Rất nhiều người Việt hải ngoại đã lên tiếng về loại tiếng Việt quái đản này, có 
nhiều vị còn lập một danh sách đối chiếu giữa tiếng Việt của Việt Nam Cộng 
Hoà với tiếng Việt của Việt Nam cộng sản để "giúp người Việt hiểu tiếng Việt"!  
(Xem phụ đính*) 
Quả thật vậy! Ngày nay, nhiều người Việt hải ngoại khi đọc phải tiếng Việt 
trong nước thì không hiểu gì hết. Tôi có một cô bạn sống ở tiểu bang có ít 
người Việt, hoàn toàn không có báo chí, đài truyền thanh và truyền hình nói 
tiếng Việt. Trong lần gặp nhau tại Virginia, cô đọc một tờ báo Việt ngữ, nhằm 
phải một bài đăng lại nguyên con một bài báo trong nước, cô ấy lắc đầu lia lịa, 
phải nhờ tôi "thông dịch", vì cô hoàn toàn không hiểu chúng nó viết cái gì! 
 
Vì sự trong sáng của tiếng Việt, cho nên loại tiếng Việt quái đản xấu xí này đã 
được nhiều người lên tiếng báo động từ lâu. Tuy vậy, sự báo động vẫn chưa 
đến mức khẩn thiết như hiện nay, sau khi Bùi Hiền ở trong nước tuyên bố "đề 
xuất cải cách tiếng Việt". 
Nói rằng "khẩn thiết", vì nếu như cái "đề xuất" này được bọn cầm quyền cộng 
sản Việt Nam áp dụng thì mức tai hại của nó không biết đến đâu mà lường! 
Đến nước này, chỉ e rằng tất cả những sách vở, tài liệu lịch sử, di sản văn học 
từ mấy trăm năm nay sẽ phải vứt bỏ đi hết! 
 
Chúng ta ai cũng biết, bất cứ sinh ngữ nào cũng có sự biến đổi theo thời gian, 
Việt ngữ cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, biến đổi theo cách viết kỳ quái của 
Bùi Hiền thì không thể chấp nhận.  
Chúng tôi còn nhớ, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng có đề cập đến việc 
cải cách tiếng Việt, nhưng chỉ có một đề nghị duy nhất của ông Nguiễn Ngu Í 
(Nguyễn Ngu Ý), đó là thay thế y dài bằng i ngắn. 
 
Đề nghị này tuy có gây tranh luận nhưng hiền hòa và rất giới hạn, rồi cũng 
không đi đến đâu. Những người phản bác việc dùng i ngắn thay y dài có lập 
luận dí dỏm và "tiếu ngạo", cho rằng không lẽ những cái tên đẹp như thơ như 
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mộng là Thúy, Thủy, Thùy, bỗng dưng trở thành Thúi, Thủi, Thùi hay sao? 
Những người đẹp mang tên Thúy bỗng "bốc mùi" mất vệ sinh nếu viết theo 
kiểu của ông Nguiễn Ngu Í. Thật là tàn nhẫn và vô lý quá!  
 
Thế cho nên, ai muốn viết theo kiểu ông Í, thay y dài bằng i ngắn thì cứ việc, 
ai muốn viết như cũ thì vẫn cứ tự nhiên, không chết thằng Tây nào, và đa số 
đều giữ y dài như cũ. Nói cho ngay, về mặt thẩm mỹ, theo cá nhân người viết 
bài này, thì "nước Mỹ" trông đẹp hơn là "nước Mĩ". Hơn nữa, nhiều người 
không nở gọi Thanh Thúy là Thanh Thui sắc, Thúy Nga là Thui sắc Nga! 
Sorry! 
  
Cho đến khi.... 
Vào ngày 25/11/2017, như đã nói, ở trong nước, một ông "tiến sĩ" tên là Bùi 
Hiền đã đưa ra một "đề xuất cải cách tiếng Việt", thay đổi một số nguyên âm 
của chữ Quốc Ngữ và thêm một số nguyên âm khác. Rất rõ ràng, hình dạng 
chữ Việt khi viết theo kiểu của Bùi Hiền trông vô cùng dị hợm và kỳ quái, 
không giống con giáp nào! 
Xin thưa, nó đây: 
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Giữa lúc mọi người trong và ngoài nước còn đang bàn luận về vụ "cải cách" 
trên đây, thì  Bùi Hiền lại cho ra "phần 2 của cải cách" vào ngày 26/12/2017. 
Xin mời xem tiếp: 
                              
Bốn câu mở đầu Truyện Kiều của Nguyễn Du: 

"Trăm năm trong cõi người ta 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
Trải qua một cuộc bể dâu, 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng". 

 
Nếu viết theo chữ cải cách sẽ là: 

"Căm năm cow kõi wười ta, 
Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau. 
Cải kua một kuộk bể zâu, 
Nhữw diều côw qấy mà dau dớn lòw". 
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Thật hết ý kiến!!! 
 
Lý do của "đề xuất" này, theo như lời giải thích của Bùi Hiền là để tiết kiệm 
giấy mực và thời gian, thay vì 31 nguyên âm thì nay chỉ còn 28, thay vì trước 
đây tốn một trăm trang giấy thì nay chỉ còn chín chục!  
Lập luận này nghe không lọt tai, kể cả tai trâu! Vì nếu để tiết kiệm giấy mực và 
thời gian, thì chỉ nội cái việc "dịch" tất cả các sách vở Quốc Ngữ từ trước tới 
nay, từ quốc nội tới hải ngoại, qua cái thứ tiếng Việt cải cách của Bùi Hiền thì 
phải tốn mất bao nhiêu thời gian và giấy mực? Chưa kể những cái vô lý đưa 
đến ngộ nhận, lộn xộn, lung tung, gây khó khăn khi dạy học. 
 
Nhiều người, kể cả người trong nước đều cho rằng, việc cải cách tiếng Việt 
của tên Bùi Hiền này không ngoài mục đích là tiêu diệt chữ viết Việt Nam, để 
đồng hoá với chữ viết theo cách phiên âm La Tinh của Tàu Cộng. 
 
Tại sao phải làm như thế? Có phải chăng là để triệt tiêu văn hoá lịch sử Việt 
Nam, thực hiện tiến trình dâng nước Việt Nam cho Tàu Cộng?  
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Chưa hết, ngoài Bùi Hiền, còn có một người khác cũng ở trong nước đã đề 
nghị cách viết tiếng Việt không dấu, đó là "cử nhân ngoại ngữ" Phạm Gia 
Dũng, xin mời quý vị xem: 
 

 
 
Đến đây, quả thật là hết nước nói! 
 
Thưa quý vị,  
Chúng ta chắc chưa quên lời của Học Giả Phạm Quỳnh: "... tiếng Việt còn thì 
nước Việt còn"! 
Khi hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, một triệu đồng bào miền Bắc di 
cư vào Nam đã mang theo nền văn học ngàn năm văn vật, với cách viết tiếng 
Việt, với chữ Quốc Ngữ của Tự Lực Văn Đoàn, của Phong Hóa, của Ngày 
Nay... góp phần với nền văn học miền Nam với chữ Quốc Ngữ của Nam 
Phong Tạp Chí, của Nguyễn Đình Chiểu, của Hồ Biểu Chánh... để tạo thành 
một nền Văn Học Tự Do, Nhân Bản và Khai Phóng dưới chính thể Việt Nam 
Cộng Hòa. Trong khi đó thì tại miền Bắc, cộng sản thiết lập nền Văn Học Nô 
Dịch do đảng CS chỉ đạo và kiểm soát. 
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Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, CS miền Bắc quyết định bằng mọi giá 
phải bức tử nền Văn Học Tự Do, Nhân Bản và Khai Phóng. Chiến dịch "truy 
quét" các văn hoá phẩm của Miền Nam đem đi đốt, song song với lệnh bắt bớ 
giam cầm các văn, thi, nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Người dân Sàigòn đã 
chứng kiến những cuộc truy lùng, tịch thu và đốt sách này tại Sàigòn. Ngọn 
lửa "phần thư" chỉ được nghe nói đến trong truyện Tàu thời Tần Thỉ Hoàng 
cách đây mấy ngàn năm, thì nay lại diễn ra trước mắt mọi người, ngay tại đất 
nước Việt Nam ở thế kỷ 20! 
 
Nhưng trong cái rủi có cái may, là cuộc trốn thoát cộng sản của đồng bào Việt 
Nam trong biến cố 30/4/75 đã mang theo một phần Văn Học Miền Nam ra hải 
ngoại! 
Rồi theo thời gian, người Việt hải ngoại hầu như đã gầy dựng lại được nền 
Văn Học của thời Việt Nam Cộng Hòa. Các văn hóa phẩm đủ mọi hình thức, 
mọi lãnh vực đã nở rộ tại hải ngoại trong môi trường Tự Do. Đặc biệt, với sự 
cố gắng của  một số vị văn, thi sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại đã được thành lập và tồn tại cho đến ngày hôm nay.  
 
Tuy nhiên, cộng sản không dễ gì buông tha nền Văn Học Tự Do, Nhân Bản và 
Khai Phóng của Việt Nam Cộng Hòa được nối dài tại hải ngoại. Chúng đã có 
những kế hoạch thâm độc để đồng hoá chúng ta bằng loại tiếng Việt ô nhiễm 
trầm trọng ở trong nước. Loại ngôn ngữ này không ngừng ồ ạt xâm lăng hải 
ngoại, chúng nhan nhãn khắp nơi, do sự vô ý và vô ý thức của chính những 
người tị nạn CS, đã đón tiếp chúng qua các phương tiện và cửa ngỏ truyền 
thông.  
 
Trước tình trạng này, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và những hội viên nghĩ gì, 
phải làm gì, nhất là trước hiện tượng "cải cách tiếng Việt" quái đản của Bùi 
Hiền?  
Có phải là chúng ta, những hội viên của VBVNHN rất hãnh diện mỗi khi nói 
rằng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là cơ cấu duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa 
vẫn còn hoạt động mạnh, cho dù VNCH bị cộng sản cưỡng chiếm đã 42 năm?  
Riêng cá nhân chúng tôi luôn nhắc nhở với chính mình, tự đặt kỷ luật cho 
chính mình phải tuân theo, là không bao giờ xử dụng ngôn ngữ kiểu Việt 
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Cộng, như đã nói nhiều lần, là một loại chữ Việt ô nhiễm, là một loại chữ Việt 
xấu xí và vô cùng quái đản! 
 
Chúng tôi hy vọng rằng, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong "kỷ nguyên thanh 
lịch", sẽ có đối sách hữu hiệu để góp phần giữ gìn tiếng Việt được trong sáng 
và thanh lịch mãi mãi!  
Mong lắm thay! 
 
Trân trọng, 
Nguyễn Thị Bé Bảy 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Bốn Mươi Năm 
 
.......................................... 

 
Phụ đính *: 
 
Xin gởi đến quý vị một số chữ mà việt cộng thường xài để chúng ta tránh 
dùng. Có bảng đối chiếu với những chữ Việt trước 1975 và chữ Pháp. 
Kính chúc quý vị một Năm 2018 đầy thắng lợi! 

Paris, ngày 01/01/2018 
Nguyễn Cao Đường 

 
 
CHỮ VIỆT CỘNG CHỮ VIỆT CHỮ PHÁP 

Ảnh nude  Hình, ảnh khỏa thân  Photo de Nu 

Áp phích  Bích chương  Affiche 

Ăn mặc hot  Mặc hấp dẫn  Tenue sexy 

Ấn tượng  Đáng ghi nhớ  Mémorable 

Bài nói  Bài diễn văn  Discours 

Bán đại trà   Bán sỉ   Vente en gros 

Bản địa   Bản xứ   Autochtone 
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Bảo quản  Giữ gìn  Garder, Conserver 

Bão đổ bộ   Bão tiến vô  Arrivée de la tempête 

Bảo trọng  Giữ gìn sức khoẻ  Surveiller, Faire attention 

Bạt  Màn che   Bâche 

Băng rôn  Biểu ngữ  Banderole 

Bắt mắt  Dễ coi, hấp dẫn  Attirant 

Biến tấu  Thay đổi, sửa đổi  Modifier 

Biểu diễn  Trình bày, trình diễn  Présenter. Chanter 

Bình chọn  Tuyển chọn  Voter, Choisir 

Bóng đi rất căng  Trái banh đi rất mạnh  Le ballon roule fortement 

Bộ đội trai  Người lính  Soldat 

Bộ đội gái  Nữ quân nhân  Soldate 

Bổ xung  Thêm vào  Compléter 

Bồi dưỡng  Giúp sức  Fortifier 

Bung ke  Hầm trú ẩn  Blockhaus. Bunker 

Buổi mai  Ban mai, ngày mai  Demain 

Bức thiết  Khó  khăn (tình thế)  Difficile 

Bức xúc  Khó chịu  Ennuyé, Embêté 

Cách li  Chia, cách xa  Séparation 

Cái nồi ngồi trên cái cốc  Lược cà phê  Filtre à café 

Cả nhà  Mọi người  Tout le monde 

Cảnh quan  Thắng cảnh  Beau paysage 

Cảnh sát phòng cháy, Lính chữa lửa  Pompier 
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chữa cháy  

Căn hộ  Căn nhà  Maison, Appartement 

Căng tin  Phòng ăn tập thể   Cantine 

Cần cẩu  Cần câu xe, câu hàng  Grue 

Cẩu xe  Câu xe  Enlever la voiture 

Cây xanh  Cây  Arbre, Plante verte 

Cao tốc xuất tuyến  Xa lộ  Autoroute 

Chất liệu  Nguyên liệu  Matière première 

Chất lượng  Phẩm chất  Qualité 

Chất xám  Đầu óc, trí tuệ  Matière grise    

Chế độ ăn uống  Cách ăn uống  Régime alimentaire 

Chớp (Nhá)  Chụp hình  Prendre une photo 

Chủ động  Lấy quyết định  Prendre l'initiative 

Chủ yếu  Chính yếu, cốt yếu  L'important c'est 

Chủ yếu tập trung vào 
khâu  

Cần nhứt là phải chú ý 
vào khoản  

L'essentiel: se concentrer 
à l'étape... 

Chuẩn hoá  Làm cho đúng  Bien faire la mise au point 

Chuyên trang  Trang mạng chuyên môn  Site spécifique 

Chuyên tu  Tu nghiệp ngoại quốc  Perfectionnement à 
l'étranger  

Chùm ảnh   Vài tấm hình  Quelques photos 

Chuỗi gian hàng  Nhiều điểm bán hàng  Chaîne de magasins 

Chức năng  Thẩm quyền  Habilité    

Cọ sát  Đụng chạm  Frotter 
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Con sâu mỡ  Lạp xưởng  Saucisson chinois 

Công văn chỉ đạo  Lệnh thư  Circulaire 

Cơ động  Di chuyển  Mobile  

Cơ quan chủ quản  Cơ quan trách nhiệm  Organisme, Service 
compétent 

Cờ líp  Đoạn băng hình   Clip 

Cơi nới  Mở rộng  Élargissement 

Cú sốc  Bàng hoàng, kinh hoàng  Choc 

Cuộc gọi  Cú điện thoại  Appel téléphonique 

Cự cãi  Cãi lộn  Disputer 

Cực kỳ  Nhiều lắm  Trop, beaucoup 

Cường điệu  Làm quá, quá lố  Exagérer 

Diễu binh  Diễn binh  Défilé militaire 

Diễu hành  Diễn hành  Défilé 

Doanh nghiệp   Công ty  Société 

Doanh nhân  Người làm ăn, buôn bán  Homme d'affaires 

Du sinh  Sinh viên du học  Étudiant expatrié 

.......................................... 

(ngưng trích) 
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When you are old and gray and full of sleep, 

And nodding by the fire, take down this book, 

And slowly read, and dream of the soft look 

Your eyes had once, and of their shadows deep; 

 

How many loved your moments of glad grace, 

And loved your beauty with love false or true, 

But one man loved the pilgrim soul in you, 

And loved the sorrows of your changing face; 

 

And bending down beside the glowing bars, 

Murmur, a little sadly, how love fled 

And paced upon the mountains overhead 

And hid his face amid a crowd of stars. 
 

William Butler Yeats 
(1865-1939) 
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Khi nàng tuổi xế chiều, tóc bạc 
Bên lửa ngồi vóc hạc mơ màng, 

Sách này lần giở từng trang 
Gật gù nhẩm đọc những hàng ngày nao, 

Mơ về cặp mắt nào đăm đắm 
Từng soi vào thăm thẳm tâm can; 

Bao người yêu sắc đẹp nàng 
Vui tươi dáng dấp, kiêu sang nụ cười, 

Kẻ giả dối, kẻ thời chân thật, 
Nhưng một người chất ngất yêu thương 

Yêu nàng hồn đạo hành hương, 
Khuôn trăng dù đổi, dù vương nét sầu; 

Tựa song vắng cúi đầu buồn bã 
Người nhủ lòng tình đã bay xa 

Dạo theo đồi núi bao la 
Thẫn thờ giấu mặt ngân hà đầy sao. 

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
chuyển ngữ 
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Một lần xuân thắm tình trao 
Bao xuân vẫn ngỡ xuân nào mới yêu 

Nghiêng vai nắng thắt lưng chiều 
Mai thanh dáng trúc, đêm kiều diễm hoa 

 
Em như tuổi mộng không già 

Tình chan chứa đọng trong tà áo bay 
Ta về say nốt cơn say 

Lỡ âm thế gọi biết ngày nào xa 
 

Từ thân lữ khách không nhà 
Em dang tay đón, môi ngà ngọc dâng 

Dẫu ta cát bụi phong trần 
Cũng xin rủ áo một lần nghỉ chân 

 
Ta về bỏ gió băn khoăn 

Bỏ mây lơ lửng, bỏ trăng ven đồi 
Bỏ buồn, bỏ nhớ khôn nguôi 

Làm con tim nhỏ cuối đời yêu em 
 

Trang Châu 
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Kính tặng Tân Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 2018 và kêu gọi 
thành viên trên toàn thế giới về tham dự Đại Hội, ngày 27- 28- 29 tháng 3 tại 
Washington D.C. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. 
 

Nguyễn Thế Giác 
 

Về D.C. tham dự ngày Đại Hội.* 
Để thấy mình còn tiếng nói, hôm nay! 

Và chúng ta cùng góp một bàn tay. 
Trên vuông giấy đong đầy dòng mực 

máu. 
Dấu ấn đau thương trao về con cháu. 

Kỷ niệm ngày nương náu đất tạm dung. 
Bỏ nước ra đi thương tiếc vô cùng. 
Đành gục mặt vào vùng đầy ân hận. 

Ai cũng biết quê hương mình lận đận. 
Người anh em trút hàng tấn đoạ đày. 

Biến Miền Nam thành một nước ăn mày. 
Xứ nông nghiệp người cày không có 

ruộng. 
Đói: là vũ khí Nhà Nước yêu chuộng. 
Thì dân sinh còn ước muốn nào hơn? 
Sách vở chợ trời, chữ nghĩa dỗi hờn. 

Trường không dạy, chỉ trống trơn bàn 
ghế. 

Người cầm bút lưu đày vùng kinh tế. 
Đến bao giờ hậu duệ dám nghiêng vai? 
Trả thù quê hương, tiêu diệt nhân tài. 

Bao con Ngụy chôn hình hài tuyệt vọng. 
Tư Bản Đỏ nào hoan hô cờ lọng. 

Rồi quyền cao chức trọng sống nghênh 
ngang. 

Hàng tỉ đô la giấu nhẹm ngân hàng. 
Trốn Hải Ngoại có màng chi đất nước. 
Đứa thất sũng lại ăn trên ngồi trước. 
Dân đen mình chịu vô phước cả đời. 

Từ hạ tầng hối lộ sống khơi khơi. 
Nghe thanh lý lại vẽ vời tị nạn. 

Tưởng đã trôi qua một thời bom đạn. 
Hòa Bình sao gạ bán mảnh đất thiêng? 
Hết dâng rừng, biếu đảo, đến đất liền… 

Ban Tự Trị trên nhiều miền béo bổ. 
Kẻ sĩ lưu vong thấy đời xấu hổ. 

Xin anh linh đấng quá cố thương tình! 
Kẻ thất phu còn mơ ánh bình minh. 

Cờ đại nghĩa quang vinh ngày trở lại. 
Ta thẫm thấu: đời nhân tình thế thái! 
Hãy vùng lên hồ hải chí trượng phu. 

Cáo trạng này lên thạch bản thâm thù. 
Cho lịch sử ngàn thu còn xú uế. 

Bi hùng ca trước tấm gương ngạo nghễ. 
Ghi từng tên đồ tể của Việt Nam. 
Thế hệ này tay đã lỡ nhúng chàm. 

Còn chữ S, còn danh lam thắng cảnh! 
 
 

*District of Columbia 
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Em ơi em, từng bước cuộc đời 
Cỏ bên đường in thêm những dấu chơi 
vơi 
Em đang đi giữa Đàlạt thành phố sương 
mù 
Trời đã sang thu... 
 
Âm thầm trong thương nhớ 
Kỷ niệm sâu hằn, với em 
Đôi môi ngọt mềm 
Khi Đàlạt mùa mới sang thu... 
 
Ngày tháng dần trôi 
Tóc em bay bay 
Mắt em tròn thơ ngây 
Hạnh phúc mênh mang, vòng tay ấm 
đong đầy 
Em bên anh, quanh hồ liễu, đồi thông 
xanh 

Như đôi chim ríu rít trên cành... 
 
Hát tặng em bài Đàlạt hoàng hôn 
Chiếc lá cuối cùng rơi 
Trời chiều... đã sang đông... 
Cà phê thủy tạ ánh đèn mờ 
Nụ hôn ôi ngọt ngào... bên tách cà phê... 
Cơn mưa phùn chợt đến... lạnh ướt bờ 
mi 
Vòng tay nồng ấm đam mê 
Đường tình đi... không tha thiết nẽo về... 
 
Và hôm nay, thành phố sương mù 
Chỉ còn lại trong mơ... 
Sao mắt em buồn vời vợi? 
Một nỗi bơ vơ 
Em ôm mặt khóc 
Hay duyên ta không trọn? 
Tình tan như cõi vô thường... 

 
Bùi Thanh Tiên 

VA, ngày 15-3-11 (tặng H. Đàlạt năm xưa) 
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Cuộc đời sướng nhất lúc về già 

Hết buổi lo gần lẫn tính xa 

Trí hận-tham-sân đà quá độ 

Tâm chân-thiện-mỹ đã thăng hoa 

Sống không chộn rộn luôn thư thái 

Làm chẳng vội vàng cứ nhẩn nha 

Tiền bạc lợi danh thôi nể trọng 

Trọng chăng, tình nghĩa của bà nhà 

 

Nhất Hùng 
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Cung Thị Lan 
 

Bởi kiếp người ngắn ngủi và con 
người đều phải chết; cho nên, mỗi 
lần thu đến, nhìn lá thu vàng rơi, mọi 
người cho rằng cuộc đời con người 
giống như chiếc lá. Hình ảnh lá mới 
nhú mầm, nhỏ nhắn xanh non, 
trưởng thành, xanh đậm, sau chuyển 
dần thành màu vàng úa và bỗng 
chốc rụng xuống đất chẳng khác gì 
đời của người qua các giai đoạn ra 
đời, niên thiếu, trưởng thành, già yếu 
và từ trần.  
Thực tế, cuộc đời của mỗi con người 
trên thế gian không giống nhau. 
Không phải ai cũng qua các giai 

đoạn sinh trưởng, già nua, 
yếu ớt và từ giã cõi đời như 
cuộc đời của lá. Con người 
không có cùng giai đoạn bệnh 
hoạn, không cùng giai đoạn 
già nua và cũng không cùng 
chết như cảnh lá vàng rơi 
rụng cùng một lúc trong mùa 
thu. Có những người chưa 
từng qua giai đoạn trẻ thơ, 
niên thiếu đã qua đời từ ngay 
từ lúc mới sinh ra. Có người 

chưa đến tuổi già đã trút hơi thở cuối 
cùng khi còn trai trẻ. Như thế, không 
thể ví cuộc đời của con người như 
cuộc đời của lá. 
Theo quan niệm của người viết, 
người là cây và cuộc đời của con 
người là cuộc đời của cây. Giống 
như cây, con người cần ánh sáng, 
nước, không khí, dưỡng tố và môi 
trường sống lành mạnh để phát 
triển. Cây phát triển từ lúc nhú mầm 
đến khi đơm hoa, kết trái như con 
người sinh ra, lớn lên, trưởng thành 
và sinh sản. 
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Có lẽ các bậc tiền 
nhân cũng nhận thấy 
cây là biểu tượng của 
con người nên đã sử 
dụng khá nhiều hình 
ảnh của cây trong các 
câu ca dao tục ngữ. 
Như “Tre già măng 
mọc” cho chúng ta 
thấy hình ảnh người 
già, thế hệ cao niên 
mất đi, người trẻ, thế 
hệ trẻ sẽ kế vị tiếp 
bước. 
Qua hình ảnh măng và 
tre, tổ tiên ta còn căn 
dặn rằng: “Uốn tre uốn 
lúc còn măng”, “Tre non dễ uốn”, 
“Măng không uốn, uốn tre sao 
được!” để nhắn nhủ chúng ta nên 
dạy con từ thưở còn thơ. Nếu không 
dạy con trẻ từ lúc còn nhỏ, sẽ rất 
khó dạy khi chúng đã trưởng thành. 
 “Cây ngay không sợ gió” cho thấy rõ 
hình ảnh người sống ngay thẳng 
cương trực không sợ gièm pha, nói 
xấu. Cây trong “Một cây làm chẳng 
nên non, Ba cây chụm lại nên hòn 
núi cao” nhấn mạnh giá trị của sự 
hợp lực và đoàn kết. 
Và cây trong câu thơ lục bát: 
“Cây xanh thì lá cũng xanh 
Cha mẹ hiền lành để đức cho con”  
đề cập đến thuyết nhân quả đồng 
thời nhấn mạnh sự di truyền và luân 

chuyển những điều tốt 
đẹp từ đời này sang đời 
khác. 
Đọc đến đây, bạn đọc 
sẽ thắc mắc về giai 
đoạn cuối của đời người 
ở đâu trong bài viết?  
Thưa rằng: Chẳng khác 
cây, người sẽ chết dần 
mòn và trở thành người 
thiên cổ khi thiếu những 
điều kiện cần thiết như 
ánh sáng, không khí 
lành mạnh, dưỡng tố và 
môi trường sống; tuy 
nhiên, “Chết không có 
nghĩa là hết!” Khi nhắm 

mắt xuôi tay, chúng ta ngỡ cuộc đời 
của mình đã chấm dứt. Kỳ thật, cuộc 
sống của chúng ta vẫn tiếp tục tiếp 
diễn trong thế giới loài người như 
cây cối tiếp tục phát triển trong thế 
giới của cây. Thử nhớ lại những cây 
cối mà bạn đã từng quan sát. Có 
những cây cao to đã từng bị cưa, 
chặt vẫn tiếp tục phát triển cành mới 
và nhánh mới. Ngay cả khi cây bị 
bứng gốc, bị diệt tận rễ tưởng đâu 
hết kiếp nhưng cuộc sống của chúng 
vẫn còn luân chuyển qua những hạt 
mà chúng sản sinh từ mùa trước. 
Hạt mang đặc tính riêng của từng 
loại và mầm sống để tiếp tục phát 
triển thành cây con, để tiếp tục sống 
và tiếp tục sinh sôi nẩy nở. Con 
người chúng ta cũng như thế! Cho 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

44 

dù chúng ta trở thành người thiên 
cổ, tế bào của chúng ta tiếp tục luân 
chuyển trong thân thể của con cháu 
chúng ta. Chúng tiếp tục trưởng 
thành, tiếp tục sinh sôi trong các thế 
hệ kế tiếp. Những người độc thân sẽ 
mỉm cười chế giễu rằng đây là ý nghĩ 
của một kẻ ngông cuồng. Sẽ có lý 
luận rằng: “Làm gì có chuyện sinh 
sôi nẩy nở khi thân xác của ta không 
còn ở trên đời?”  
Vậy có bao giờ bạn nghe những câu 
nói này chưa? “Anh A. giống ba và 
ông nội như đúc!” “Tính tình của 
cháu B. giống y chang bác cả!” 
“Thằng C. có khiếu âm nhạc giống 
hệt cô Tư của nó!”… Như thế, rõ 
ràng rằng: Có sự di truyền từ đời 
này sang đời khác. Ngay cả khi bạn 
ở trong tình trạng độc thân, cháu 
chắt từ bà con của bạn cũng lưu 
truyền một phần 
huyết thống của bạn.  
Ba của tôi qua đời từ 
lúc tôi chỉ có ba tuổi 
rưỡi. Rồi từng ngày 
lớn lên, mỗi khi nghĩ 
về ông, tôi luôn cảm 
thấy tiếc nuối và xót 
xa vì sau cái chết của 
người cha tài năng, 
tôi không được ông 
truyền cho những 
năng khiếu và phẩm 
chất mà ông có. 
Tuyệt vọng vì không 

thể học hỏi những gì từ người thân 
yêu đã yên nghỉ nơi chín suối trong 
hoàn cảnh cơ cực của gia đình mẹ 
góa con côi, tôi chơi vơi và bất lực 
trong đời sống khốn cùng. Tôi không 
bao giờ nghĩ mình có thể học hết 
bậc trung học, không thể nào làm 
được những gì ba mình đã làm khi 
ông còn sống. Thế mà trong hoàn 
cảnh làm lụng vất vả ở xứ người với 
ba con nhỏ, tôi đã lấy được bằng cử 
nhân rồi thạc sĩ, viết văn thơ, biết 
nấu những món ăn ngon và làm 
nhiều thứ thuộc về nghệ thuật. Mỗi 
khi hồi tưởng tất cả những việc mình 
làm để xét lại bản thân, tôi giật mình 
nhận ra những việc tôi làm hiện tại là 
những việc mà ba tôi thường làm khi 
ông còn sống. Tôi đã thành công 
nhờ tính ham học, cần cù và kiên 
nhẫn. Những đức tính mà mọi người 

trong đại gia đình nội 
tôi đều nhắc đến khi 
nói về ba của tôi. 
Qua chuyện này, tôi 
nhận ra là ba tôi 
không hề chết, không 
hề mất hay tan biến 
trong cuộc đời. Ông 
vẫn còn hiện hữu 
trong tôi trong suốt 
thời gian sống của 
tôi. Từ đó, tôi cảm 
thấy thanh thản và 
nhẹ nhàng với hai 
chữ sinh và tử. 
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Chúng ta có thể giảm bớt sự bi quan 
trong cuộc sống khi chúng ta xem 
bản thân là phần tử nhỏ trong tổng 
thể. Tổng thể của chúng ta là thế 
giới loài người. Thế giới loài người 
khác thế giới loài cây là: Cây là thực 
vật vô tri. Còn loài người chúng ta là 
cây có tri giác. Chúng ta khác cây là 
chúng ta biết suy nghĩ, nhận thức để 
làm điều đúng đắn và hợp lý. Từ đó, 
chúng ta có thể tạo được một cuộc 
sống ý nghĩa và có ích. Trong khi 
rừng cây phát triển hay không thể 
phát triển phụ thuộc vào điều kiện tự 
nhiên. Chúng có khi là khu rừng rậm 
rạp, tươi xanh, có khi là khu rừng 
hoang phế khô cằn, với hàng hà cây 
chết khô. Thì con người chúng ta có 
thể chủ động tạo cho mình một môi 
trường an toàn và nhân bản để cùng 
sống vui và phát triển mạnh khỏe.   

Nếu chúng ta ý thức đời người 
không ngắn ngủi như chúng ta từng 
nghĩ, chúng ta sẽ xóa tư tưởng bi 
quan yếm thế. Chúng ta sẽ không 
còn trầm tư mặc tưởng hay lo toan 
cho hành trình sau khi chết. Chúng 
ta cũng sẽ không còn buồn khổ khi 
nghĩ đến chuyện được lên thiên 
đàng hay xuống địa ngục. Với sự 
thông minh của con người, chúng ta 
tự tạo một thiên đường vui vẻ lạc 
quan yêu đời ngay trên trần thế và 
xóa tan những tư tưởng âu sầu, 
chán nản bi quan của chốn địa ngục. 
Có như thế, chúng ta sẽ trách nhiệm 
nhiều hơn đối với cuộc sống của 
chúng ta, của những thế hệ mai sau 
để cùng bảo tồn sự sống tốt đẹp của 
toàn nhân loại  

Cung Thị Lan

 
   
 
 
 
 
 


