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Phạm-Văn-Hải  
 

1.  Mở đầu 

 Chữ viết của người Việt-Nam hiện nay chưa được tiêu-chuẩn-hoá. Mà dù có 
những đề-nghị đứng-đắn và hợp-lí cũng có nhiều người, vì lí-do nào đó, cố-tình 
không theo. Ngoài những chữ đã được mọi người đương-nhiên chấp-nhận, như trời 
(không viết là chời, trừ phi ghi âm tiếng địa-phương "chời"), trâu bò khác với châu-
báu, v.v. Có rất nhiều chữ, mỗi người viết một cách, người viết chế-riễu, người viết 
chế-giễu, người viết chế-diễu; có người viết làm dùm, có người viết làm giùm, v.v. Sự 
khác nhau có thể vì tiếng địa-phương hoặc viết bừa-bãi theo sự suy-đoán của riêng 
mình. Còn có một trường-hợp bất-nhất khác không phải do tiếng địa-phương, cũng 
không vì lí-do nào chính-đáng. Đó là trường-hợp  i  và  y. 
 

2.  Kí-hiệu và âm 

 Trong một hệ-thống chữ viết, mỗi chữ cái được viết bằng một kí-hiệu. Mỗi kí-
hiệu có một nhiệm-vụ và một công-dụng riêng. Kí-hiệu khác nhau, tất nhiên phải (1) 
ghi âm khác nhau; (2) nếu cùng ghi một âm, mỗi kí-hiệu có một vị-trí xuất-hiện (= 
hoàn-cảnh phân-bố) khác biệt. 
 Thí-dụ 1:  Ba kí-hiệu p, ph, h  ghi ba âm  [p  f  h] 
   p là kí-hiệu của âm   [p] 
   ph là kí-hiệu của âm  [f] 
   h là kí-hiệu của âm  [h] 
 (Phần trong ngoặc vuông [ ] là lối ghi âm trong bảng "International Phonetic 
Alphabet".) 
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 Thí dụ 2:  Ba kí-hiệu c, k, q là ba lối viết của một âm vị /k/. Mỗi kí-hiệu có một 
vị-trí xuất-hiện riêng. 
2.1. k [k1] đứng trước âm chính (= chính âm, mẫu âm, nguyên-âm) phía trước. 

2.1.1.  đứng trước i và có thể cả âm kèm (= vệ âm, tử-âm, phụ-âm) hay âm nửa (= 
bán-âm, bán-mẫu-âm, âm lướt) u: kì-cục, kim chỉ, kĩu-kịt. 

2.1.2.  đứng trước ia: kia, kìa. 

2.1.3.  đứng trước iê và âm kèm sau hay âm nửa u: kiệt-quệ, kiểu-cách. 

2.1.4.  đứng trước ê và có thể cả âm kèm sau hay âm nửa u: kể-lể, kêu-ca. 

2.1.5.  đứng trước e và có thể cả âm kèm sau hay âm nửa o: thước kẻ, kén-chọn, 
kẽo-kẹt. 

2.2. q [k2] bao giờ cũng đứng trước âm nửa u: qua, quan, quát-tháo, quạu-quọ. 

2.3. c [k3] bao giờ cũng đứng sau các âm chính u, ô, o: úc, ốc, óc, ục, hộc, lọc. 

2.4. c [k4] xuất-hiện trong các trường-hợp khác: ca, cam, cao, ac, các, ức, cấc., 
côốc, coóc. 

3.  Trường-hợp i và y 

 I và y cũng là kí-hiệu như các kí-hiệu khác. I và y có nhiệm-vụ và công-dụng 
riêng. Vị-trí xuất-hiện (= hoàn-cảnh phân-bố) của i và y rất rõ-ràng trong hệ-thống 
chữ viết của người Việt-Nam. 
 
3.1. Nếu i và y là âm chính (chính âm, mẫu-âm, nguyên-âm) 

3.1.1.  y  đứng một mình: ý-tứ, ầm-ỹ, ỷ-lại. 
3.1.2.  y đứng sau âm nửa u: uy-nghi, huy, tuy, quy, nguy, huynh, quynh, tuynh, 
nguýt. 
3.1.3.  i  đứng trước âm kèm sau hay âm nửa u: im-lặng, ít nhiều, ỉu. 
3.1.4.  i  đứng sau âm kèm đầu: bi, chi, di, đi, gì, ghi, nghi, khinh. 
 
3.2.  Nếu i và y là âm nửa (= bán-âm, bán-mẫu-âm, bán-nguyên-âm, âm lướt). 

3.2.1.  Khi xuất-hiện với âm chính dài ngắn khác nhau, i đứng sau âm chính dài, y 
đứng sau âm chính ngắn: 
 ai  ơi 
 ay  ây 
3.2.2.  Sau các âm chính khác, bao giờ cũng là i: ưi, ươi, ui, uôi, ôi, oi. 
 
3.3. I và y là một thành-phần của âm chính ia/iê/ya/yê 
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3.3.1.  ia đứng một mình hay đứng sau âm kèm đầu: ỉa đái, mía. 
3.3.2.   iê đứng sau âm kèm đầu và trước âm kèm sau hay âm nửa u: tiên, tiêu. 
3.3.3.  yê đứng trước âm kèm sau hay âm nửa u: yếm, yên, yêu. 
3.3.4.  yê đứng sau âm nửa u và đứng trước âm kèm sau: 
 uyên 
 quyên 
 tuyết 
3.3.5.   ya đứng sau âm nửa u: khuya. 
3.3.6.  ya đứng sau âm kèm g [z] trong lời (từ) giặt-gỵa. 
 
3.4. I là một phần của âm kèm gi [z] 

 gia-đình 
 giặc-giã 
 thúc-giục 
 giờ-giấc, giáo-dục 
 

4.  Tình-trạng bất-nhất của i và y 

 Trong 13 vị-trí xuất-hiện vừa trình-bày 
3.1.1.  ý-tứ, ầm-ỹ, ỷ-lại. 
3.1.2.  uy-nghi, huy, tuy, quy, nguy, huynh, quynh, nguýt. 
3.1.3.  im-lặng, ít nhiều, ỉu. 
3.1.4.  bi, chi, di, đi, gì, ghi, nghi, khinh. 
3.2.1.  ai, ay, ơi, ây. 
3.2.2.  ưi, ươi, ui, uôi, ôi, oi. 
3.3.1.  ỉa, mía. 
3.3.2.  tiên, tiêu. 
3.3.3.  yếm, yên, yêu 
3.3.4.  uyên, quyên, tuyết. 
3.3.5.  khuya. 
3.3.6.  gỵa. 
3.4.  gia, giáo, giặc, giấc, giục. 
 
4.1. Trường-hợp 3.1.1. 

4.1.1.  ý-tứ, ầm-ỹ, ỷ-lại. 
4.1.2.  ỳ-ạch /*ì-ạch 
  ầm-ỹ/* ầm-ĩ 
 Lối viết trong những lời (từ) có hoa thị * đã gây ra tình-trạng bất-nhất. 
 
4.2. Trường-hợp 3.1.2.   
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   uy-nghi, huy, tuy, quy, nguy, huynh, quynh, nguýt. 
 Trong vị-trí xuất-hiện này, chỉ có sự đổi lẫn khi âm kèm đầu là q. Tuy-nhiên, 
cũng chỉ xảy ra trong một số chữ mà thôi: 
 quy   qui 
 quýt   quít 
 quynh  _ 
 quých  _ 
 Khi âm kèm cuối là nh hay ch, bao giờ âm chính cũng là y. Các chữ quy, quýt, 
quynh, quých phù-hợp với hai nguyên-tắc về sự chuyển-biến và phân-biệt: 
 
1. I đổi thành y khi xuất-hiện sau âm nửa u: 

 thì   thuỳ 
 khi   khuy 
 tí   tuý 
 kì   quỳ 
 hình   huỳnh 
 khinh   khuynh 
 kinh   quynh 
 kích    quých 
 hít   huýt 
 kít   quýt 
2. ui [ui]   khác với uy [wi] 
 húi    khác với huý 
 túi   tuý 
 thúi   thuý 
 cúi   quý 
 
4.3. Trường-hợp 3.1.4.  

bi, chi, di, đi, gì, ghi, nghi, khinh. 
4.3.1.  Trong 22 âm kèm đầu đứng trước i, chỉ có 8 âm (h k l m s t v x) lâm vào tình-
trạng bất-nhất. Sau tám âm kèm này, có người viết là i, có người viết i trong vài chữ 
và y trong một số chữ khác. 
 
 -i     -y 

1. bi, bí, bị    _   1 

                                            
 
1  Trong cuốn Quốc-văn Giáo-khoa Thư (Sách tập đọc và tập viết) Lớp Đồng-ấu của Trần-
Trọng-Kim, Nguyễn-Văn-Ngọc, Đặng-Đình-Phúc và Đỗ-Thận do Nha Học-chính Đông-Pháp 
xuất-bản năm 1935 [in lại năm 1984 (?)], trang 27 có: 
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 "...  bi ... by 
   li ... ly 
   ti ... ty 
   vi ... vy 
   hi ... hy 
   xi ... xy 
   di ... 
   ni ... 
   mi ... my 
   đi ...  
   ri ... 
   si ... sy 
    ... 
   ki ... ky 
    ... 
   chi ... 
   nhi ... 
   thi ... 
   phi ... 
   khi ... 
   tri ...  
   gi ...  
    ... 
   qui ... quy 
   ghi ... 
   nghi ...         " 
 Bậc thày của nhiều thế-hệ đã không nhìn thấy rõ mô-thức của chữ Quốc-ngữ. Đến lớp 
học-trò, dù ảnh-hưởng thày, vẫn chỉ viết là bi, không chịu viết là by. Còn các trường-hợp 
khác, không được rập khuôn một cách đều-đặn. Li, ti, vi... thường bị bỏ quên. Ly, ty, vy... 
được noi theo một cách trung-thành, không lí-luận. 
 Trong cuốn Việt-nam Văn-phạm (in lần thứ bảy) của Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ và 
Phạm Duy Khiêm, do Tân Việt xuất bản [tại Sài-gòn vào khoảng năm 1950 (?)], trang 15, tác-
giả viết: 
 "... 
  AI, AY; UI, UY v.v. 
 Chữ I NGẮN và chữ Y DÀI chỉ khác nhau ở chỗ ấy mà thôi. 
 Cách dùng hai chữ ấy đứng sau một phụ-âm, thì không nhất-định; người ta có thể tuỳ 
ý mà viết: 
 LI hay LY, MI hay MY, QUI hay QUY 
 Nhưng khi có một âm I đứng liền trên chữ phụ-âm: CH, M, N, P, hay T, thì viết chữ I 
NGẮN. 
 ICH, IM, IN, IP, IT. 
 Đó chỉ là thói quen mà thôi, chứ không lấy gì làm chuẩn-đích nhất-định." 
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2. chi, chí, chị   _ 
3. di, dì, dị    _ 
4. đi, đĩ, đì-đùng   _ 
5. gi, gí, gì, gỉ   _ 
6. ghi, ghì    _ 
7. hi-hi, hì-hì    hy-vọng 
8. kí-cách, kì-cọ, kì-cục  ký tên, quốc-kỳ 
9. khi, con khỉ   _ 
10. lí-nhí, lì-lợm   lý-sự, lý-lịch 
11. bột mì, mí mắt, mị-dân nước Mỹ, mỹ-viện 
12. ni, nỉ-non    _ 
13. nghi, suy-nghĩ    _ 
14. nhi, nhí-nhảnh   _ 
15. phi, phì cười, phỉ-nhổ  _ 
16. ri, rì-rào, rủ-rỉ   _ 
17. si-mê, đen sì, sỉ-nhục  sỹ 
18. tí-tách, tỉ-tê, ghen-tị  cu Tý 
19. thi, thí, thi, thị   _ 
20. tri, trí, trị    _ 
21. vì vậy, vĩ-đại, ví-von  ông Vỹ 
22. xi, xí-xoá, xị   ông Xỹ (rất ít khi thấy) 
 Tám âm kèm đầu h, k, l, m, s, t, v, x thường được viết trước y lại không bao 
giờ đứng trước y trong nhiều lời (từ): 

 hi-hí, ti-hí, hì-hì, hí-hửng, hỉ-hả 
 kì-cọ, kì-cục, kí-thác, cấm-kị 
 lí-nhí, li-kì, li-ti, lí-lẽ, lì-lợm 
 mí mắt, mì gà, củ-mỉ-cù-mì, mộng-mị 
 si-mê, sì-sụp, liêm-sỉ, sỉ-vả, sĩ-diện 
 ti-tỉ, tí-ti, tì-tì, tì-vết, tì-vị, tỉ-tê 
 vi-ti, vi-vu, vi-vút, ví-von, vì vậy 
 xì-xào, xì-xằng, xì-xồ, xỉ-vả… 
4.3.2.  Có thể trước đây có người viết y sau một âm kèm nào đó trong nhóm h, k, l, 
m, s, t, v, x. Dần-dần có người bắt chước. Về sau, số âm kèm xuất-hiện trước y tăng 
thêm. Thường-thường, y ở trong tên người và địa-danh nhiều hơn các lời (từ) khác, 
thí-dụ: Hy, Kỳ, Lý, Mỹ, Sỹ, Tý, Vỹ. 
4.3.3.  Một vài người, khi bàn về i và y, bảo rằng y đứng sau một số âm kèm làm cho 
chữ viết thêm phong-phú, đỡ bị gò-bó, tù-túng trong khuôn-phép. 

                                                                                                                              
 Cuốn sách được dùng làm tài-liệu giáo-khoa bao nhiêu năm mà còn lúng-túng như 
vậy, người học lầm-lẫn cũng chẳng phải là một điều lạ. 
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 Tuy nói vậy, chính những người đó lại không chấp-nhận y sau những âm kèm 
họ không muốn. 
 Nếu y đứng sau h, k, l, m, s, t, v và x, y cũng có thể đứng sau b, ch, d, đ, g, 
gh, kh, n, ngh, nh, ph, r, th, và tr. Nếu không chấp-nhận by, chy, dy, đy, gy, ghy, khy, 
ny, nghy, nhy, phy, ry, thy, try, lýt, lynh, tym, v.v. thì lí-do "làm cho chữ viết thêm 
phong-phú, đỡ bị gò-bó, tù-túng trong khuôn-phép" không đủ để biện-hộ cho hy, kỳ, 
lý, mỹ, sỹ, tý, vĩ (và ít lâu nay cả xỹ). 
 Hiện nay, đã có người viết tên là Thy, Lynh, v.v. ít lâu nữa, những chữ đó có 
thể sẽ trở thành quen mắt và có người bắt-chước. 
4.3.4.  Nếu sự bất-nhất giữa i và y còn tồn-tại, chắc-chắn còn nhiều câu hỏi được đặt 
ra. Thí-dụ, "[tỉ mỉ] viết tỉ-mỉ hay tỷ-mỷ?", "Tại sao [fi lí] không cùng viết là phi lí hay 
phy lý mà lại viết là phi lý?" 
 Hiện nay, không phải tất-cả mọi người Việt viết như vậy, mà chỉ có một số 
người viết như vậy. Số người đó càng ngày càng đông. Những gì lạ thường có người 
bắt-chước. Thí-dụ, công mới là chữ Việt, thế mà có người viết là kông; dung mới là 
chữ Việt, nhưng vẫn có người viết là dzung. Càng gần người nước ngoài bao nhiêu, 
sự bắt-chước càng nhiều bấy nhiêu. 
4.3.5.  Có người bảo i và y dùng để phân-biệt ý-nghĩa. Thí-dụ, i trong kì-cục, y trong 
quốc-kỳ. 
 Nếu ý-nghĩa là tiêu-chuẩn (như trong chữ Nôm ngày xưa, đá trong đấm đá 
khác với đá trong sỏi đá 2), chữ viết của người Việt ngày nay sẽ gặp rất nhiều khó-
khăn. 
 Thí-dụ 1: Minh trong thông-minh khác với minh trong u-minh. Chẳng lẽ phải 
viết một chữ là mynh? 
 Thí-dụ 2: Tân trong tân-học khác với tân trong tân-phố, khác với tân trong tân-
khách, v.v. Âm chính â trong mỗi chữ tân sẽ phải đổi? Đổi thế nào? 
 Xem thế, đủ thấy ý-nghĩa không thể là tiêu-chuẩn phân-biệt chữ viết theo lối 
ghi âm. 
 

5.  Chấm dứt 

 Tóm lại, trong 13 vị-trí xuất-hiện của i và y, chỉ có một số chữ trong ba vị-trí 
lâm vào tình-trạng bất-nhất. Sự thay-đổi lúc đầu có tính-cách cá-nhân, nhưng dần 
dần có nhiều người theo. 
 Về cách đọc, dù đổi y thành i (như ầm-ỹ thành *ầm-ĩ, ỳ-ạch thành *ì-ạch, ngu-
ý thành *ngu-í, v.v.) hay đổi i thành y (như ti thành *ty, hi thành *hy, li thành *ly, v.v.) 
cũng không gây trở-ngại. Nhiều người không biết viết thế nào cho đúng. Mở từ-điển, 

                                            
 
2  
   đá trong đấm đá và đá trong sỏi đá  
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có nhiều cuốn cũng lúng-túng [thí-dụ, Từ Điển Việt Hán của Nhóm Hà Thành (Bắc 
kinh: Thương Vụ, 1966), trang 1004 có tỉ mỉ, đến trang 1062 có tỷ mỉ.] 
 
 Để gìn-giữ chữ Việt đơn-giản trong cách viết và dễ-dàng khi dạy học, có lẽ 
giải-pháp bảo-vệ tính-cách đồng-nhất trong chữ viết hợp-lí hơn cả. Nhưng cho tới 
nay, người Việt-Nam vẫn chưa có một đường-lối nào hữu-hiệu để thực-hiện. 
 

Phạm-Văn-Hải 

 

 

 

 

 

 
 

Đường về dọc lối cô liêu 
Vàng rơi lá rụng bên chiều nắng thu 

Cuối đường phủ ngập sương mù 
Nhớ em vẫn nhớ cho dù cố quên 

 
Thu buồn lá gợi nhớ tên 

Mùa đông sắp đến lạnh thêm nhớ người 
Tim gầy lặng lẽ chơi vơi 

Ai đi để lại vùng trời sắc thu 
 

Hờn ghen tim nhỏ ngục tù 
Hàng cây đứng đó vi vu nói gì? 

Nói rằng em đã ra đi 
Xót lòng tôi viết vần thi tình buồn 

 

Thương Việt Nhân 
Maryland Thu 2015 
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Trưa ngày 25/10/2015. Khi đến dự buổi 
giới thiệu tác phẩm "The Lotus And The 
Storm" của nhà văn Lan Cao tại Jewish 
Community / Virginia. Tôi có cảm tưởng 
mình đi vào một không gian văn học sử 
mới với những tà áo dài màu hồng của 
các chị em hội cựu nữ sinh trường 
Trưng Vương chào mừng quan khách 
ngay tại sảnh đường.  
 
Những người đến dự 
buổi giới thiệu sách 
gồm cả ba thế hệ 
người Mỹ và người Mỹ 
gốc Việt. Sự hân hoan 
náo nức trên từng nét 
mặt quan khách đối với 
một tác phẩm văn 
chương là một dấu ấn 
mới mà mọi người hiểu 
ra nét đẹp kiêu hùng 
của một thời kỳ hưng 
thịnh đang được phục 
hồi. Sự phục hồi vượt 
trên những đau thương 
trầm uất của một đất 
nước bị chiếm đoạt 
bằng bạo lực. Bốn 
mươi năm sau cuộc 
chiến là một chuỗi dài thời gian lướt trên 
những đổ vỡ bi đát của phận Người và 
Đất của quê hương Việt Nam. Một đất 
nước vốn được xem là phòng tuyến trên 
vòng đai Đông Nam Á trong vai trò 
chống ngoại xâm phương Bắc.  
 

"The Lotus And The Storm" là một tác 
phẩm văn học sử. Sen và Bão là hòa 
bình và chiến tranh. Khởi đầu từ hòa 
bình yên ả của vùng đất phương Nam 
với sự bảo vệ của một chế độ Cộng 
Hòa Nhân Bản, đến chiến tranh chống 
chủ nghĩa Cộng Sản phương Bắc xâm 
lăng. Rồi ngược lại, từ chiến tranh vệ 
quốc phương Nam bị thế lực ngoại 
bang bức tử một quân đội kiêu hùng, 
đến một hòa bình giả tạo trên quê 
hương. Một sự hòa bình trên danh 
nghĩa của phe tự cho mình thắng cuộc.  
 

Bốn mươi năm đã qua, 
với sự hòa bình giả tạo 
trên toàn lãnh thổ Việt 
Nam, sự đổ vỡ của xã 
hội gần như toàn diện 
từ nền văn hóa dân tộc, 
từ nhăn bản Văn Lang, 
từ huyết thống Lạc 
Hồng, đến mọi sinh 
hoạt đời thường của 
đồng bào cả nước. Hai 
chữ "Đồng Bào" dường 
như ngày càng bị lãng 
quên.  
 
Đúng là chiến tranh 
đau và nhức nhối hòa 
bình!  
 
Trở lại với buổi giới 
thiệu tác phẩm, điều 

thích thú nhất với tôi khi nghe khoa học 
gia Dương Nguyệt Ánh nói về tác giả và 
tác phẩm. Tôi không nghĩ do cái duyên 
thiên định bà Dương Nguyệt Ánh gặp 
Cao Phương Lan từ năm 2008 mà bà 
quyết định nhận lời làm diễn giả cho tác 
phẩm. Mà chính tác phẩm mới là 
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nguyên nhân. Bởi từ nguồn cội gia đình, 
thân tộc, tác giả Cao Lan đã đưa người 
đọc tác phẩm đi vào những hệ lụy cùng 
cưu mang: Quê Hương và Vận Nước. 
Từ khổ nhục của cuộc sống sau khi 
cộng sản Miền Bắc cưỡng chiếm Miền 
Nam Việt Nam, đến những khắc khoải 
suốt thời gian bỏ nước sống lưu vong. 
Điểm nhức nhối trong những cưu mang 
ấy là vết thương do chính đồng bạn và 
đồng minh gây ra.  
 
Hội chứng Việt Nam chưa ngừng rỉ máu  
Viết trường ca, con cháu tiếp cha ông  
...  
Triệu người chết vì những lời phản bội  
Bao nhiêu triệu lòng đau bởi những hoài 
nghi!  
(hội chứng Việt Nam / Cao Nguyên)  
 
Từ sự hoài nghi của người Mỹ trong 
phong trào phản chiến do quyền lợi của 
tập đoàn tư bản phát động. Đến sự hoài 
nghi những chiến hữu ngày xưa đã 
quay lưng chối từ trách nhiệm, thậm chí 
còn trở cờ phản bội sự hy sinh xương 
máu của đồng đội, phản bội lòng tin yêu 
của nhân dân Miền Nam suốt 20 năm 
bảo vệ và xây dựng quốc gia.  
 
Điều may mắn cho dân tộc là còn một 
tập thể hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa 
biết thắp sáng lên niềm tin về một tương 
lai cho quê hương. Khởi đầu bằng 
những minh chứng công bằng lịch sử 
qua cuộc chiến tranh ý thức hệ Quốc - 
Cộng. Tính nhân bản đã làm nên những 
tác phẩm như tấm gương soi lại quá 
khứ đau thương mà nhận ra những nét 
đẹp hào hùng của quân lực Việt Nam 
Cộng Hòa, nhận thấy sự phi nghĩa của 
tập đoàn cộng sản gây ra chiến tranh 

tàn khốc và hủy diệt. Một trong những 
tác phẩm đó là "The Lotus And The 
Storm" (Sen và Bão).  
 
Cùng thời gian đồng hành của những 
tác phẩm văn học sử được viết bởi 
những tác giả Việt Nam, còn có những 
tác phẩm của những tác giả ngoại quốc 
đã từng tham chiến bên cạnh quân lực 
Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả là những 
chứng nhân trung thực của một thời bão 
lửa, và cả thời hòa bình giả tạo gây nên 
bởi cộng sản Việt Nam.  
 
Qua những tác phẩm văn học sử đó, 
thế hệ trẻ Việt Nam sống ở quốc nội hay 
hải ngoại đang từng bước hiểu thấu 
chính nghĩa và phi nghĩa của cuộc 
chiến. Xây dựng niềm tin và hướng tới 
tương lai bằng những hành động thiết 
thực trong cuộc tranh đấu vì tự do, dân 
chủ và nhân quyền cho quê hương Việt 
Nam.  
 
Trước thềm năm mới 2016, hy vọng và 
niềm tin về một Việt Nam hưng thịnh và 
hạnh phúc nhân dân sẽ phục hồi. Sự 
góp sức của những cây bút chính danh 
văn học sử là một lực lượng đáng kể 
trong cuộc tranh đấu vì quê hương và 
dân tộc.  
 
Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng 
ưu ái từ tác giả đến người đọc "The 
Lotus And The Storm". Sau mùa bão, 
sen lại nở hồng và ngát hương trên đất 
nước Việt Nam.  
 
Trân trọng,  
 
Cao Nguyên  
Washington, DC - Jan 21, 2016  
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Hơi sương mờ ảo tình thư  

Lá thu sao vội giã từ  

Đông về mang niềm hiu quanh  

Tâm hồn đơn lạnh trầm tư  

 

Lối xưa nhòa nhạt đêm đen 

Canh trường vương vấn hương quen 

Ngây thơ tóc huyền buông xõa  

Mộng mơ êm đềm sao quên  

 

Hoài thương đôi nét tinh anh 

Dáng nhỏ bên trời thiên thanh 

Vạt nắng nhớ nhung áo trắng  

Dịu dàng tình đẹp mong manh 

 

Tiễn thu lá úa chơi vơi 

Phượng vàng nghiêng bóng bên trời  

Ngậm ngùi hai bờ ly biệt  

Xuân thì về đâu, xa vời. 

 

Đỗ thị Minh Giang 
1-16 
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(gởi HML) 
 
Thu chưa qua. Và mùa đông đang tới 
Gió miên man ru nhẹ giấc em ngoan 
Em xinh tươi, diễm lệ, mắt ngây tròn 
Hương ân ái đưa về chung lối mộng... 
 
Giữa trần gian men tình tràn nhựa sống 
Có ngờ đâu đến dâu bể cuộc đời 
Mới cười đó, rồi đêm ta lại khóc 
Sáng nắng lung linh, đường mây chân tóc 
 
Cuộc tình tàn khi buổi xế chiều nghiêng... 
Con tim ứa máu chảy qua vùng kỷ niệm 
Giọt lệ tràn ướt đẫm dáng cô đơn 
Yêu chi nữa, tình như cõi oán hờn... 
 
Sầu lãng đãng đỗ bên triền đau đớn 
Tím lan dần niềm cô quạnh thương tang 
Sớm mai, em về yên nghỉ nghĩa trang 
Kiếp phù sinh, nào ai mãi huy hoàng? 
 
Trong trăm năm, rồi cũng chết một ngày 
Tự hỏi lòng có chua xót đắng cay 
Sắc không ơi! Còn vương nỗi đọa đày 
Nén đau thương lê bước chân nghiệt ngã... 
 
Ngọt ngào đó. Giận hờn. Rồi xa lạ 
Ta lắng nghe nỗi đau lặng tình người 
Ta cắn môi. Héo hắt phận ngậm ngùi: 
“Thương cho đời, ghét cho đời 
Và cũng chán cho đời...” * 
 
VA, ngày tháng qua mau... 12/06 
Bùi Thanh Tiên 
 
* lời trong bản nhạc “Vàng Phai Mấy Lá” của Đoàn Chuẩn 
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Thương Việt Nhân 
 

Kỷ niệm trong thời gian đi tù Cải Tạo là 
cái chuồng gà ở Bệnh Xá Trại Cải Tạo 
Thành Ông Năm ở Quận Hóc Môn. 
 
Khi rời Trại Phú Lợi Bình Dương, tôi và 
anh em được chuyển lên Trại Hóc Môn. 
Tôi chưa được gia đình thăm nuôi nên 
chẳng có thực phẩm, thuốc men hay 
tiền bạc gì để mang theo. Lúc nầy tôi 
chưa bỏ được thuốc lá nên thấy bạn tù 
nào hút thuốc tôi cũng rất thèm. Anh 
bạn tù PĐT luôn cho tôi hút ké thuốc 
Lào. Tôi cũng ráng hít một hơi thật dài 
cho đỡ buồn. Hôm nào tôi cũng giật giật 
như muốn chuối đầu vào bếp lửa củi, do 
tôi nhặt nhạnh quanh trai Thành Ông 
Năm mang về nhóm bếp.  

 
Không quen hút thuốc Lào nên cổ họng 
của tôi buộc phải ho nhiều cho đến lúc 
khạt ra máu. Tôi hoảng sợ. Minh bị ho 
lao. ? Tôi xin nhập viện để điều trị. Tại 

trạm Y tế của trại tôi được hai y tá và 1 
bác sĩ chăm sóc, cả cho hơn 30 tù cải 
tạo. Tôi gặp BS Mai, người BS mới ra 
trường mang quân hàm Thiếu Uý làm 
trưởng trạm. Tôi nghe các bệnh nhân 
khác cho biết ông y tá trưởng quân hàm 
thượng sĩ không mang trên cổ áo 
nhưng luôn tỏ ra quan liêu hách dịch và 
khó khăn. Bịnh nhân dần dần xa lánh 
ông và thích thân thiện với người BS 
trẻ, trưởng trạm. 
 
Quả đúng như vậy. Một hôm tôi đang 
nghe đài BBC nhờ của người bệnh 
nhân kế bên thì ông BS trạm trưởng 
bước vào. Anh bạn liền tắt rụp đài ngay. 
Bác sĩ Mai liền ôn tồn bảo: Các anh cứ 
tiếp tục nghe không việc gì phai sợ hải. 
Tôi thương cảm các anh. Nếu tôi sanh 
ra ở miền Nam và là người có học vấn 
thì số phận tôi cũng như các anh mà 
thôi. Quyền nghe quyền nói là quyền 
của con người. Chúng ta vẫn biết thế 

nhưng nhiều người có uy 
quyền vẫn cấm cản người 
khác thôi. Nhiều bệnh nhân 
dần dần có cảm tình với BS 
Mai, lúc nào cũng mong gặp 
BS Mai trực trạm xá.  
 
Có nhiều bệnh nhân bệnh lâu 
ngày chưa khỏi xin phép được 
gia đình thăm nuôi, mang gà 
sống vào nuôi tại trạm xá. Có 
anh hằng ngày tìm kẻm gai 
tháo ra làm chuồng nuôi mấy 
con gà đẻ. Một hôm BS Mai 

trưc trạm xuống thăm phòng bệnh. Các 
anh bệnh tù vây quanh và đồng thanh 
cùng làm một chuồng gà tặng ông BS 
mà chúng tôi thương mến. Mấy hôm 
sau chuồng gà đã làm xong. Hai bệnh 
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nhân đã tách 2 con gà giò bỏ vào. Mấy 
anh em còn lại góp tiền nhờ anh nuôi ra 
chợ mua thêm 4 con gà nữa bỏ vào và 
dọn một chổ để đặt chuồng gà thật 
tươm tất. Sáng nào chúng tôi cũng đều 
nghe con gà trống gáy tè té te thật vui. 
Anh gà trống nầy mặc dù bị nhốt nhưng 
chắc cũng rất hạnh phúc vì được giao 
nhiệm vụ cai quản tới 5 chị gà mái tơ và 
mái giò. 
 
Đến phiên trực của BS Mai. Chúng tôi 
mời BS Mai xuống khoe chuồng gà. 
Chúng tôi đồng loạt nói: Kể từ hôm nay 
chuồng gà nầy là của BS Mai. BS Mai 
từ chối không nhận. BS Mai nói anh em 
đã bị tù Cải Tạo và bị bệnh tật. Nhiệm 
vụ của tôi là phải lo chửa bệnh cho các 
anh theo phân công của nhà nước, có 
gì đâu mà các anh phải mang ơn biết 
nghĩa? Chúng tôi giải thích mãi BS Mai 
mới chịu nhận. 
 
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi ra giếng 
để súc miệng, đánh răng. Khi thả gàu 
xuống nước thì thấy lông gà nổi lên mặt 
nước, phân gà vung vải tung toé. Chúng 
tôi nhìn nhau mà cười ra nước mắt. 
Nhìn qua mặt nước trong như gương 
chúng tôi thấy cái chuồng gà bằng sắt 
nằm lung linh ngay dưới đáy giếng. 
Chúng tôi cho người đi báo với vệ binh 
của trạm xá. Bọn họ 6 người đến quan 
sát và không có ai nói một lời nào. 
Chúng tôi phải chọn bệnh nhân còn 
khỏe để đi theo ra nhà dân lấy nước về 
uống suốt 5 ngày cho đến khi trai cử tù 
khỏe lên, đem theo máy bơm hút súc 
giếng sạch khô mới dùng lại được. 
Nhóm tù súc giếng được vệ binh mang 
súng canh giữ được ra lịnh cấm không 

ai được bình luận gì về cái chuồng gà 
và cái giếng cứt gà. 
 
Hôm sau tôi đến phòng khám để được 
ông y tá trưởng khám bệnh.  
Sau khi khám xong ông nầy viết phiếu 
cho tôi đi lảnh thuốc.  
Ông nhìn tôi đầy vẻ trịch thượng rồi hất 
hàm hỏi: Anh biết gì về cái chuồng gà 
làm dơ giếng uống?  
Tôi trả lời: Dạ thưa cán bộ tôi không 
biết.  
Ông liền phán: Các anh coi thường 
chúng tôi khi chúng tôi đã bỏ trường, bỏ 
lớp đi đánh Mỹ. Chúng tôi ít học nhưng 
cũng đánh thắng được giặc Mỹ. Các 
anh không nên coi thường chúng tôi 
nha. Ông ta cười lạnh nhạt.  
Vậy là vô tình ông đã tự tố cáo: ông làm 
gì cùng với đám vệ binh để làm dơ cái 
giếng nước uống và giết cả chuồng gà? 
 
Trong đầu óc tôi lóe lên cái ý nghĩ: 
những con người của Cọng Sản Chủ 
Nghĩa cũng vẫn ganh ghét nhau rồi làm 
hại nhau và hại lây những người khác? 
Người làm ngành Y đã thề trước thần 
Hippocrate vẫn làm được điều vô nhân 
đạo như thế này sao? Tôi tự cười chua 
chát với chính mình. Tôi cũng thương 
cảm cho những con gà chết một cách 
oan nghiệt trong cái chuồng gà dưới 
đáy giếng sâu.  
 
Giờ đây nhắc lai chuyện Cái Chuồng Gà 
tôi suy nghĩ: Vậy cho nên những cái 
chết lặng lẽ như Lư Quang Vũ hay 
Nguyễn Bá Thanh còn dễ hiểu hơn cái 
chết của những con gà tội nghiệp nầy. 
 

TVN-LTK 
Maryland 23/01/2015 
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Em Tuyết quay cuồng bay đến thăm 
Bừng mắt nhìn ra đã thấy nằm 
Ôi tuyệt sõng soài da mịn trắng 
Thi sĩ tuổi già - ngao ngán trông 

 
Không gọi không mời, sao tới đây 

Em hãy mang đi giá lạnh ngày 
Trả lại cho tôi màu nắng ấm 

Hãy hiểu cho lòng - xin chia tay 
 

NVDL (1/23/2016) 
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Rằng: Thưa vẫn giống hôm qua

Vẫn mây gió vẫn bướm hoa, nụ cười

Chỉ là vắng bóng em thôi

Như không tất cả chuyện đời thế gian

 

Rằng: Thưa mộng cũ chưa tàn

Bước còn bước giữa muôn ngàn mông mênh

Cuộc người chín nẻo phù sinh

Có gì hơn một chút tình thân quen

 

Rằng: Thưa nay ảo mai huyền

Giữ mà chi cái muộn phiền áo cơm

Còn gì ý nghiã nào hơn

Muôn ngàn năm chữ O tròn quanh ta

 

Rằng: Thưa gió táp mưa sa

Cũng là những cái đời qua - vô thường

Rằng: Thưa thơ phú văn chương

Thì đi cho hết con đường mạc nhiên.

Hoa Văn
18/2/2016
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Phiếm của Hồng Thủy 
 

 
 
Khi tôi mới lớn tới tuổi cập kê, cũng có 
khá nhiều chàng trai theo đuổi. Má tôi 
thuộc loại đàn bà người Nam xưa thật là 
xưa, và rất kỵ Bắc kỳ. Tối ngày bà nhắc 
tới nhắc lui hoài. 
- Con có thương thằng nào thì nhớ 
thương người Việt mình. Đừng thương 
nhằm thằng Bắc kỳ mà khổ một đời nhe 
con.  

Đối với má tôi, Bắc kỳ không phải là 
người Việt. Và con trai Bắc là tổ sư xạo. 
Khổ nỗi trong số bạn thân của ông anh 
tôi, lại lọt vô một cha nội Bắc kỳ chính 
hiệu con nai vàng. Mỗi lần hắn đến nhà 
chơi với anh tôi, gặp tôi đứng ngoài cửa 
là mắt hắn sáng rỡ như đèn pha, hắn 
hỏi giọng trong và ngọt như mía 
- Anh Hai có nhà không bé Tư? 
Tôi lớn bộn rồi, mà hắn cứ gọi tôi là bé. 
Hắn bằng tuổi anh Hai tôi, như vậy hắn 
hơn tôi có năm tuổi chứ mấy. 
Bực mình, tôi than với anh Hai 
- Cha nội Bắc kỳ bạn anh, tối ngày gặp 
em cứ kêu bé bé hoài, thấy ghét. 
Chắc anh tôi học lại với hắn, nên một 
hôm hắn đến chơi đúng lúc ông anh tôi 
đang tắm, hắn lân la đến bên tôi nói 
chuyện. Hắn nhìn tôi với ánh mắt tinh 
nghịch 
- Bé ghét anh lắm phải không? 
Tôi lườm hắn 
- Ăn nhằm gì mà ghét anh 
- Thì tại anh kêu bé là bé Tư 
Tôi thuộc loại “tomboy” nên đâu ngán gì 
hắn, tôi ghét nên trả lời đại 
- Ừa đó, ai biểu người ta lớn rồi mà kêu 
bé bé hoài 
Hắn cười mỉm chi (dù đang ghét hắn, tôi 
cũng phải công nhận hắn có nụ cười rất 
có duyên) 
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- Này nhé, bé thua anh tới năm tuổi. Lúc 
anh năm tuổi anh đã mặc quần kín đáo 
đàng hoàng rồi, bé mới ra đời nằm khóc 
oe oe và không mặc quần áo gì hết 
trơn. 
Á à, hắn bầy đặt học nói tiếng Nam của 
tôi nữa chứ. Hắn còn dám ngạo tôi 
không mặc đồ khi mới lọt lòng. Tôi chưa 
kịp phản ứng thì hắn đã tươm tướp nói 
thêm 
- Khi anh bắt đầu cắp sách đi học, thì bé 
còn mặc quần có cửa hậu chạy lon ton 
khắp nhà. 
Dù đang tức hắn, tôi cũng tròn mắt lên 
nhìn hắn hỏi 
- Quần có cửa hậu là quần gì? 
Hắn nhìn tôi lắc đầu le lưỡi, giả giọng 
người Nam 
- Kỳ lắm, hổng dám nói đâu 
Tôi tò mò nài nỉ 
- Nói đại đi mà 
Hắn nhìn tôi cười diễu cợt 
- Bé bắt anh nói đó nhé. Quần có cửa 
hậu người Bắc gọi bằng cái tên hơi kỳ là 
quần thủng đít đó. Anh nhớ hồi đó anh 
đã thấy cái mông tròn tròn nhỏ xíu của 
bé rồi. 
Tôi vừa mắc cười vừa mắc cỡ. 
- Má em nói đúng y chang, Bắc kỳ ba 
xạo quá đi, hồi đó anh đã quen anh Hai 
em đâu mà nói là thấy người ta chứ. 
Hắn như người bị điện giựt 
- Má nói sao, má nói anh xạo hả? 
Bản tính người Nam vốn thiệt thà, tôi 
khai liền 
- Má không nói riêng anh, má chỉ dặn 
em là đừng thương Bắc kỳ, xạo lắm, 
khổ một đời đó con. 
Hắn rên lên, giọng thảm thiết 
- Trời ơi, má ơi, vậy là má giết con rồi. 
Anh Hai tôi vừa tắm xong đi ra, vội vàng 
hỏi hắn 

- Mày nói má nào giết mày? 
Hắn trả lời giọng ngon ơ 
- Thì má tụi mình đó 
Anh Hai tôi cười ngất 
- Cái thằng lẹ thiệt, hồi hôm mới tâm sự 
nhờ tao nói dùm với em tao, tao còn 
chưa kịp nói, mà giờ này mày đã chui 
vô làm con của má tao rồi. 
Hắn làm bộ gãi đầu, mặt nhăn nhó 
- Anh Hai xấu quá, chuyện tao nhờ vả 
khẩn thiết như vậy mà anh Hai chậm 
như rùa thì tao phải chạy lẹ giống thỏ 
chứ biết làm sao. 
Nghe hắn kêu anh Hai là anh mà lại 
xưng tao, tôi tức cười muốn chết. 
Sau đó, chắc nhờ anh Hai tôi cố vấn, 
hắn o bế má tôi làm sao mà bà già khen 
hắn quá chừng chừng. Có bữa bà còn 
nói với tôi 
- Con à, má thấy thằng Bắc kỳ này 
được lắm, coi bộ nó thiệt thà dễ thương, 
chứ không xạo đâu con.  
Tôi phục hắn sát đất, không biết hắn 
làm cách gì mà bà má cổ lỗ sĩ của tôi 
vẫn có thành kiến sai lầm Bắc kỳ không 
phải là người Việt, bỗng dưng cưng hắn 
quá trời và còn nhận hắn làm con nuôi 
nữa.  
Một năm sau, từ vai trò con nuôi hắn 
biến thành con rể. Báo hại tôi phải làm 
dâu một gia đình Bắc kỳ. Điều này thật 
khó cho tôi, con nhỏ Nam kỳ “tomboy” 
chui vô một gia đình Bắc kỳ khó thiệt là 
khó.   
Thoạt nghe chồng tôi gọi ba má ảnh là 
cậu mợ, tôi hết sức ngạc nhiên. Đối với 
người Nam, em trai của má thì mới gọi 
là cậu và vợ của cậu mới gọi là mợ. 
Giống như tôi vẫn gọi cậu mợ Út là em 
của má tôi vậy. Bây giờ phải gọi ba má 
chồng là cậu mợ, tôi thấy kỳ khôi quá.  
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Mới về làm dâu, tôi được mợ tức mẹ 
chồng dạy cho cách nấu phở Bắc. Mợ 
bảo 
- Anh cả thích ăn phở mợ nấu lắm. 
Mợ gọi chồng tôi, con trai lớn của mợ là 
anh Cả và gọi tôi bằng chị. Cách xưng 
hô này của người Bắc tôi thấy quá khác 
biệt với gia đình tôi. Ở nhà, tôi quen 
nghe má tôi gọi anh Hai tôi là thằng Hai. 
Con cái trong nhà má tôi gọi thật thân 
mật, mộc mạc là thằng và con hết. 
Thằng Hai, thằng Ba, con Tư, thằng Út 
v.v... 
Trở lại chuyện mợ dậy tôi nấu phở. Mợ 
dạy tôi tỉ mỉ cách rửa xương bò để nấu 
nước phở. Mợ muốn thực hành ngay 
cho tôi thấy. Đang đứng cạnh coi mợ 
nấu, mợ bỗng quay qua tôi nói  
- Đưa cái môi đây. 
Tôi ngạc nhiên, sao khi không mợ đòi tôi 
đưa môi ra, chắc mợ thấy con dâu dễ 
thương nên mợ tính thưởng cho cái hôn 
chắc. Tôi cười sung sướng rồi chu cái 
môi ra. Mợ mở to mắt nhìn tôi  
- Bảo đưa cái môi đây mà sao cứ đứng 
yên, lại còn chu miệng lại tính làm gì 
vậy? 
- Mợ kêu con đưa môi ra mà. 
Mợ cười gập cả người lại, mợ chỉ tay 
vào cái ống để đũa với muỗng 
- Mợ bảo chị đưa môi là đưa cái môi 
bằng nhôm to tướng kia kìa, để mợ hớt 
bọt cho nước dùng nó khỏi đục. Ngớ 
ngẩn quá đi mất, đưa môi của chị cho 
mợ để làm cái con khỉ gì. 
Tôi vừa quê vừa tức cười  
- Cái vá mà mợ kêu cái môi làm sao con 
biết được, con tưởng mợ tính thưởng 
cho con cái hôn chứ. 
Mợ lắc đầu cười  
- Đúng là ngôn ngữ bất đồng  

Dậy tôi nấu phở xong, mợ nói tuần tới 
sẽ dậy tôi nấu bún bung, món bún đặc 
biệt của người Bắc. Mợ nói nấu bún 
bung cần nhất là phải có dọc mùng. 
Nghe chữ dọc mùng, tôi không biết nó 
là cái gì, không lẽ là cái dọc giăng 
mùng? Chắc chắn không phải rồi, dọc 
mùng đó làm sao nấu bún. 
Đêm đó về, tôi nằm tỉ tê hỏi chồng: “anh 
ơi, dọc mùng để nấu bún bung là cái gì 
vậy?” Nghe chồng cắt nghĩa tôi mới biết 
dọc mùng là cây bạc hà mà má tôi vẫn 
nấu canh chua. Tôi không hiểu sao cái 
tên bạc hà dễ thương vậy mà người 
Bắc kỳ lại đổi thành cái tên cứng ngắc là 
dọc mùng. 
Bài học vỡ lòng đầu tiên của tôi cái vá là 
cái môi, bài học thứ hai cây bạc hà phải 
gọi là cây dọc mùng.  
Bài học thứ ba xẩy ra hôm giỗ ông nội, 
vợ chồng tôi phải về nhà bố mẹ chồng 
ăn giỗ. Tôi lo đi chợ mua đủ thứ trái cây 
thật ngon và một hộp bánh thật bự 
mang tới. Nghĩ bụng sẽ được mợ khen 
con dâu hiếu thảo. Bước vô nhà gặp 
mợ, tôi chào và khoe liền 
- Con mang đồ tới bầy bàn thờ ông nội 
Mợ ngó tôi mặt không vui chút nào 
- Chết, sao chị lại nói mang đồ tới bầy 
bàn thờ ông nội. 
Tôi thật ngạc nhiên, không biết tại sao 
mợ lại nói vậy, mợ kéo tay tôi vô phòng 
trong nói nhỏ 
- Chị nói như vậy là phạm thượng biết 
không. Đồ là chữ xấu lắm, người Bắc 
chúng tôi gọi “cái đó” là cái đồ đấy. 
Tôi không biết mợ nói “cái đó” là cái gì, 
nhưng thấy mặt mợ nghiêm quá, tôi sợ 
không dám hỏi, chỉ biết dạ dạ và xin lỗi 
lia chia. 
Về nhà, ông chồng tôi mới cắt nghĩa 
cho nghe, “cái đó” là cái của đàn bà ở 
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vùng cấm địa. Tôi chỉ biết ôm đầu than 
thở 
- Trời ơi, sao tiếng Bắc lôi thôi rắc rối 
quá vậy. Em không thể tưởng tượng 
được cái của đàn bà thì gọi là cái đó. 
Cái đó lại có tên là cái đồ. Hèn gì má 
em nói người Bắc hổng phải người Việt, 
vì dùng nhiều tiếng khác quá trời. Cái ly 
thì gọi là cái cốc. Cái muỗng cà phê thì 
gọi là cái cù dìa, muỗng canh thì gọi là 
cái thìa. Chén ăn cơm thì gọi là cái bát. 
Cái vá thì gọi là cái môi. Nước lèo thì 
gọi là nước dùng. Cái bóp thì gọi là cái 
ví. Đôi vớ thì gọi là đôi tất. Áo bà ba thì 
gọi là áo cánh. Cái rương đựng đồ thì 
gọi là cái hòm. Cái hòm chôn người 
chết thì gọi là cái quan tài. Trái thơm thì 
gọi là quả dứa. Dưa leo thì gọi là dưa 
chuột. Đôi bông thì gọi là hoa tai. Nhiều 
chữ khác quá, tùm lum tà la làm sao em 
nhớ cho hết hả trời. 
Anh chồng Bắc kỳ cười hăng hắc, ôm 
tôi vào lòng âu yếm hỏi 

- Tiếng Bắc của anh nó lôi thôi như vậy, 
nếu cho chọn lại em có muốn lấy chồng 
Bắc kỳ nữa không? 
Tôi nhìn chàng lè lưỡi 
- Nếu hỏi khơi khơi, em có muốn lấy 
chồng Bắc kỳ nữa không, thì em trả lời 
ngay là em hổng muốn. Nhưng, nếu 
người chồng Bắc kỳ đó là anh thì em 
phải chịu thôi. 
- Ủa, sao lạ vậy? 
- Thì tại ông chồng Bắc kỳ của em thấy 
ghét, làm em thương ổng gần chết chứ 
còn sao nữa, anh khờ quá đi.  
Anh chồng Bắc kỳ của tôi lắc lắc cái đầu 
cười sung sướng 
- Tiếng Nam của em mới thật là lạ lùng 
đó, thấy ghét mà lại thương gần chết là 
nghĩa làm sao? Nhưng thôi cho phép 
em thương anh đó. 
Tôi nhéo chàng một cái đau điếng. 
- Đúng là Bắc kỳ, kỳ cục quá đi. 
 

Hồng Thủy 
  



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2016 ——————————— 

264 
 

 

 
 
 
 
 
Sao anh đùa thế với tình 
Để em khờ khạo tưởng mình được yêu 
Đề thơ lên mảnh lụa điều 
Tặng em chi để em điêu đứng lòng... 
Anh đùa, có tội em không! 
Khi tình anh đã mặn nồng... với ai 
Người ta cao quí trang đài 
Môi thuyền mắt liễu gót hài son pha 
Người ta ngọc nữ, tiên nga 
Hoa hèn cỏ dại mới là em thôi! 
Cho em thưa thật một lời 
Em nào sánh được với người trong tranh... 
Nên dù em có yêu anh 
Làm sao dám hẹn ân tình kiếp sau 
Kiếp này dang dở duyên nhau 
Em xin khâm liệm nỗi sầu thiên thu 
  
Giãi lòng, anh hiểu lòng chưa? 
Dẫu em vụng dại lời thơ phân trần 
Yêu em, xin hãy yêu thầm 
Đừng đem thơ ướp hương trầm tặng nhau 
Để mai lòng lắng hờn đau 
Còn nhìn thơ lụa thương sầu thế nhân! 
  
Song Châu Diễm Ngọc Nhân 
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Anh không đến nên nắng chiều tắt vội, 
Ngọn cây già buồn tủi giữa thinh không. 
Gió hiu hiu làm hoa tóc rối tung, 
Mây lo lắng tìm lời thầm với nắng. 
 
Anh không đến, phố chiều nay thật vắng, 
Áo em xanh nhưng chẳng đượm hương tình. 
Mắt nhạt nhòa trong mưa bụi lung linh, 
Tà áo mỏng thất tình qua phố vắng. 
 
Giọt nắng chiều rơi trên vai câm lặng, 
Mây vật vờ rơi nặng cả hồn em, 
Nỗi bâng khuâng làm xao xuyến tâm can, 
Anh không đến cúc dại khờ nở muộn. 
 
Anh không đến, nên lối về phiền muộn, 
Cõi xa mù làm vướng bước chân chim. 
Gọi tên anh, hàng cây đứng lặng im, 
Anh không đến, tóc em vàng xao xuyến... 
 
Linh Đắc 
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Nói tới thi sĩ Nhất Hùng, thiết tưởng 
người Việt Miền Đông Hoa Kỳ nhất là 
bà con đồng hương vùng Thủ đô Hoa 
thịnh đốn, nhiều người biết anh, vì anh 
thường xuyên phổ biến Thơ, Ảnh và Tin 
tức sinh hoạt Cộng đồng, trên Mạng 
Thông tin cá nhân, lại nữa từ nhiều năm 
qua anh hăng say giúp Cộng đồng trong 
các hoạt động văn hóa xã hội, hiện anh 
đảm nhiệm Tổng quản trị Văn phòng 
thường trực của CĐVN vùng HTĐ, nên 
có cơ hội giao thiệp rất rộng rãi. Vậy mà 
riêng tôi, chưa hân hạnh gặp anh lần 
nào, bởi vì suốt thời gian anh tham gia 
sinh hoạt Cộng đồng và gia nhập Hội 
Văn bút VNHN/vùng ĐBHK từ năm 
2012 tới nay, cũng chính là thời gian tôi 
bị tai biến não khá nặng, nên tới giờ 
này, vẫn chưa có dịp hội diện, mà chỉ 
biết và mến anh qua thơ văn trên online 
mà thôi. Cứ mỗi sáng sớm, tôi thepary 
bộ não bằng cách đọc thơ Nhất Hùng 
qua tách trà sen thơm ngát, hoặc ly càfê 
Starbucks nóng hổi, mãi vậy riết thành 
quen, quen riết thành ghiền. 
Vâng, tôi thật đã ghiền Thơ Nhất Hùng! 
Bởi vì tôi yêu thơ, mà cũng vì, các bạn 
tôi, đâu có ai cứ tà tà mỗi ngày gửi một 
bài thơ chưa ráo mực lên net cho mình 
đọc như Nhất Hùng! 
 
Tôi vốn chuộng thơ thất ngôn bát cú luật 
Đường, mà Nhất Hùng lại sở trường 
loại này, nên nhận được tập bản thảo 
“THƠ NHẤT HÙNG” có tới trên 340 bài 

tôi khoái qúa chừng! Vậy xin viết đôi 
dòng cảm nghĩ, có thể chủ quan của tôi 
về thi tập này. 
 
Trước hết, từ khi cầm bút làm thơ tới 
nay, chỉ khoảng 3 năm mà Nhất Hùng 
đã trình làng trên dưới 700 bài điều đó 
chứng tỏ bút thơ của anh rất sung sức. 
Lại mỗi bài thơ đều có kèm theo một tác 
phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật của chính 
anh, cho ta biết thêm “nội lực” văn nghệ 
khá thâm hậu của Nhất Hùng, anh đa 
năng đa tài. Cộng với tài năng thiên phú 
đó, là những hoạt động tích cực phục vụ 
Cộng đồng, mà có người đùa anh là “ăn 
cơm nhà vác ngà voi”. Nghĩ về Nhất 
Hùng: Thơ, Ảnh và Lòng vị tha là ba ưu 
điểm đặc sắc thật đáng quý nơi anh. 
 
Toàn thi tập “THƠ NHẤT HÙNG” gồm 
342 bài, phần thất ngôn bát cú - thể 
Đường luật - chiếm tối đa, chỉ có vài bài 
theo các thể loại khác như: Lục bát 
(Quẻ xăm đầu năm); Song thất lục bát 
(Tưởng Niệm Liệt sĩ VNQDĐ…); Cổ 
phong, Thất ngôn trường thiên (Một 
chuyện Tình) v.v... Các thơ thể Lục bát, 
Song thất lục bát, Cổ phong… Nhất 
Hùng viết mượt mà trau chuốt, song tôi 
nghĩ nét ưu điểm nổi bật của anh chính 
là nằm ở những bài Đường luật.  Qua 
Đường luật, anh chăm chút vun trồng 
những bông hoa tươi đẹp, mầu sắc lạ 
kỳ. Trong vườn thơ ấy có khoảng không 
gian riêng biệt để anh mơ mộng trăng 
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sao, để phóng bút tô họa linh động 
những dấu vết của nhân tình thế thái. 
Đồng thời có cảnh trí bao la đáp ứng 
cho ống kính thu hình tuyệt vời của anh.  
 
Nào, mời Bạn vào vườn Thơ Nhất Hùng 
du ngoạn, chúng ta cùng nhận thức cái 
nhân sinh quan cá biệt của thi nhân và 
chia sẻ niềm vui tao nhã với tác giả: 
(ƯỚC MỘT ĐIỀU)  
Ngao du sơn thủy thú tiêu dao 
Chụp ảnh, làm thơ sướng biết bao 
Mong trí tịnh, tìm nơi vắng vẻ 
Cầu tâm an, lánh chỗ lao xao 
Chồn chân cứ nghỉ bên bờ suối 
Mỏi gối lại ngơi dưới cội đào 
Chỉ có một điều lòng vẫn ước 
Cùng em dạo mãi chốn non cao 
Ta dễ dàng nhận thấy 
2 câu đầu đã làm tròn 
nhiệm vụ “phá đề, 
thừa đề” một cách 
tuyệt hảo, là giới 
thiệu nội dung toàn 
bài, mở rộng cánh 
cửa cho thấy “vườn 
thơ” và “người thơ 
Nhất Hùng”. Cái khó 
và hay của thơ 
Đường luật là thế, 
mỗi câu phải gánh 
vác trọn nghĩa vụ của 
nó. Toàn bài thất 
ngôn bát cú có 56 
chữ, phải chọn lựa 
đắc ý từng chữ. 
Người xưa (Lưu-
Chiêu-Võ) so sánh, 
mỗi chữ trong bài Đường thi quý như 
một viên ngọc (ngũ thập lục trân-châu). 
Ca dao Việt Nam mình có câu: “Văn hay 

chẳng lọ đọc dài Vừa mở đầu bài đã 
biết văn hay” là như vậy. 
 
Vào “Vườn Thơ” chúng ta gặp tác giả 
với bút pháp già dặn nhưng bản tính rất 
mực trầm hòa khiêm nhượng: (MỘT 
CHÚT TÂM TÌNH) 
Mỗi tối dăm câu viết gọi là 
Gửi bừa đi khắp chốn gần xa 
Mắt mờ ghi vội không rà soát  
Trí mỏi gửi ngay chẳng kiểm tra 
Vần đối có khi gieo loạng quạng  
Luật niêm đôi lúc vướng xuề xoà 
Bao giờ thong thả xin gò lại 
Tặng bạn coi như một chút quà  
Trong bài thơ trên, Nhất Hùng ý thức 
điều “nhân vô thập toàn”, nên nhận 
trước những khuyết điểm có thể có, 

trong Thi Tập của 
mình. Nhưng thật sự 
anh thông thạo về 
luật thơ Đường, 
không hề có bài nào 
thất niêm sai luật 
trong toàn tập. Đặc 
biệt vần và đối là 
những điểm anh cẩn 
trọng, chọn từ thông-
vận, lựa chữ chỉnh-
đối từng cặp. Hãy 
xem hai cặp “thực” và 
“luận” trong bài này: 
“Mắt mờ ghi vội 
không rà soát” đối 
chan chát từng chữ 
với “Trí mỏi gửi ngay 
chẳng kiểm tra”, cũng 
vậy, “Vần đối có khi 

gieo loạng quạng” đối hết sảy với “Luật 
niêm đôi lúc vướng xuề xoà”.  Cái hay 
của bài này cũng như bài trên, là cấu 
trúc hài hòa, ý tưởng nhất quán, lời tinh 
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lọc mà mộc mạc tự nhiên, âm điệu nhịp 
nhàng đọc xuôi chảy không gò ép.  
 
Đa số người làm thơ Đường luật, ít 
nhiều bị ảnh hưởng tư tưởng của 
Khổng, Lão hoặc Phật học, đem cái 
“Đạo, Đức” lồng vào “Thơ”; Nhất Hùng 
cũng vậy, đọc thơ anh, thấy khá nhiều 
bài “Thi tải Đạo”, như: Đời là bể khổ; 
Giải thoát; Yêu thương; Mở lòng vô 
lượng; Nên ăn chay?; Tâm nguyệnv.v... 
khiến ta hiểu được phần nào cái cốt 
cách “nho phong” đĩnh đạc của anh. 
 
Người ta thường nghĩ chung chung, thơ 
Đường hay thơ luật Đường khó khăn gò 
bó, hạn định câu cú cùng “niêm luật vần 
đối” làm chi phối cái hứng của thi nhân. 
Thật thì thơ luật Đường quả có những 
điều khắt khe buộc phải giữ đúng, 
nhưng khi người làm thơ đã am hiểu 
tường tận và có lòng ham thích (niêm 
luật nhập tâm), thì cái gọi là khó khăn 
gò bó không còn nữa, dòng thơ sẽ tuôn 
chảy tự nhiên như dòng nước tự do lai 
láng giữa hai bờ sông vậy. Xét cho 
cùng, trên cõi đời này, mọi sự kiện thiên 
nhiên, mọi sinh hoạt xã hội, thảy đều có 
luật riêng. Này xem: Vị y sĩ giải phẫu, 
nghệ sĩ, ca nhạc sĩ trình diễn, tài xế, 
thủy thủ, phi công, khoa học gia, cũng 
như tay chơi cờ tướng, thợ mộc thợ 
may, người viết văn chương… tất thảy 
đều có luật lệ, có đường lối căn cơ, phải 
có sở học thông suốt, phải triệt để áp 
dụng luật riêng của mỗi ngành nghề. Khi 
luật lệ, học thuật ấy đã nhập tâm, sử 
dụng nhuần nhã, sinh hoạt quen thuộc, 
có còn là khó đâu! Trọn đời người, từ 
sinh đến tử, có gì không luật? Chớ thấy 
nắng hồng, gió mát, cá lặn, chim bay, 
mà lầm tưởng vô luật! Mà chắc gì luật 

thơ Đường đã là khó khăn hơn hết? Lẽ 
nào người cầm bút làm thơ lại chẳng 
thông điều sơ đẳng đó? 
 
Bút thơ của Nhất Hùng điêu luyện, anh 
trải tâm hồn trên dòng thơ Đường luật 
thật phóng khoáng, có lúc lả lướt tưởng 
chừng quá độ, lại có cả những bài đi 
vào lãnh vực nhạy cảm, bàn luận tới 
“dục khoái” thơ đi kèm ảnh hình táo bạo 
nữa. Chuyện đó không lạ, cũng chẳng 
sái trong thơ Đường luật, những Thi bá 
tiền bối như Hồ Xuân Hương, Tú 
Xương, Tú Mỡ… đã chẳng nổi danh với 
những sáng tác tuyệt vời tương tự như 
vậy sao! 
 
Điều tôi lấy làm tâm đắc khi đọc Thơ 
Nhất Hùng và muốn nhấn mạnh nơi 
đây, là về tấm lòng ái quốc nồng nhiệt 
của anh. Nhất Hùng xót xa trăn trở trên 
mỗi bài thơ, tha thiết ước mong Quê 
Hương Việt Nam sớm thoát khỏi tai ách 
Cộng sản bạo tàn. Thơ Nhất Hùng từng 
dòng từng chữ như những viên đạn mũi 
tên, không khoan nhượng, trực xạ vào 
“Đảng Cờ máu” vào tên đầu sỏ “Hồ tặc” 
cùng bè lũ theo đuôi. Cho nên có người 
gọi anh là “Nhà thơ chống Cộng” hoặc 
bay bướm chút xíu là “Chiến sĩ văn hóa 
tiền phong” cũng đúng thôi!  
Đây là nỗi lòng của người thơ chống 
Cộng Nhất Hùng: (MẤY CHỤC NĂM 
RỒI!!!) 
Thời gian như ngựa chạy tên bay 
Thế giới ngày nay lắm đổi thay 
Sao nước Nam, mang hoài khổ nạn 
Mà dân Việt, vướng mãi bi ai 
Chúa ơi, mấy nữa qua cơ cực 
Phật hỡi, bao giờ tới thới lai 
Cái Tết này thêm là mấy chục 
Chợt buồn khóe mắt thấy cay cay 
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Xin đọc tiếp, để thấy cây bút Nhất Hùng 
như một vũ khí sắc bén đâm thẳng vào 
tim gan quân thù: (MAFIA ĐỎ) 
Đảng Cộng sản là Mafia 
Bạo tàn ác độc, cực gian tà 
Bạc vàng vơ vét, tham khôn xiết 
Quyền lực tóm thâu, lộng quá đà 
Hạ bệ sát nhân, chơi tán mạng 
Thanh trừng diệt khẩu, đánh tan gia 
Phản dân hại nước, gieo tai họa 
Phải quyết vùng lên diệt lũ tà 
 
Và đây, anh phanh phui cho cả thế giới 
loài người thấy: (MẶT THẬT CỘNG 
SẢN) 
Cộng sản bất lương lại bạo tàn 
Khắp nơi oán thán cảnh lầm than 
Hơn phong kiến, độc tài gian ác 
Vượt ngoại xâm, nham hiểm dã man 
Gặp giặc sợ, ươn hèn khúm núm  
Với dân khinh, ức hiếp ngang tàng 
Đồng bào ơi, quyết tâm vùng dậy 
Hợp sức chung lòng, cứu Việt Nam 
 
Trong luật thơ Đường, hai câu sau cùng 
là “hợp” và “kết” rất quan trọng. Với 14 
chữ, phải “hợp” tóm thâu ý nghĩa toàn 
bài, đi đến “kết” nói trọn ra tâm sự của 
tác giả muốn gửi gấm trong thơ. Hai bài 
thơ trên đây phần “hợp kết” thật đã 
hoàn hảo! Không cần dài dòng giải 
thích, độc giả ai cũng hiểu rõ tâm tư 
ước vọng tác giả muốn chuyển đạt qua 
thơ.  
 
Cũng xin giãi bày thêm một điểm “mang 
tính thời sự” về “thơ Đường” như sau: 
Văn Chương, Nghệ thuật cũng như 
Triết lý, kể cả Khoa học, khi tới trình độ 
tinh hoa, thì được kể là văn minh của 
nhân loại, là vốn liếng trí thức chung 

của loài người, cũng sánh như Tôn 
giáo, không phân cách bởi lằn ranh 
chủng tộc hay quốc gia nữa. Về phương 
diện Văn học thì điều này (Văn học 
không biên giới) đã được minh định 
ngay trong Hiến Chương Văn Bút Quốc 
Tế. Vậy nên việc quý trọng, học hỏi hay 
phiên dịch một ngôn ngữ, sử dụng một 
thể loại thi văn (Anh, Pháp, Nga hoặc 
Trung hoa, Nhật bản…) không thể 
“đánh lộn sòng” vào chuyện chính trị mà 
tạo ra ranh giới thuận, nghịch. Tôi xin 
nói rõ rằng, hiện nay người Việt Nam, 
nói chung đang quyết liệt chống Tầu 
cộng bành trướng xâm lược, nhưng các 
thi nhân VN vẫn thoải mái làm thơ Thất 
ngôn bát cú theo thể Đường luật, xướng 
họa, ngâm nga hoặc phiên dịch thơ 
Đường, như tiên tổ ông cha chúng ta 
bao năm xưa đã dùng phần vốn liếng đó 
gầy dựng nên nền Văn học VN cho ta 
ngày nay. Trước sau sự việc đều là tốt 
đẹp. Ngoại trừ kẻ thiển cận vô thức, 
không ai thắc mắc, cản ngăn hướng 
sinh hoạt văn chương này. 
 
Xin trở lại với Thơ Nhất Hùng. Đọc một 
thi tập ví cũng như vào vườn hoa 
thưởng ngoạn. Tùy theo khả năng thâu 
hội và nhận xét của mỗi người, có bông 
hoa mình ưa thích, cho là đẹp hoặc trái 
lại; có sắc hương hòa hợp hoặc dị ứng 
với từng người. Cành hoa dại hay nụ 
bông nở giữa bùn lầy vẫn có nét quyến 
rũ riêng, nếu ta cảm nhận được. Thơ 
văn cũng chẳng khác. Và nếu Bạn thấy 
tôi thích thú khen ngợi những bài thơ 
trình đọc nơi đây thì đó là “rất chủ 
quan”, Bạn có thể không cùng cảm 
nhận. Đây là một trong những bài thơ 
chứa đựng “phong cách đặc biệt Nhất 
Hùng”. Tựa đề “Bồng lai hạ giới”. Trong 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2016 ——————————— 

270 
 

bài này “Thơ” và “Ảnh” quấn quyện lấy 
nhau. Thơ: gồm những từ ngữ bóng 
bảy, âm điệu du dương tả cảnh bồng lai 
tiên giới. Ảnh: có không gian 4 chiều 
(chiều thời gian là 4 mùa) với bố cục 
cảnh trí tuyệt vời, ánh sáng và mầu sắc 
hòa hợp, lại thêm lá vàng, tuyết trắng. 
Còn gì có thể đẹp hơn! Xin mời đọc: 
(BỒNG LAI HẠ GIỚI) 
Hoa đô nào khác chốn Thiên thai 
Vườn Bách thảo, hồ rộng suối dài 
Xuân đến mãn khai, hoa thích cánh 
Hạ về trảy hội, khách chen vai 
Lung linh vạn sắc, khi đêm xuống 
Lấp lánh muôn mầu lúc nắng mai 
Thu ngập lá vàng, Đông tuyết phủ 
Bồng lai tiên giới giữa trần ai 
 
Với hàng mấy trăm bài thơ của thi sĩ 
Nhất Hùng, không dễ gì đôi ba trang 
giấy mà ghi hết đủ những cảm nghĩ 
nhận xét. Tôi xin nhận sự bất toàn ấy. 
Ước mong điều thiếu sót của tôi trở 
thành như một gợi ý, để kính mời qúy 
độc giả tìm hiểu, khám phá thêm “Thơ 

Nhất Hùng” món quà tim óc anh trao 
tặng chúng ta. 
 

Trần Quốc Bảo 
Richmond, VA 

 

 

 
 
 

 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2016 ——————————— 

271 
 

 
 

 

 
 

(Christmas 2015) 
 

Ra trước ngõ thấy hoa đào nở nụ 
Tôi mỉm cười nàng hoa đẹp của tôi 

Mùa đông ấm, hoa yêu bị phỉnh rồi? 
Em yêu ơi! Hoa Đào đừng bối rối. 

 
Tôi yêu hoa sớm muộn không lừa dối 
Con mắt nhìn trân trọng chút đa tình 

Niềm yêu hoa muôn thuở của chính mình. 
Hoa vui lên dù trời già gian dối 

 
Lòng gợi buồn đợi mãi tuyết chưa rơi! 

Nhìn qua song tuyết chưa đậu trên cành 
Anh Đào thương chờ hoa tuyết rơi nhanh? 

Bên song cửa hoa tuyết bay nở trắng? 
 

Qua Facebook tôi trông chờ tin nhắn 
Tuyết hững hờ gởi tia nắng vàng ươm 
Anh Đào ơi! Đừng chớp mắt như lườm 

Rồi mắng yêu nở nụ hoa hàm tiếu 
 

Chỉ tại trời? Em đến sớm vì yêu? 
Khi lòng anh đa tình không chê trách? 

Dù trời lừa, em đóa hoa trong sạch 
Tôi nhận em dù hoa nở trái mùa. 

 

Thương Việt Nhân 
Maryland Christmas 2015 

 

 


