
 

 

 
 

 
 

Ban ñåi DiŒn 
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Đệ Nhất Phó Chủ Tịch: Hồng Thủy 
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Ủy Viên Dịch Thuật: Diệm Trân 

Ủy Viên Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù: Thương Việt Nhân 
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Hoàng Song Liêm, Lê Tống Mộng Hoa. 
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Lê Mai Lĩnh, Diệm Nguyên, Đăng Nguyên, Lê Thị Nhị, Hoàng Phượng, 

Song Phương, Luân Tâm, Hồng Thủy, Lãm Thúy, Phương Thúy,  
Bùi Thanh Tiên, Diệm Trân, Lê Thị Ý. 
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Khâm, Bà Hoàng Lan (New York), Bà Nguyễn Xuân Lan, Nhà thơ Hoàng 
Song Liêm, Bà Huỳnh Thị Trúc Nương, Nhà báo Đào Trường Phúc,  

Nhà văn Trần Văn Thế, Lưu-Nguyễn Kiều Thu (MC Kiều Thu),  
Tiến Sĩ Trương Văn Thuấn, Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh,  

Nhà văn Nguyễn Tú (Phở HOT). 
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Năm 1987, Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại từ một Trung Tâm ở Paris 
(Pháp) đã phát triển sang Hoa Kỳ và 
Canada với nhiều Trung Tâm mới, 
trong đó có Trung Tâm Văn Bút Miền 
Đông. Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc 
Bích là Chủ Tịch đầu tiên hai nhiệm 
kỳ (1987-1990 và 1992-1994). Tôi 
gia nhập Văn Bút thời Cố Thi sĩ Hà 
Bỉnh Trung nên không có đủ tài liệu 
liên quan về hoạt động của các 
nhiệm kỳ đầu. Nhưng được biết cựu 
Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Bích đã tổ 
chức thành công Đại Hội Văn Bút 

Việt Nam Hải Ngoại lần đầu tiên tại 
Hoa Kỳ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 
4 năm 1988 tại thành phố Arlington 
Virginia. Đại Hội có 50 Đại Biểu của 
các Trung Tâm về tham dự như: 
Trung Tâm Châu Âu, Trung Tâm 
Quebec (Canada), Trung Tâm 
Toronto (Canada), Trung Tâm Nam 
California và Trung Tâm Miền Đông 
Hoa Kỳ. Đây là một sự kiện tiêu biểu 
vì từ khi thành lập năm 1979, Văn 
Bút Việt Nam Hải Ngoại chỉ có một 
Trung Tâm ở Paris (Pháp), năm 
1988 đã có năm Trung Tâm. Cố 

Giáo Sư Nguyễn Ngọc 
Bích và các văn hữu hội 
viên trong Trung Tâm Văn 
Bút Miền Đông Hoa Kỳ đã 
đóng góp nhiều công sức 
cho sự thành công tốt đẹp 
của Đại Hội này. Đây là 
thời kỳ tốt đẹp nhất của 
Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại. 
Tháng 9 năm 1989, Cố 
Giáo sư Nguyễn Ngọc 
Bích đã tham dự Đại Hội 
Văn Bút Quốc Tế (PEN 
International) tại Quebec 
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(Canada), giới thiệu tác phẩm tiếng 
Anh “War & Exile: A Vietnamese 
Anthology” (Chiến tranh và Lưu đày), 
nói lên thân phận của Người Việt 
Lưu Vong trước các Đại Biểu của 
Đại Hội Văn Bút Quốc Tế. Một việc 
làm mà từ trước tới nay, ngoài Cố 
Giáo sư Bích ra, chưa ai làm được. 
Đáng tiếc thay, từ sau cuộc khủng 
hoảng của Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại 1995, ông không còn trong 
Văn Bút nữa, nhưng ông vẫn rất 
quan tâm đến sự tồn vong của Văn 
Bút. Chúng tôi thường gặp nhau 
trong các sinh hoạt của Tạp Chí Cỏ 
Thơm hay Hội Cao Niên, tôi từng 
tâm sự với ông rằng chúng tôi thuộc 
lớp hội viên gia nhập sau cuộc 
khủng hoảng đầu tiên của Văn Bút, 
không có ân oán giang hồ gì với lớp 
đàn anh đi trước. Chúng tôi chỉ 
mong duy trì được sự hiện diện của 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong 
Văn Bút Quốc Tế. Ông cũng đồng ý. 
Điều làm tôi cảm động là cố Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Bích đã đến tham dự 
bữa cơm thân mật do Tân Ban Đại 
Diện Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa 
Kỳ tổ chức tại nhà hàng Việt Royal 
đầu năm 2014. Để tránh cho chúng 
tôi khỏi bị đánh phá, ông đã đồng ý 
ủng hộ chúng tôi với tư cách hội viên 
thân hữu. 
Tôi nhớ nhất là hình ảnh cố Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Bích ngồi bán sách ở 
các Hội Chợ hàng năm của Hội Cao 

Niên và Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh 
Đốn. Bán sách như mọi người đều 
biết, nó ế ẩm tàn canh. Ngay thời cụ 
Tú Xương mà đã có: 

“Cô hàng bán sách lim dim ngủ 
Thầy giáo tư lương nhấp nhổm 
ngồi…” 

Việc bày bàn sách báo ở các hội chợ 
chỉ để trình diễn cho vui. Nhưng cố 
Giáo sư Bích rất kiên trì, năm nào 
cũng có bàn sách của Cành Nam do 
ông và nhà văn Trương Anh Thụy 
chủ trương với những tác phẩm giá 
trị. Những năm gặp tuyết giá rất 
lạnh, ông cũng cố gắng một mình 
khiêng từng thùng sách nặng nề vào 
Hội Chợ Tết. Có lần tôi và chị 
Trương Anh Thụy phụ khiêng sách 
vào giúp ông. Người trí thức khoa 
bảng như ông, lại luôn luôn dấn thân 
tranh đấu không biết mệt mỏi, thời 
đại ngày nay rất hiếm. Từ nay các kỳ 
hội chợ Tết Vùng Hoa Thịnh Đốn 
mất đi hình ảnh của một vị giáo sư 
chững chạc ngồi thu mình khiêm tốn 
bên bàn sách báo, vui vẻ chào mời 
người qua kẻ lại, giá của cuốn sách 
không cao bằng giá lời mời của 
người bán sách. Không phải vì tiền, 
chỉ vì yêu sách… 
Một lần ở Hội Cao Niên, tôi lên ngâm 
bài thơ Nguyện Cầu của cố thi sĩ Vũ 
Hoàng Chương: 

“Ta còn để lại gì không 
Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi...” 
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Rất nhiều người vổ tay chỉ vì cái 
giọng rất Huế của tôi. Cố Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Bích ngồi sát bàn trên, 
ông gật gật đầu tán thưởng làm tôi 
cũng được vui lây. Bây giờ nhớ lại, 
một cảm xúc buồn tê tái: 

“Ông còn để lại gì không?” 
Vâng. Ông đã để lại nhiều lắm. Một 
sự nghiệp văn chương đồ sộ. Một 

sự nghiệp chính trị đáng quý. Và rất 
nhiều tình cảm, kỷ niệm buồn vui với 
gia đình, bằng hữu thân thương. 
Đối với Văn Bút , cố Giáo sư Nguyễn 
Ngọc Bích, trước khi rời khỏi tổ 
chức, đã để lại một tâm thư, kêu gọi 
những người cầm bút “có lương 
tâm” hảy thức tĩnh, mà ngày nay đọc 
lại vẫn thấy thấm thía.  

  
Đăng Nguyên 

 
 
 

  
 
Người về huyên náo đời ta 

Tưởng chừng như thể xót xa đợi chờ 

Nghe âm vang vọng hững hờ 

Dung nhan còn lại sợi tơ duyên đầu 

Dặm ngàn bước mỏi canh thâu 

Tay lần tràng hạt tâm cầu tâm kinh 

Giữa đời quên chuyện nhục vinh 

Tình yêu qua mất lềnh bềnh bến không. 

 
ĐĂNG NGUYÊN 
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英   雄   豪   傑 
 

Thơ: Phan Bội Châu (*) 

 
Cụ Phan Bội Châu 

 
  

英 雄 豪 傑 
 

飄 蓬 我 輩 各 他 鄉 
辛 苦 偏 君 分 外 嘗 
性 命 幾 回 頻 死 地 
鬚 眉 三 度 入 囹 堂 
驚 人 事 業 天 陶 鑄 
不 世 風 雲 帝 主 張 
假 使 前 途 盡 夷 坦 
英 雄 豪 傑 也 庸 常. 

 
潘 佩 珠 

Anh Hùng Hào Kiệt    
 
Phiêu bồng ngã bối các tha hương 
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường 
Tính mạng kỷ hồi tần tử địa  
Tu mi tam độ nhập linh đường 
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú 
Bất thế phong vân đế chủ trương 
Giả sử tiền đồ tận di thản 
Anh hùng hào kiệt dã dung thường.  
 
Phan Bội Châu 

 
(*) bài “Anh Hùng Hào Kiệt” trích trong tập “Ngục Trung Thư” 
Thơ của cụ Phan Bội Châu gửi cụ Phan Chu Trinh khi cả hai đang bị thực dân 
Pháp bắt tù đầy ngoài Côn đảo (1907-1911). 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

11 

 
 

Bản Dịch của 
Trần Quốc Bảo (Richmond, VA) 
  

 
 
Bác với tôi phương trời lận đận 
Riêng bác ôm thân phận đắng cay 
Tử thần mấy độ ra tay 
Gông cùm ba lượt tù đày oan khiên 
Vì đại sự cao thiên thử thách 
Bước phong vân đế thánh phò trì 
Đường đời ví chẳng gian nguy (*) 
Thì trang hào kiệt có gì hơn ai 
  
(*) Còn dịch; Đường đời ví thử phẳng lì 
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Đành nương thân nơi đất khách 
Chân trời góc biển xa 
Tình đời nghe ấm lạnh 
Vời khuất bóng quê nhà. 
Tuổi cao chiều bóng xế 
Xuân mòn ngày tháng qua 
Bốn khung tường lặng lẽ 
Ngơ ngẩn bước vào, ra 
Những đêm thầm nhỏ lệ 
Thao thức mấy canh gà 
Mùa đông hoa tuyết phủ 
Gió buốt chùng thịt da 
Quẩn quanh hè phố cũ 
Mộng ước dần phôi pha. 
Ngó từng khuôn mặt lạ 
Lẩn thẩn chiếc thân già. 
Lời ngu ngơ tượng đá 
Hát giữa chợ phù hoa. 
Sóng xô mù biển cả. 
Hồn lênh đênh quê nhà! 
 
 
HOÀNG SONG LIÊM 
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____________________________________ 

 
 
Ngay từ hồi còn trẻ cụ Chu Văn An 
(1292-1370) đã nổi tiếng là một 
người cương trực, giữ tiết tháo, 
không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc 
sách. Sau khi thi đậu Thái học sinh 

(Tiến sĩ) cụ không ra làm quan, chỉ ở 
nhà mở trường dạy học. Học trò 
theo học rất đông. Trong số môn đệ 
cụ có nhiều người thành đạt, thi đỗ 
ra làm quan to trong triều.  
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Năm Khai Thái đời vua Trần Minh 
Tông (1314-1329) cụ mới nhận chức 
Quốc tử giám tư nghiệp, dạy cho 
thái tử học. Đến đời Trần Dụ Tông 
(1341-1369), vì nhà vua mải mê chơi 
bời, tình cảnh xã hội nhiễu nhương, 
chính sự thối nát, dân tình đói khổ, 
cụ đã dũng cảm dâng “Thất trảm sớ” 
xin chém bảy tên nịnh thần nhưng 
vua không nghe. Cụ bèn treo mũ, cởi 
áo từ quan lui về ở ẩn. Cụ tính ưa 
đọc sách nên dựng một ngôi nhà ở 
sườn đồi, cạnh bờ đầm tại núi 
Phượng Hoàng (Chí Linh), vừa làm 
thư viện, vừa làm trường và là nơi 
soạn sách. Cụ lấy hiệu là Tiều Ẩn 
(có nghĩa là người đi hái củi ẩn dật). 
Cụ dạy học và viết sách cho tới khi 
qua đời tại đây. Khi cụ mất, vua Trần 
đã dành cho cụ một vinh dự lớn bậc 
nhất đối với một trí thức là được thờ 
ở Văn Miếu. Sự nghiệp của cụ được 
ghi lại trong văn bia ở Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám. Cụ được tôn kính là 
người Thầy vĩ đại, được coi là “Vạn 
thế sư biểu”. Các tác phẩm của cụ 
phần lớn đã bị giặc Minh thâu góp và 
tiêu hủy. Hiện chỉ còn lưu truyền lại 
mười hai bài thơ.  
Cụ Chu Văn An tìm về với cuộc sống 
ẩn dật để di dưỡng tâm thần, để xa 
lánh cõi đời trần tục thoát khỏi trò 
đua chen chốn quan quyền và nêu 
cao khí tiết của bậc chính nhân quân 
tử. Bài thơ “Xuân Đán” (Sáng mùa 
Xuân) cụ làm khi về ở ẩn:  

 

春 旦 

寂 寞 山 家 鎮 日 閒，  

竹 扉 斜 擁 護 輕 寒。  

碧 迷 草 色 天 如 醉，  

紅 濕 花 梢 露 未 乾。  

身 與 孤 雲 長 戀 岫，  

心 同 古 井 不 生 瀾。  

柏 薰 半 冷 茶 煙 歇，  

溪 鳥 一 聲 春 夢 殘 

 
 XUÂN ĐÁN 
 
Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn.  
Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn  
Bích mê thảo sắc thiên như túy,  
Hồng thấp hoa sao lộ vị can.  
Thân dữ cô vân trường luyến tụ,  
Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan.  
Bách huân bán lãnh trà yên yết,  
Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn. 
 
(Nhà trên núi vắng vẻ, suốt ngày 
thảnh thơi. Cánh cửa phên che 
nghiêng ngăn cái rét nhẹ. Màu biếc 
át cả sắc cỏ, trời như say. Ánh hồng 
thấm nhành hoa sương sớm chưa 
khô. Thân ta cùng đám mây cô đơn 
mãi mãi lưu luyến hốc núi. Lòng 
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giống như mặt giếng cổ, chẳng hề 
gợn sóng. Mùi khói thông sắp hết, 
khói trà đã tắt. Một tiếng chim bên 
suối làm tỉnh mộng xuân). 
  
SÁNG MÙA XUÂN  
 
Nhà trên núi vắng cảnh an nhàn  
Phên cửa nghiêng che tiết lạnh sang  
Cỏ biếc trời cao say chất ngất,  
Hoa hồng sương sớm đượm miên 
man.  
Thân như mây lẻ vương non thẳm  
Lòng tựa giếng xưa lặng sóng vàng  
Hương gỗ thông tan, trà cạn khói,  
Chim bên suối hót mộng xuân tàn. 
(Tâm Minh dịch thơ) 
 
Đây là ngôi nhà tranh cửa trúc nhỏ 
bé hoang lặng nơi cụ Chu Văn An ở 
ẩn tại làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, 
một vùng sơn thủy hữu tình với núi 
Côn Sơn, ngọn Phượng Hoàng, 
sông Thanh Lương và ao Miết Trì...  
Cánh cửa phên chỉ che nghiêng 
ngăn cái rét nhè nhẹ, có lẽ vì cụ vẫn 
còn muốn đón nhận cái khí lành lạnh 
của trời đất ban cho. Cụ không tâm 
niệm là với một thời thế nhiễu 
nhương như thế, kẻ sĩ không còn 
cách gì để cống hiến cho đời. Về ở 
ẩn không phải là một sự thất bại, 
một nỗi khổ đau. Ẩn dật chính là môi 
trường sống lý tưởng. Dạy học cũng 
là một cách phục vụ nước nhà một 
cách hữu ích.  

Cụ sống giản dị và thư thái an nhàn, 
xa lánh cõi đời trần tục hòa đồng với 
cảnh thiên nhiên đơn sơ, đạm bạc 
thinh lặng, vắng vẻ. Cụ thích ngắm 
hoa thơm cỏ lạ. Đất trời đang vào 
Xuân, cụ cảm nhận thấy vạn vật phô 
sắc với các loại kỳ hoa dị thảo, trong 
đó có làn cỏ xanh biếc tốt tươi. Màu 
biếc át cả sắc cỏ. Trời trên cao như 
say chất ngất. Những ánh hồng 
thấm vào các nhành hoa đượm miên 
man trong sương sớm.  
Cảnh giới thanh u như gột sạch hết 
phiền não, thoát vòng tục lụy chẳng 
còn vương vấn chút bụi trần thời 
khác chi Phật giới. Và chỉ có một tâm 
hồn đã đạt đạo được trọn vẹn mới 
có thể cảm nhận thiên nhiên được 
như thế. 
Thân như đám mây lẻ loi cô đơn mãi 
mãi lưu luyến hốc núi, vấn vương 
với non thẳm. Non thẳm tượng trưng 
cho đạo lý hay lẽ phải muôn đời mà 
sĩ phu yêu nước không thể nào ly 
khai. Khi trong đời trần tục bao kẻ 
tiểu nhân đắc chí lộng hành, thời 
người quân tử thường bị thất thế, tự 
ví thân mình như cụm mây gần núi, 
thoái lui, ẩn khuất, tránh đời, xa lánh 
tiểu nhân, cứ giữ vẻ uy nghiêm mà 
lui về ở ẩn, ứng với quẻ “Thiên Sơn 
Độn”, còn gọi là quẻ Độn là quẻ thứ 
33 trong Kinh Dịch.  
Lòng tựa giếng xưa, giống như mặt 
giếng cổ, chẳng hề gợn sóng, luôn 
dâng hiến dòng nước tươi mát, 
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không hề pha lẫn với các dòng đời ô 
tạp rác rưởi khác, luôn làm ích lợi 
cho đời, cho muôn người đang khát 
khao đạo lý và kiến giải nhưng vẫn 
lặng sóng vàng. Tương tự như ý 
trong quẻ “Thủy Phong Tỉnh” (còn 
gọi là quẻ Tỉnh) là quẻ thứ 48 trong 
Kinh Dịch. Theo đó thì làng xóm có 
khi thay đổi, còn giếng nước vốn cố 
định, không dời chỗ. Đổi làng xóm, 
đổi ấp chứ không đổi giếng. Nước 
giếng không kiệt mà cũng không 
thêm, ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó. 
Người có tài, muốn giúp đời, nhưng 
không được dùng, ví như cái giếng 
nước trong mà không ai múc. Nếu 
được ông vua sáng suốt dùng, thì 
người đó sẽ giúp cho mọi người 
được nhờ.  
Cụ muốn bộc lộ tấm lòng mình là dù 
cho phải dời chỗ ở về núi Phượng 
Hoàng nhưng tấm lòng son của 
người quân tử vẫn chẳng hề 
phai. Hình ảnh này đã nói lên cái 
tâm như nhất đầy ắp chính khí của 
kẻ sĩ hết lòng phù dân giúp nước. 
Cụ nhàn thân nhưng không nhàn 
tâm. Làm ích lợi cho đời nhưng lòng 
tĩnh lặng không sinh ra sóng. Nơi 
đây gợi ra hình ảnh của cái tâm 
được đề cập tới trong Thiền Tông đó 
là “chân tâm”, “diệu tâm”.  
Mùi khói thông thoạt tiên hình thành, 
rồi hương gỗ tồn tại tỏa rộng ra, sau 
biến dần đi và cuối cùng là tan hết. 
Làn khói trà tỏa ra rồi cũng tương tự 

theo những giai đoạn như trên mà 
tan biến. Một tiếng chim bên suối hót 
vang lên làm tỉnh giấc mộng trong 
buổi sáng mùa Xuân. Phải chăng cụ 
thấy được sự vận hành của Đạo 
cùng với lẽ “vô thường”, đặc tính 
chung của mọi sự sinh ra có điều 
kiện, qua các giai đoạn “thành, trụ, 
hoại, không” hay “sinh, trụ, dị, diệt” là 
bốn quy luật chi phối mọi hiện tượng 
giới. Đạo Phật gọi Thế gian là vô 
thường nghĩa là “không chắc chắn”, 
“không trường tồn”.  
Từ giữa đời Trần về sau, Nho giáo 
thịnh dần, Phật giáo suy yếu. Tuy 
thế nhiều nhà Nho trước đây đã 
từng lên án chỉ trích Phật giáo gay 
gắt vậy mà cuối đời lại vào chùa 
sống cuộc đời thanh đạm và viết 
những vần thơ ca ngợi cảnh đẹp già 
lam như Trương Hán Siêu, Phạm 
Sư Mạnh...  
Cụ Chu Văn An cũng không trực tiếp 
bài bác Phật giáo mà trái lại cụ còn 
sáng tác những vần thơ ca ngợi 
thiên nhiên, bộc lộ tâm tình tiêu dao, 
phóng khoáng tự tại, mang cốt cách 
của thiền sư, của đạo sĩ với một tâm 
hồn đạt đạo. Thơ của cụ được Phan 
Huy Chú nhận xét là: “lời thơ trong 
sáng u nhàn”. Thơ cụ chịu ảnh 
hưởng của đạo Phật trong giai đoạn 
về ở ẩn này như nhiều nhà thơ thời 
ấy. Nói chung thơ các ẩn sỹ thường 
có phong vị u nhàn, nhưng với cụ u 
nhàn chỉ là ở cái giọng thơ 
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Sự ngưỡng mộ Phật giới thanh u 
(trong sạch và tĩnh lặng), thoát vòng 
tục lụy của cụ Chu Văn An cũng tỏ lộ 
ra vào một lần cụ dừng chân tạm 
nghỉ ở núi thôn Nam. Cảm thấy thân 
nhàn nhã như đám mây lẻ loi trên 
bầu trời, tự do phân tán, nhẹ bay 
khắp Nam, Bắc. Gió mát thổi bên 
gối, tâm tình để ngoài cuộc đời, xúc 
cảnh sinh tình cụ làm bài thơ “Thôn 
Nam Sơn Tiểu Khế” (Tạm nghỉ núi 
thôn nam): 
 

村 南 山 小 憩 

閑 身 南 北 片 雲 輕，  

半 枕 清 風 世 外 情。  

佛 界 清 幽 塵 界 遠，  

庭 前 噴 血 一 鶯 鳴。 
 
THÔN NAM SƠN TIỂU KHẾ 
 
Nhàn thân nam bắc phiến vân khinh, 
Bán chẩm thanh phong thế ngoại 
tình. 
Phật giới thanh u, trần giới viễn, 
Đình tiền phún huyết nhất oanh 
minh. 
 
(Thân nhàn như đám mây nhẹ bay 
khắp Nam, Bắc. Gió mát thổi bên 
gối, tâm tình để ngoài cuộc đời. Cõi 
Phật thanh u, cõi trần xa vời. Trước 

sân, hoa đỏ như máu, một chiếc 
oanh kêu).  
  
TẠM NGHỈ NÚI THÔN NAM 
 
Thân nhàn Nam Bắc áng mây trôi, 
Bên gối gió qua, nhẹ việc đời. 
Cõi Phật thanh u, xa cõi tục 
Trước sân hoa đỏ, tiếng oanh vui. 
(Tâm Minh dịch thơ) 
 
Một lần vân du cụ dừng chân bên 
sông đứng một mình đếm thuyền về 
bến. Trước ghềnh, gió gấp, một 
tiếng sáo gợi cảnh thu. Thơ đã tàn, 
mặt trời xế bóng, ánh hồng nhàn 
nhạt. Màu biếc mênh mông. Cụ làm 
bài thơ “Giang Đình Tác” (Làm thơ ở 
Giang Đình). Trong thơ cụ có sự cô 
độc nhưng vắng bặt hẳn sự tiếc nuối 
thở than. Quả thật đây vẫn là Phật 
giới thanh u, xa lánh cõi trần tục. 
Bốn câu cuối bài thơ: 
 

功 名 已 落 荒 唐 夢，  

湖 海 聊 為 汗 漫 遊。  

自 去 自 來 渾 不 管，  

滄 波 萬 頃 羨 飛 鷗。 

 
Công danh dĩ lạc hoang đường 
mộng,  
Hồ hải liêu vi hãn mạn du.  
Tự khứ tự lai hồn bất quản,  
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Thương ba vạn khoảnh tiện phi âu. 
  
(Công danh đã rơi vào giấc mộng 
hoang đường. Tạm dạo chơi miền 
hồ hải. Đi lại tự mình, chẳng gì trói 
buộc. Thèm cảnh chim âu bay liệng 
trên muôn khoảnh sóng xanh).  
 
Công danh chót lạc vùng mơ ảo 
Hồ biển tạm chơi thú nẻo xa 
Đây đó lang thang đời tự tại,  
Ước như chim lướt sóng bao la. 
(Tâm Minh dịch thơ) 
 

Trong một bài thơ khác cụ lại đã ca 
ngợi một vị sư đạo cao đức trọng. 
Cụ tán dương tư cách thanh cao của 
các nhà sư như tư cách của một nhà 
Nho quân tử sống ẩn dật chịu ảnh 
hưởng Lão–Trang trong bài “Đề 
Dương công Thủy Hoa đình”. 
 
Như vậy ta thấy ý thơ của cụ Chu 
Văn An luôn ngát hương thiền. 
Chính vì đã chịu nhiều ảnh hưởng 
của đạo Phật mà khi về ở ẩn tiên 
sinh bình tĩnh dạy học, viết sách và 
sống yên vui đến cuối đời.  

 
 
 

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 
(Virginia, đón Xuân Đinh Dậu, 1-2017) 
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Tháng Tư mất nước đau lòng quá 
Thơ viết ngàn trang cũng chẳng cùng 
Mực máu vẫn còn tuôn chảy mãi 
Từ trong dòng hận nỗi đau chung 
  
Tháng Tư ngào nghẹn tay buông súng 
Chẳng đánh mà sao chịu vỡ hàng 
Trách bạn đồng minh sao phản bội 
Để ta bị nước mất nhà tan 
  
Tháng Tư biển đón người ly xứ 
Như suối nghìn năm chẳng cạn dòng 
Ngoảnh lại nhìn về nơi cố quận 
Thôi đành lệ chảy biệt non sông 
  
Tháng Tư chạy giặc cờ in máu 
Chết biển chết sông chết dọc đường 
Con bị mất cha chồng mất vợ 
Lệ đời rơi mãi xót đau thương 
  
Tháng Tư tù cải tạo Nam Bắc 
Trại mới mọc lên khắp núi rừng 
Năm tháng bao tù nhân chết tức 
Thiếu cơm thiếu thuốc xót đau không 
  

Tháng Tư gục chết tên đường mới 
Nhức nhối tâm can hận bạo tàn 
Tự trách thương mình đau mất nước 
Vì đâu thua lũ cộng sài lang 
  
Tháng Tư Quốc Hận không quên được 
Nhớ mấy miền Nam nhớ tháng ngày 
Nhớ nhớ miền Nam dân chủ quá 
Nên đành thất bại thật chua cay 
  
Tháng Tư Quốc Hận ai không nhớ 
Trừ bọn gian manh lũ trở cờ 
Bỏ bạn để theo loài qủy dữ 
Chỉ vì cơm áo chút danh nhơ 
  
Tháng Tư không thể quên thù hận 
Bởi việt cộng kia bán nước rồi 
Đất bán biển dâng cho tàu cộng 
Chúng lo cho đảng chúng mà thôi 
  
Tháng Tư còn hát bài vong quốc 
Mất nước nên ta phải lạc loài 
Quốc Hận Tháng Tư ngày Quốc Hận 
Khắc ghi tâm tưởng chẳng hề phai. 

 
HOA VĂN 
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Tôi vẫn có bầu trời như ngày cũ, 
Nhưng quanh tôi tất cả chẳng còn xanh 
Màu đỏ tươi, màu máu của hôi tanh, 
Đông quánh lại thành màu cờ trên cột. 
 
Mơ một ngày vì sao sa đột ngột, 
Để quê hương hoan lạc cuộc đời thường. 
Để quê hương nắng ngọc trải muôn phương. 
Thủ đô mãi là Saigon hoa lệ. 
 
Dâu bể một thời gạo châu củi quế, 
Nay nhạc vàng vang vọng khắp nơi xa. 
Tình một thời bay bổng, tình bao la 
Vầng nhật nguyệt bão hòa vùng ánh sáng. 
 
Dù bắt đầu với đôi bàn tay trắng, 
Việt Nam tôi ngạo nghễ bước chân đi. 
Lũ chim trời mổ thóc buổi chiều quê 
Bên dòng nước áo bà ba tình tự. 
 
Người di tản xa, định cư tứ xứ, 
Đã quay về phố cũ, mái nhà xưa. 
Người lính Cộng Hòa lặng lẽ ngắm mưa, 
Trang hồi ký tự bao giờ kín đặc. 
 
LÊ THỊ Ý 
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Ngọc Hạnh 
 

 
Mùa đông Hoa Thịnh Đốn năm nay 
được thiên nhiên ưu đãi chỉ có một 
trận tuyết nhỏ đầu mùa còn thì trời 
lạnh khi nhiều khi ít. Có đôi khi âm u 
cả ngày buồn hiu vì “mây xám phủ 
ngang lưng trời”. Phần lớn nắng 
vàng óng ả tươi vui phủ lên vạn vật. 
Tuy nắng đẹp như mùa Xuân nhưng 
không ấm nhất là khi có gió lớn thăm 
viếng càng tệ hơn, giá rét mùa đông 

tăng thêm. Các cành cây rung 
chuyển theo gió ngã nghiêng, cây 
gãy, cành rơi, mất điện… Hôm nay 
trời trong, nắng thật đẹp như đem 
niềm vui đến khắp nơi nhưng Vân 
cũng chẳng đi đâu vì bên ngoài gió 
và rét quá. Ngồi trong nhà ấm áp 
Vân bâng khuâng nhớ lại cách đây 
vài hôm trong buổi họp mặt mừng 
sinh nhật phu quân chị bạn, ông nhà 
báo quen cho Vân biết tin tức ông 
chú họ mất liên lạc từ 1975. Vân thật 
sự ngạc nhiên và vui mừng biêt 
được tin chú. Càng vui hơn khi sau 
này chú cho hay gia đình đang sống 
bình an ở Úc Châu đất rộng, tình 
nồng, dân Úc hiếu khách ấm áp thân 
tình. Bao kỹ niệm ngọt ngào lúc trẻ 
khi sống ở quê nhà lần lượt hiện ra 
trong trí Vân như cuốn phim quay 
chậm. 
Thời xưa ba chú và ông nội Vân là 
hai trong những nhà nho, nhà thơ 
vùng chợ quận Cao Lãnh trù phú 
thuộc tỉnh Sa Đéc. Sau này địa 
phương đã đổi thành tỉnh Đồng 
Tháp. Hai ông khi gặp nhau chuyện 
trò, bình phẫm thơ văn có vẻ tâm 
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đắc lắm. Vân gọi ba chú là ông Hai. 
Theo Vân, vùng chợ quận nhà ông 
Hai to và đẹp nhất, có hàng rào sắt 
bao quanh, sân rộng, cổng to… Nhà 
bà Ba gần Cầu Kinh cũng to, đẹp 
nhưng bề ngang không rộng bằng 
nhà ông Hai, theo trí nhớ Vân. Ông 
còn làm chủ nhiều căn phố gần chợ 
lối vào nhà thương Cao Lãnh. Chú là 
con trai duy nhất và là con út ông bà 
Hai ngoài hai người chị lớn hơn chú 
nhiều tuổi. Chú và Vân học cùng 
trường nhưng khác lớp. Hai nhà 
cách nhau một quảng đường; mãi 
đến khi hồi cư sau mấy năm chạy 
giặc mới ở gần nhau cùng một dãy 
phố, chỉ cách nhau có một căn. Bà 
Hai và bà nội Vân thường qua lại 
chuyện trò hoặc gọi nhau cùng đi 
chợ cách dãy phố căn phố lầu. 
Có lẻ quý vị ngạc nhiên tại sao đang 
ở nhà cao cửa rộng 2 gia đinh phải 
tản cư và lúc trở về lại sống trong 
căn phố nhỏ. Trên đời có nhiều bất 
ngờ không mấy ai đoán trước được, 
nhất là trong thời ly loạn. Thời gian 
ấy Vân không nhớ đích xác năm 
nào, lính Tây cách vài ngày mang 
súng hùng hổ đi tìm bắt Việt Minh. 
Những người này ban ngày không 
biết ở đâu nhưng đêm về thì đến khu 
phố chợ và khu dân cư rải truyền 
đơn kêu gọi bãi thị, không cho nhóm 
chợ, không cho học sinh đến trường, 
chặn dân ngoại ô không cho đem 
thực phẫm vào chợ bán, đốt nhà 

theo kế hoạch tiêu thổ kháng 
chiến… Sáng ra lính Tây trong đồn 
ruồng bố đi kiếm bắt VM nhưng họ 
đã đi hết. Những người trai trẻ, các 
thiếu nữ, các ông trung niên bị Tây 
bắt vào đồn nhốt để điều tra tìm thủ 
phạm các vụ phá hoại… Dân chúng 
sợ hãi cả hai bên. Không thể sống 
trong tình trạng bất an, thiếu thực 
phẫm nên ông bà Hai, gia đình Vân, 
dân chúng lần lượt và lặng lẽ rời bỏ 
phố chợ tản cư về thôn quê ở nhờ 
với họ hàng. Vật chất tuy thiêu thốn, 
không tiện nghi nhưng đỡ lo Tây hay 
Việt Minh bắt. Gia đình chú và Vân 
tản cư mỗi người một nơi. Người 
thành thị cũng mặc quần áo màu 
sậm như xám hay đen vừa tránh 
máy bay, vừa hòa đồng với dân thôn 
quê. 
Khi tình trạng khả quan hơn ông bà 
Hai hồi cư trước và lúc Vân trở về 
chú đã đi học xa. Mãi mấy năm sau 
mới gặp lại khi chú và cháu cùng học 
Đại học Văn Khoa Saigon. Ngôi nhà 
to đẹp ông Hai có tường dày 30 
phân bị Tây đặt mìn phá hủy vì Việt 
Minh dùng làm nơi trú ẩn để bắn phá 
đồn Pháp, kho lúa cũng bị đốt nhưng 
còn kịp di dời được phần lớn vì lúa 
cháy âm ỉ rất chậm. Sau 1975 chú 
cho con trai vượt biên trước. Em 
định cư Úc, đi học, tốt nghiệp đi làm, 
bảo lãnh cô chú theo diện đoàn tụ 
gia đinh. Giờ cháu nội Cô chú đã tốt 
nghiệp y khoa, nói tiếng Việt giỏi. Cô 
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chú nghỉ hưu đã mấy năm nhưng 
chưa một lần trở về thăm quê hương 
dù rất nhớ họ hàng, bà con. Lúc tản 
cư theo chú, thật hãi hùng. Ông Hai 
từ một nhà giàu trở thành trắng tay 
không lợi tức, không ai đóng tiền 
nhà hay đóng lúa ruộng cho. Ông nội 
Vân cũng thế, đã đi chạy giặc còn bị 
ăn cướp. Dân không có việc làm, 
không ai thuê mướn, đói rủ nhau làm 
bậy, nhưng ông Vân đâu còn tiền. 
Tài sản, nhà cửa ruộng vườn mất ai 
cũng tiếc, xót ruột lắm nhưng nghĩ lại 
tình trạng chung đất nước trong thời 
chiến tranh, phải chịu thôi. Đồng bào 
miền Bắc bỏ tài sản di cư vào Nam 
tìm sự bình an và đã gây dựng lại sự 
nghiệp tốt đẹp hơn trước... Phần gia 
đình Vân tản cư sau khi ông nội bị 
Tây bắt về bót một ngày. Ông về một 
làng trong vùng Đồng Tháp xa thành 
phố, nơi nhà dân cư cất dọc theo bờ 
con sông sâu nước chảy, bề ngang 
khá rộng, phía sau nhà toàn đồng 
ruộng mênh mông bát ngát, cò bay 
thẳng cánh. Thời bình, tàu thuyền 
qua lại ngược xuôi trên sông vui 
mắt. Có khi một chiếc tàu chở hàng 
lớn kéo theo 1, 2 chiếc thuyền nho 
nhỏ như cái đuôi. Trẻ con rủ nhau ra 
bờ sông gió mát đứng xem tàu chạy. 
Nội có nhà có đất ở đấy, có người 
cháu và quen biết thân tình với 
những nông dân sống lâu năm nơi 
đây. Ngoài ra còn có những người 
thuê đất nội trồng lúa từ nhiều năm 

trước, họ hiền lành chất phác. Người 
cháu trông nom, quản lý nhà cửa khi 
nội đi vắng. Sau này Việt Minh 
mượn nhà làm cơ quan, Tây đi 
ruồng đốt cháy một phần. Nôi về chợ 
ở đến khi chợ quận không còn an 
toàn phải trở về Đồng Tháp sửa căn 
nhà cháy ở tạm. Ông bà cho đào 
hầm trốn đạn. Mỗi khi nghe tiếng 
máy bay ù ù trên trời là cả nhà chui 
xuống hầm núp, đợi chúng bay khỏi 
một chốc lát mới dám leo lên. Thời 
kỳ loạn lạc đó nông dân chẳng dám 
ra đồng trồng lúa nhiều như xưa nên 
kho lúa gần như trống rỗng. Lâu lâu 
tàu Tây đi tới các ngoại ô kiếm VM, 
thấy thanh niên thì bắt nên nông dân 
cũng lo trốn lính Tây, ruộng có nơi 
bỏ không cho cỏ mọc hay trồng ít đủ 
cho gia đinh chi dùng trong năm. Ở 
vùng Đồng Tháp mọi chi tiêu trong 
gia đình hầu như trông vào lúa, lợi 
tức chính là lúa. Cưới vợ cho con: 
bán lúa, mua chiếc xuồng mới: bán 
lúa… 
Bình thường vào dịp nghỉ hè anh em 
Vân về Đồng Tháp thăm nội, ở chơi 
từ 1 tuần đến 10 ngày. Vân nhớ 
phần nào đặc điểm Đông Tháp, dĩ 
nhiên không giống ngày nay có 
nhiều thay đổi mới mẻ nhờ hết chiến 
tranh loạn lạc. 
 
RỪNG TRÀM: 
Thời gian tản cư Vân về ngoại vì khí 
hậu mát mẻ nhiều cây trái, thực 
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phẫm, thỉnh thoảng mới đi Đồng 
Tháp thăm nội. Phải đi ban đêm và 
bằng thuyền và mất khoảng hơn 2 
tiếng. Sau này có đường xe hơi chỉ 
mất độ 35 phút. Nếu đi ban ngày 
nghe máy bay Pháp ù ù trên trời, 
phải ngừng thuyền lại, tìm chỗ núp. 
Đến nhà rồi thuyền đem dấu trong 
rạch ở rừng tràm xéo xéo sau nhà. 
Ông nội Vân có rừng tràm khá rộng, 
thân cây thẳng, vỏ cây có nhiều lớp 
trắng trắng bao quanh, lá xanh um. 
Cây tràm khi lớn có thể làm cột nhà, 
cây cành nào chết thì cưa làm củi 
đốt. Cũng là nơi ẩn trốn giặc Pháp 
an toàn. Khi chúng đi ruồng bố, hầm 
hầm sát khí. Vân chỉ nghe nói lại, 
thật ra Vân trốn mất tiêu đâu có thấy 
ông Tây nào. Họ ở đầu này mình ở 
đầu kia tha hồ tìm. Nơi đây cũng là 
nơi những đàn cò nghỉ ngơi về đêm. 
Sáng sáng từ rừng tràm hàng ngàn 
con cò trắng tung cánh cùng bay về 
một hướng kiếm ăn. Chiều 5, 6 giờ 
chúng trở về hàng đàn, trắng xóa 
một vùng. Nếu thuyền đi ngang vùng 
đồng ruộng trống trải khi lúa vừa gặt 
xong, nước còn ẩm ướt chút ít sẽ 
thấy vô số các loại chim cò đi kiếm 
ăn… Riêng cò thì nhiều, cò ma ốm 
nhách cổ cao nhòng, lông trắng xóa, 
cò hương với đôi chân khẳng khiu, đi 
lom khom, mỏ dài dài và nhọn, cò 
xanh, cò lép nhỏ bé hơn đồng loại… 
Đàn cò ngủ trong rừng tràm là cò 
trắng. Ngoài cò còn có con diệc, lông 

xanh xanh cao to hơn cò ma. Đồng 
Tháp ban ngày nóng nhưng nhờ 
rừng tràm cũng mát bớt. Ông nội 
Vân trồng mấy cây tràm riêng lẻ gần 
bờ kinh, là bến ghe lường đậu để 
chở lúa từ ruộng về kho hàng năm. 
Nơi đó có cái nhà bé bé chăng mấy 
cái võng để nghỉ trưa, có gió mát, có 
bóng cây, nằm trên võng đọc sách 
cũng thú lắm. Từ đó đi quá một chút 
qua cây cầu nhỏ có thể vào rừng 
tràm. Trẻ con trong xóm hay vào đó 
tìm tổ chim hay bẩy bắt chim và 
cũng là nơi trú ẩn của chồn. Chúng 
trốn trong rừng tràm chờ tối ra bắt 
trộm gà vịt trong chuồng. 
 
CÁ:  
Vùng Đồng Tháp nổi tiếng nhiều cá. 
Nước dưới kinh trong vắt thấy rong 
rêu tận dưới đáy, thấy cá to bé bơi 
lội nhởn nhơ đẹp lắm. Tuy thế câu 
cá không ăn mồi, nó bơi nơi khác, 
tránh né miếng mồi, nếu thả miếng 
mồi khơi khơi không móc vào lưỡi 
câu, chúng tranh nhau ăn. Mỗi khi 
thò xuống nước rửa tay là cá chốt, 
cá lòng tong bu quanh, nhiều lắm 
nhưng toàn là cá nhỏ. Vân chợt nhớ 
người ta hay mắng người không 
danh phận còn đi phá rối kẻ khác là 
“đồ lòng tong lục chốt chọc gậy bánh 
xe”. Cá linh nhiều lắm. Chúng bơi 
từng đàn nhứt là vào mùa nước. Có 
những xuồng bán cá linh tươi, cá 
còn sống chứa trong chậu to hay 
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một khoang xuồng. Họ vừa bơi 
xuồng dưới sông vừa rao lớn “Cá 
linh, ai mua cá linh hôn…” Dân mua 
để ăn và để làm mắm và nước mắm. 
Ngoài ra mấy ông điền chủ thường 
đào kinh từ sông lớn sâu vào phần 
đất của mình để có thể chở lúa từ 
ruộng về nhà, dài ngắn tùy theo thửa 
ruộng mình làm 
chủ, nhanh và 
nhiều hơn chở 
lúa bằng xe bò. 
Đầu con kinh họ 
chặn ngang để 
mấy rọ to đường 
kính từ 2m-3m. 
Cá thay vì bơi ra 
sông thì chui vào 
rọ và ở lại đó đến khi đủ lớn sẽ có lái 
buôn đem ghe đến cân mua. Trước 
kia ông của Vân cũng có rọ cá lóc, 
cá rô, cá trê. Chúng chui vào theo 
đàn và từng loại riêng biệt. Phải cho 
chúng ăn hàng ngày. Tới giờ cho cá 
ăn trông cũng vui mắt. Chúng há 
miệng quẩy đuôi, tranh mồi. Có cái 
cầu nhỏ bắt từ 
bờ ra mỗi rọ để 
cho cá ăn. Khi có 
khách muốn ăn 
cá chỉ dùng vợt 
xúc lên là được, 
không cần phải 
xuống nước. 
Dân chung 
quanh trong 

vùng muốn bắt cá sáng sớm đi dọc 
theo kinh đào thế nào cũng bắt được 
vài con hay hơn, đủ ăn cho một 
ngày. Đêm khuya sương xuống cá 
phóng lên cao hay trườn lên bờ 
ruộng, vũng nước tìm mồi và chưa 
kịp trở lại con kinh, mắc kẹt trên bờ 
bị bắt. Nông dân ở lâu có kinh 

nghiệm, biết khúc 
kinh nào cá hay 
trườn lên, thường 
lá cá lóc, cá rô, 
nhất là vào mùa 
lúa chín. Có khi 
bắt được rùa, con 
to con bé. Có 
người ăn thit có 
người nuôi chúng 

trong cái hồ nhỏ hay đem bán cũng 
chẳng được bao nhiêu tiền. Nước 
vùng Đồng Tháp trong leo lẽo tưởng 
ngon lành hóa ra chua lét, không 
uống được, là nước phèn. Dân dùng 
nước mưa. 
 
HOA SÚNG: 

Tháp Mười có 
hoa súng mọc từ 
dưới nước, lá 
hình tròn nằm 
sát mặt nước 
đường kính 
khoảng 3 hay 4 
tấc. Hoa súng 
nhỏ và cũng đẹp 
tuy không đẹp 
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bằng hoa sen, có màu trắng, hồng 
nhạt, hồng đậm. Cũng có hoa màu 
xanh nhạt nhưng ít thấy. Hoa súng 
mọc trong đầm lầy vùng Đồng Tháp 
nhiều lắm, nhất là vào mùa nước, 
hoa nở rộ trắng cả đầm. Cọng súng 
dài độ 1 mét đến 4 mét, nước ngập 
tới đâu, súng mọc theo tới đó. Người 
ta dùng nấu canh chua, canh tôm 
hay làm gỏi tôm thịt cũng ngon. 
Thường người địa phương khoanh 
10, 15 cọng hoa súng thành vòng 
tròn nhỏ, chở ra chợ bán. Những 
cọng súng có hoa mới ngon, mềm. 
Cọng hoa súng chứa nhiều nước, 
khuân nặng nhưng bán chẳng được 
bao nhiêu tiền so với hoa sen là loài 
hoa quý vùng Đồng Tháp: “gần bùn 
mà chẳng hôi tanh mùi bùn…” 
 
HOA SEN ĐỒNG THÁP: 
Người ta nói vùng đồng bằng Cữu 
Long không nơi 
nào nhiều hoa 
sen bằng Đồng 
Tháp và hoa sen 
là Quốc hoa Việt 
Nam. Vân không 
biết đó có đúng 
không nhưng 
Đồng Tháp có 
nhiều đầm hoa 
sen nằm bên 
đường đi từ Cao Lãnh đến Đồng 
Tháp, dù đi thuyền hay đi đường bộ 
đều thấy. Các đầm sen cách con 

đường 5, 10 mét hay có khi sát bên 
đường. Lúc Vân nhỏ, sen mọc tự 
nhiên trong các đầm nhưng nay 
người ta trồng để kinh doanh nên 
chung quanh đầm được giữ gìn sạch 
sẽ hơn, không có cỏ dại như cỏ 
năng, lác. Hoa sen có nhiều màu, 
hồng, trắng, xanh nhạt, tím, sen 
hồng và sen trắng nhiều hơn cả. Dù 
màu gì nhụy sen vẫn màu vàng, 
thơm nhẹ, mỏng manh dễ thương và 
Vân chợt nhớ bài học thuộc lòng hồi 
tiểu học: 

Trong đầm gi đẹp bằng sen, 
Lá xanh bông trắng lại chen 
nhụy vàng… 

Sen dùng được từ lá đến củ. Củ sen 
hầm thịt sườn rất ngon, ngó sen làm 
dưa, làm gỏi tôm thịt cũng hấp dẫn, 
hoa sen thì ai cũng biết công dụng. 
Ngày xưa Vân thường thấy các cô 
hàng hoa sáng sáng chất đầy hoa 

sen ở 2 giỏ gánh 
kĩu kịt đi bán rong 
theo vỉa hè 
đường Lê lợi, 
Nguyễn Huệ 
Saigon. Ngoài ra 
hoa sen được 
bán ở sạp hoa to 
nhỏ các chợ. Lá 
sen dùng gói 
hàng hay nấu ăn 

(cơm nếp gói lá sen) Hạt sen trẻ con 
thich lắm, ăn sống khi còn tươi, già 
phơi khô nấu chè, hầm với gà và 
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thuốc bắc. Cái 
tim sen đắng chát 
có thời kỳ được 
trọng đãi, thiên 
hạ dùng làm 
thuốc cho ngủ 
ngon và hạ áp 
huyết (xuyên tâm 
liên), nay không 
nghe ai nhắc đến 
nữa có lẻ kết quả 
không tốt như mong ước. Không biết 
hoa sen tươi tốt được mấy ngày 
nhưng đầm sen lúc nào cũng nào 
cũng có hoa, đúng mùa hoa nở rộ 
đầy đầm rực rỡ cả vùng, hương 
thơm nhẹ nhàng nhưng khi sen tàn 
chỉ còn gương sen, hoa rải rác đó 
đây mà thôi. Nhưng quý vị ơi, đầm 
sen thường có đỉa cắn hút máu đau 
lắm nên người ta hái sen bằng cách 
ngồi trên chiếc thuyền con. Ngó sen 
trắng ngần đóng hộp bán các chợ Á 
đông, dù ở Âu hay Mỹ mấy bà nội 
trợ vẫn có thể mua ngó sen về làm 
gỏi ngon lành. 
Vân nghe nói Đồng Tháp có rắn 
nhưng Vân chưa thấy con rắn nào. 
Thấy các con trâu to trầm mình đưới 
nước những buổi trưa nắng nóng 
nực... Thời gian tản cư là thời kỳ khó 

khăn bi đát cho 
nhiều gia đình 
nhưng trẻ con vô 
tư, không hiểu sự 
lo âu của phụ 
huynh. Anh em 
Vân còn theo con 
người bà con 
xem thả diều, đá 
cá thia lia, đá gà 
hay xem người 

bắt cá, hái hoa và cắt gương sen. 
Thỉnh thoảng chun xuống hầm núp 
trốn máy bay hay ra vườn tràm trốn 
lính Tây cũng không làm Vân quan 
tâm lo nghĩ. 
Giờ những người thân yêu không 
còn nữa, quê hương cách xa ngàn 
dặm, khi nhớ lại Vân chỉ còn biết 
cám ơn bà con thân quyến nơi quê 
nhà. Vân kính mến cám ơn Thầy Cô 
giáo cũ dù các vị còn mạnh khỏe hay 
đã qua đời, Vân trân trọng cám ơn 
tất cả các bà con thân hữu đã giúp 
đỡ cưu mang gia đình và Vân trong 
thời kỳ loạn lạc khó khăn. Xin tha 
thứ nếu Vân vì vô ý có những lời nói 
hay việc làm thương tổn, đau lòng 
những người Vân quý mến. Cầu xin 
tất cả luôn an vui, hạnh phúc và đất 
nước được an lạc thái bình.  

 
Virginia tháng 2/2017 

Ngọc Hạnh 
 

*** hình ảnh từ internet 
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“Mỗi năm hoa đào nở” 
Em mang bánh chưng xanh 

Miệng cười hai má đỏ 
Trên đường ghé thăm anh 

 
Tấm bánh thơm mùi nếp 

Gói ghém chút lòng son 
Nguyên Đán tình thật đẹp 
Mai sau khéo vuông tròn 

 
Tiễn em ra cuối ngõ 

Hẹn gặp lại đầu xuân 
Bên gốc đào từ đó 

Không ngờ biệt cố nhân 
 

Tết về hoa lại nở 
Sao tưởng mãi Xuân qua 

Cổng khép nào ai mở 
Theo chồng em đi xa 

NGUYỄN PHÚ LONG 
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“Mỗi năm hoa đào nở” 
Em hát “Vọng Ngày xanh” 
Nhìn hai câu đối đỏ 
Vô vàn nhớ tới anh 
 
Em con nhà nề nếp 
Vẫn một lòng sắt son 
Cái nết và cái đẹp 
Làm sao gói cho tròn 
 
Hoa mai vàng trước ngõ 
Trời đất đã vào xuân 
Anh ơi từ dạo đó 
Giũ bụi đường chinh nhân 
 
Bao nhiêu mùa hoa nở 
Thời gian đã trôi qua 
Phong thư nào không mở 
Tưởng như gần chưa xa… 

PHAN KHÂM 
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Ở lành mới gặp bạn hiền 
Lỡ khi hoạn nạn, ưu phiền có nhau 
 

Kịch Thơ Tình Bạn Ðời Xưa 
 

 
 

Hải Bằng.HDB 
 

 
 

*** 
Tóm tắt câu truyện: Nhà Lưu Bình giàu có, nhưng Lưu Bình lại chỉ ham chơi, 
không lo học. Dương Lễ nhà nghèo và được cha mẹ Lưu Bình nuôi cho ăn 
học. Dương học thành tài, còn Lưu thì thi không đậu. Của cải cha mẹ để lại 
tiêu xài hết, Lưu bèn tới nhờ Dương cứu giúp. Dương không tiếp và chỉ cho 
một bữa cơm và ít tiền độ nhật. Lưu ôm hận ra đi, may gặp Châu Long, 
nguyên nàng hầu mới của Dương giả làm người bán quán, giúp Lưu trở lại 
sách đèn. Lưu vì mối hận bạn nên bỏ rượu và quyết tâm tu tỉnh ôn lại bài vở. 
Cuối cùng thi đậu làm quan. Nhưng khi trở về thì Lưu không thấy Châu Long. 
Tưởng nàng bị hãm hại nên tính việc từ quan đi tìm. Nhưng trước khi thi hành 
ý định đó, Lưu đến gặp Dương định phải quấy một trận cho hả giận. Chẳng 
ngờ khi gặp Dương, Lưu phát hiện Châu Long là nàng hầu mới của Dương và 
nàng đã hi sinh thân vị chịu đóng vai người vợ hẹn cưới để ngầm giúp Lưu. 
Nhận ra lòng tốt của bạn hiền, Lưu trân trọng ngỏ lời cầu hôn với Châu Long. 
 

*** 
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Kịch: một hồi, bốn cảnh. 
 

Nhân vật: Lưu Bình, Dương Lễ, Vợ Dương, Châu Long, nàng hầu mới của 
Dương, và một quân hầu. 

Phong cách: 

Dương Lễ: nho nhã, ân cần, nói năng mực thước, tay cầm quạt lông. 

Vợ Dương: phúc hậu, nghiêm trang, tay cầm khăn. 

Châu Long: lễ phép, dịu dàng, tươi tắn, tay chắp khi nói. 

Lưu Bình: vẻ phong lưu, hơi phóng túng một chút, mang túi có sách đã sờn 
gáy. 
Quân hầu: kính cẩn. 

*** 
Giới thiệu Màn Một: Dương Lễ và Lưu Bình thuở còn ở bên nhau. Ngâm 
lời thiệu: 

 
Họ Dương kinh sử dùi mài 

Chàng Lưu quen thói tiêu xài tửu lâu 
Cờ mê, rượu đắm canh thâu 

Thân tàn ma dại, ngờ đâu có ngày. 
 

Màn Một 
 

(Dương lễ đang ngồi trước án thư chong đèn, đọc sách) 
Dương Lễ (mở sách, ngâm chậm và rõ ràng): 
 

Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc 
Nợ tang bồng vay trả, trả vay 
Chí làm trai nam, bắc, đông, tây 
Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ 
Ðường mây rộng thênh thang cử bộ 
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo 
Thảnh thơi thơ túi, rượu bầu! (tấm tắc khen hay) 
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(lật trang khác, ngâm tiếp): 
 
Thông minh nhất nam tử 
Yếu vi thiên hạ kỳ 

 
(lật qua trang khác): 

 
Làm trai đứng ở trong trời đất 
Phải có danh gì với núi sông (tỏ ý đắc chí, khen) 

 
(Con hầu bưng khay trà vào. Cúi đầu dâng trà): 
 

Xin thưa: 
Ðêm đã khuya rồi 
Công tử nghỉ ngơi 
Bà dặn trà sâm 
Mời công tử xơi. 

 
(Dương đỡ lấy chén trà, vươn vai đứng dây): 

 
Ta biết khuya. Vẫn chong đèn chờ đợi 
Lưu huynh về trao đổi chút tâm can 
Mong đời Lưu sẽ không bị dở dang 
Ta báo được chút ân vàng, nghĩa bạc. 

 
(Con hầu cao giọng đỡ lời, ngâm): 

 
Nhưng Lưu công tử còn say đổ bác 
Ðêm nào về, thân vạc cũng mềm say! 

 
(Bất thình lình Lưu bước vào, nách cặp chai rượu, cười ha hả, con hầu vội 
tháo lui): 

 
Không! Ta chưa say. Ta còn tỉnh đây này! 
Chỉ mấy người say mà lại không hay! 
Say bả công, hầu, bổng lộc, thang mây 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

33 

Phú quí, vinh hoa, 
Chẳng thể qua ba vạn sáu ngàn ngày! 

 
(Hắng giọng): 

 
Hừ. Xử thế nhược đại mộng 
Hồ vi lao kỳ sinh 
 

(Dương vội vàng chen vào): 
 
Vâng, phải! 
Xin Lưu huynh hãy niệm tình nghĩ lại 
Núi của cao nào, hồ rượu mãi không vơi? 
Thời gian ngắn ngủi, chẳng chỉ vui chơi 
Người có mộng nên cuộc đời mới đẹp! 
 

(Lưu Bình vội xua tay): 
 
Thôi! Ðừng bắt ta trở vô khuôn phép! 
Ðừng lời khôn, lời dại ép ta nghe 
 

(Lắc đầu): 
 
Thôi, ta khổ lắm! Biết rồi! Nói mãi! 
Ta chúc ngươi công thành, danh toại! 
Biết có ngày, xin ngó lại tình xưa? 
 

(Lưu ngửa mặt cười ha hả. Màn buông từ từ) 
*** 

Giới thiệu Màn Hai 
 

Năm năm sau, Dương Lễ làm quan. Lưu Bình tiêu tan gia sản, bèn tìm đến họ 
Dương nhờ cậy. Ngâm lời thiệu: 
 

Tiền của mẹ cha tiêu tán rồi 
Ðành tìm bạn cũ cậy nhờ thôi 
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Chẳng ngờ Dương Lễ từ không tiếp 
Ôm hận chàng Lưu lạc chợ đời. 

 
Màn Hai 

 
(Cảnh Dương Lễ đang ngồi tại công đường. Một tên lính hầu vào cung kính 
cúi đầu) 
 
Lính hầu chạy vào: 

 
Kính bẩm Ðại Quan, 
Có gã lang thang, 
Nói năng kỳ lạ 
Xưng là Lưu Bình 
Vốn tình bạn cũ 
Ðòi gặp Quan chủ 
 

Dương Lễ (Nhíu mày, phe phẩy quạt, suy nghĩ, rồi gật gù cất cao giọng nói): 
 

Lưu Bình? Phải người đó hay sao? 
Hừ. Ngươi hãy đưa mau vào hậu thất 
Giải chiếu, cơm, cà, tươm tất đãi cho! 
Lệnh xuất kho, cho vài tiền độ nhật. 

 
Lính hầu: 

 
Xin tuân mệnh! (Rút lui) 

 
(Vợ Dương cùng Châu Long lẹ bước tiếnvào, vợ dâng khăn, hầu dâng thau 
nước) 
Vợ Dương:  
    

Kính phu quân! Xin dám hỏi phu quân: 
Có chuyện gì chàng tần ngần như vậy? 
Ý thiếp trình đây, chàng cậy được không? 
Với Lưu huynh, bấy lâu vẫn hằng trông 
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Nay may gặp, sao chàng không lưu lại? 
 
Dương (vội xua tay): 

 
Ồ chuyện ấy lòng ta đâu e ngại? 
Chỉn lo Lưu Huynh đường cũ mải mê! 
Suốt đời vẫn phải ê chề thân phận. 
Chính vì thế mà ta còn lấn cấn 
Nàng kế hay, trình ngay, chớ trễ tràng. 

 
Vợ Dương: 
 

Kế có sẵn chỉ cần chàng chấp thuận 
Nhờ Châu Long giả nhận giúp Lưu Bình 
Giúp cho chàng khoác lại áo thư sinh 
Vài năm nữa, thì Thi Ðình khảo thí 
Lưu phẫn chí ắt học hành yên vị 
Nên danh rồi, ta thì mới an tâm. 

 
Dương (mỉm cười, nhìn sang Châu Long): 

 
Ta cho phép nếu sắt cầm duyên tụ 

 
(Dương nâng tay Châu Long lên: Nàng cúi mặt, nhẹ gật đầu, lau nước mắt): 

 
Cảm ơn nàng nhận giúp vụ Lưu huynh. 

*** 
Giới thiệu Màn Ba: Lưu Bình được Châu Long chiếu cố. Ngâm lời thiệu: 

 
Lê bước Lưu ôm hận đáy lòng 
Ðâu ngờ đã sẵn có Châu Long 
Vòng tay mở giúp chàng kinh sử 
Ðoạt giải khôi nguyên, kiến bệ rồng. 
 

Màn Ba 
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(Quán cháo Châu Long: Lưu Bình bước vào, buồn bã.) 
Châu Long (tươi cười, khá đon đả): 
 

Xin mời ngồi dùng trà hay cháo đây? 
Có thể cho biết: 
Chàng ở đâu lưu lạc đến nơi này? 
Trông chừng ra cũng vẻ mày nho nhã. 

 
Lưu (buồn bã): 
  

Nàng đoán trúng, ta cũng dòng nho giả 
Vì ham chơi nên hỏng cả cuộc đời 
Lại hận thêm tên quan bạn bỏ rơi 

 
(ngửa mặt than): 
  

Ai giúp ta trả hận đời cho hả? 
Châu Long (cười, và nâng chén trà): 
Nếu chàng không chê, không nề vất vả 
Thiếp giúp chàng tất cả để nên danh 
Ôn sách đèn cho công thành, thân toại 
Ðến ngày đó nếu chàng còn nghĩ lại, 
Con thuyền tình, bể ái mới nên câu. 

 
Lưu (cười ha hả): 
 

Ðược như thế ta còn cầu chi nữa? 
Chịu ơn nàng, ta quyết rửa nhục xưa! 

*** 
Giới thiệu Màn Bốn: Ân nhân trùng phùng. 
 
Ngâm lời thiệu: 

 
Tìm Châu, Châu vẫn bặt tăm hơi 
Bèn đến chàng Dương hạch lỗi người 
Chẳng tưởng sau rèm Long Nữ đợi 
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Chân tình thấu được, lệ Lưu rơi. 
 

Màn Bốn 
 
(Cảnh Dương Lễ và Vợ đang ngồi đàm đạo, lính hầu vào) 
 
Lính:  

     
Bẩm Quan Ðại Kính, 
Tân Trạng Lưu Bình 
Trình xin ra mắt. 

 
Dương (phất tay, gật đầu): 

 
Tốt. Ngươi mau lo ngăn nắp trước sau 
Ta sẽ ra tận Văn Lâu đón rước. 

 
(Dương và vợ vừa vội bước ra, thì Lưu Bình đã xô cửa vào) 
 
Lưu (cười ha hả): 

    
Thôi, ta chẳng cần ai rước, ai đưa! 
Ta tự đến hỏi kẻ xưa bạc nghĩa! 
Lối đãi người ân một đĩa cơm thừa?! 

 
Dương (cung kính): 

 
Xin đại huynh bớt giận để tôi thưa: 
Trộm nghĩ ơn xưa đền đáp mấy cho vừa? 
Nhưng, phải mượn chén cơm thừa khích chí. 

 
Vợ Dương: 

 
Và, nếu không người chịu vì nghĩa khí 
Ðể giúp Huynh nên địa vị hôm nay 
Giờ sao Huynh có thể tới nơi đây? 
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Dương (thêm vào): 

 
Và lầm lạc cho lũ này bội bạc? 

 
Lưu (lắc đầu): 

     
Các người nói điều chi ta lầm lạc? 

(Vênh mặt và Lên giọng):  
   
Ai giúp ta nên đài các hôm nay? 

 
(Lấy ngón tay chỉ ra): 

    
Chỉ một người ta đang ước tìm đây 

 
(Cao hai tay, tỏ ý thất vọng): 

   
Nhưng mấy tháng chầy nàng đã bặt tăm! 

 
Dương (cười ha hả, rồi đột nhiên nghiêm trang): 

  
Nhưng nếu thực Huynh còn có tình thâm 
Và nếu muốn duyên sắt cầm hợp nhất 

 
Vợ Dương (cung kính, hớn hở): 

 
Muội sẽ vén màn mây trời bấy lâu che khuất 

 
(Dương và vợ cùng kéo màn cho Châu Long xuất hiện, tươi cười) 
Lưu (trố mắt, há miệng, ngạc nhiên, sung sướng): 

 
Ô! Châu Long! (chạy tới nắm tay, vén tóc Châu Long) 
Ðây là mộng hay là thực Châu Long? 
Mấy tháng vắng nàng, lòng muôn sầu hận! 
Chí quyết tìm nàng, ta treo ấn từ quan! 
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Gặp nàng đây quả thực quá ngỡ ngàng! 
 
Châu Long (cúi đầu, chớp mắt): 

 
Vì nghĩa cả, thiếp cùng chàng tạm kết 
Xin xá tội đã làm chàng tưởng thiệt 
Việc nên rồi, thiếp trở lại Dương Gia! 
Lưu (khoát tay, lắc đầu): 
Khoan! Khoan! Nàng chớ vội xin ta 
Ta đã hiểu: chuyện thật là hiếm có 
Hai ta ân tình bấy lâu gắn bó 
Làm sao nay vô cớ bỏ ta đi? 
(cúi đầu, thành khẩn): 
Nay xin nàng vì một tấm tình si 
Cho ta tình phu thê ghi hội tụ. 

 
(quay qua Dương Lễ và vợ Dương, Lưu cúi đầu, thành khẩn): 

 
Xin nhị đệ hãy tha cho lỗi cũ 

 
(nắm tay Châu Long): 
 

Giúp đôi ta Vân Vũ nên duyên 
 
(Ngâm): 

 
Cuộc đời ta có bạn hiền 
(tất cả 4 người cùng phụ họa): 
Cũng là âm đức gia tiên độ trì! 

 
(Màn hạ nhanh, trong tiếng nhạc mừng). 
 

*** 
 

Lưu ý: Muốn trích đăng hay trình diễn, xin vui lòng liên lạc với tác giả 
qua điện thoại (480) 330-3371 hay email: binhhoang684@yahoo.com   
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Biền biệt cố hương vạn dặm xa 

Xuân về lại nghĩ đến quê nhà 

Sớm khuya tần tảo, hoài thương mẹ 

Mưa nắng dãi dầu, mãi nhớ cha 

Đã hết ngày, muôn người hạnh phúc 

Chẳng còn buổi, khắp chốn an hòa 

Khấn nguyện ơn trên phò đất nước 

Thới lai trở lại Việt Nam ta 

 

KIM TƯỚC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2017 
 

41 

 
 

 
 

Ta về Nguyệt Quế đơm bông 
Ngát thơm mộ mẹ ngập lòng nhớ 

thương 
Triều lên con nước đầy mương 

Vườn dâu trổ muộn hoa buông sợi dài 
 

Ta về vườn cũ sương bay 
Hoa bên mộ mẹ trổ đầy sắc xuân 

Mà sao hồn cứ rưng rưng 
Mịt mờ di ảnh nghe chừng xa xôi 

 
Thương hoài vạt áo, Mẹ ơi! 

Mùi hương thơ ấu cả đời còn thơm 
Áo thôi phơi nắng cũng buồn 

Mẹ yên giấc ngủ, hồi hương lỡ làng! 
 

Vườn Xanh chin hót rộn ràng 
Nồng hương Nguyệt Quế mà man mác 

buồn 
Ta về ngăn lệ đừng tuôn 

Mà cay khóe mắt, sầu thương ngập 
lòng. 

 
LÃM THÚY 

15/2/2017 
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Trần Văn Thế 
 
  
Đã vào tuổi “thất thập 
cổ lai hy”, tôi ngồi viết 
về một vài kỷ niệm và 
nỗi nhớ không nguôi 
với những thằng bạn 
học Chu Văn An, lớp 
đệ nhất A3, khiến ký 
ức dồn về những kỷ 
niệm thời tuổi trẻ đáng 
yêu, đáng ghét. Tôi tự 
vấn với tôi những điều 
mà giờ đây nghĩ lại 
thấy thật là dại dột, bốc đồng, và ám 
ảnh ân hận.  
Tôi di cư vào miền Nam năm 1954 
(Bắc Kỳ di cư), lúc đó người đương 
thời thường gọi như vậy. Thất lạc gia 
đình, lang bang sống trong trại học 
sinh nghèo Phú Thọ, rồi Lê Đại 
Hành. Vì là học sinh thất lạc gia đình 
nên tôi được ưu ái cho vào học lớp 
Đệ Thất trường Trần Lục ở Tân Định 
(học nhờ Trường tiểu học Đồ Chiểu). 
Thế rồi cái dại dột cứ dần dần đến 
với tôi. Sau khi học hết lới Đệ Lục, 

thì nghe chúng bạn rủ rê ra ngoài 
học trường tư, lý do rất ngây thơ là 
vì trường tư có con gái học chung. 
Thế là tôi cùng vài thằng “ngu” khác 
bỏ trường công đi học trường tư! 
Thời gian qua đi thật vui vẻ trong 
những giai đoạn đầu, nhưng đến lớp 
Đệ Tam thì thật là ân hận, vì tiền học 
phí lên cao, chạy tiền đóng tiền học 
mệt nghỉ. Tôi kiếm được một chỗ 
dạy tiểu học lớp ba cho trẻ em ở một 
trường tiểu học trên đường Bùi Viện 
nên cũng đỡ khổ phần nào cho cha 
mẹ. Đến lớp Đệ Tam và Đệ Nhị, tôi 
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học trường Hưng Đạo, vì gần chỗ tôi 
dạy học. 
Sở dĩ tôi là Chu Văn An là vì Tú Tài I 
“chó dắt” tôi đậu Bình Thứ và Chu 
Văn An nhận vào Đệ Nhất miễn thi. 
Thế là tôi rung răng rung rẻ bước 
vào Chu Văn An tại ngôi truờng mới 
xây cất ở đường Hồng Bàng, Chợ 
Lớn. Không như các bạn Chu Văn 
An kỳ cựu khác từ Chu Văn An Hà 
Nội đến Chu Văn An Pétrus Ký, học 
từ Đệ Thất đến Đệ Nhất. Tôi tự ví tôi 
như “con ghẻ” được dì ghẻ nhận về 
nuôi có một năm! Lúc vào lớp Đệ 
Nhất A3, thì những đống xà-bần còn 
chất đống quanh những góc trường, 
nếu tôi nhớ không nhầm thì cụ 
Hoàng Xuân Việt đang làm hiệu 
trưởng. Trong lớp A3, chúng tôi nhớ 
và thương quý nhất là cụ Giáo Sư 
Đàm Xuân Thiều dạy Sử Địa lớp tôi. 
Cụ hiền lành như người cha chung 
của lớp, và cũng vì thế mà chúng tôi 

lợi dụng trốn học vào những giờ 
cụ dạy. Bây giờ nghĩ lại thật là 
hối hận, nhưng tuổi trẻ biết làm 
sao mà giải thích. Hiện nay, tôi 
vẫn còn liên lạc được một số A3 
cũ như Vũ Hiệp (VN), Bùi Đình 
Thắng (VN), Nguyễn Tạ Quang 
(PA), Nguyễn Kim Hương Hỏa 
(VA), Bùi Quang Cảnh 
(Canada)… 
Ngồi viết lại vài ký ức về Chu 
Văn An, tim tôi mang nặng hai 
nỗi ám ảnh suốt đời tôi. Tôi 
muốn kể các bạn cùng nghe. 

Có những lúc tôi nghĩ lại như đang 
viết tiểu thuyết vậy. Nỗi ám ảnh đó 
cứ theo tôi suốt cuộc đời, cứ mỗi lần 
có ai đó nhắc đến Chu Văn An! 
Trong cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, 
nhưng cũng đầy dại khờ, hành động 
nhiều khi không suy nghĩ chín chắn 
được. Rồi đua đòi hoạt động đoàn 
thể nọ đoàn thể kia, nhóm này nhóm 
nọ, chẳng cần biết những sinh hoạt 
đó đi về đâu, miễn là hợp với bản 
năng của tuổi trẻ, thích làm những gì 
mà người lớn không thích, những gì 
mơ hồ đã đọc và học được trong 
sách vở. Tuổi trẻ thường hay lý 
tưởng hóa cuộc đời mình là vậy! 
Chính vì cái lý tưởng mơ hồ, hão 
huyền mà tôi đã mang nặng hai điều 
ám ảnh và ân hận cho đến bây giờ, 
mỗi khi nghĩ đến: 
 
1- Hai Bên Bờ Vàm Cỏ Đông: 
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Tôi và Phan Sơn 
(xin lỗi, tôi đã phải 
dùng “bí danh” 
của người bạn 
này, vì tôi không 
biết hiện anh còn 
sống hay đã chết, 
và những người 
liên hệ với anh ta 
ra sao) quen thân 
với nhau và là bạn 
rất thân trong lúc cùng dạy học và 
học cùng lớp Đệ Tam, Đệ Nhị ở 
Hưng Đạo. Sơn là người Nam, sinh 
tại Long Hoa thuộc tỉnh Tây Ninh. 
Tôi cũng không nhớ và không biết tại 
sao Sơn làm quen và rất gần gũi tôi, 
chỉ biết một điều là ngay những lần 
gặp gỡ và hàn huyên, chúng tôi rất ý 
hợp tâm đầu. Chúng tôi thường tâm 
sự với nhau về tuổi trẻ và tương lai. 
Chúng tôi thích tham gia lớp những 
sinh hoạt chung trong vấn đề học 
sinh, sinh viên. Chúng tôi tự hứa với 
nhau những điều tâm sự không thể 
tiết lộ. Tuổi trẻ mà! Bị ảnh hưởng bởi 
sách báo, tiểu thuyết, những cuộc 
nổi dậy, cách mạng, v.v… Tôi nghĩ 
lại, có lẽ những yếu tố đó đã làm 
chúng tôi có những suy tư giống 
nhau. Bây giờ nghĩ lại thật là trẻ con! 
Hai chúng tôi cùng may mắn được 
vào học lớp A3. Nhưng một ngạc 
nhiên rất lớn đến với tôi là khi chúng 
tôi chỉ vào học được một vài tháng, 
thì một hôm Sơn ngỏ ý với tôi là 

muốn về Tây Ninh 
và rủ tôi cùng đi. 
Tôi giật mình hỏi 
lý do thì Sơn cho 
biết anh phải đi vì 
đã đến lúc. Tôi hỏi 
đi đâu? Sơn rào 
trước đón sau rồi 
cho tôi biết anh 
phải đi theo bố 
anh về đất Miên 

để hoạt động cách mạng! Sơn rủ tôi 
theo anh. Tôi trả lời Sơn rằng tôi còn 
gia đình, tôi là người Bắc công giáo 
di cư, tôi có thể chia sẻ với tâm tư 
của anh, nhưng tôi không thể ra đi 
như vậy. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ giữ 
kín chuyện này. 
Tháng 8 năm 1960, tôi đã tiễn Sơn 
qua bên kia sông Vàm Cỏ Đông ở 
Long Hoa Tây Ninh. Trên chuyến xe 
đò Sài Gòn Tây Ninh, tôi ngồi lặng lẽ 
không nói nửa lời. Tôi không biết tôi 
đang làm đúng hay sai? Tôi có nên 
báo Cảnh Sát để bắt Sơn lại hay 
không? Và tôi đã không làm và đúng 
hơn là không dám làm, chỉ vì một lời 
hứa hẹn tuổi trẻ. Những ảo tưởng 
cách mạng lảng vảng trong đầu, tôi 
đang sống với ảo tưởng và siêu lý 
tưởng, giữa tiểu thuyết và thực tế, 
tôi đã không phân biệt được. Có lẽ 
tôi đã bị Sơn lôi cuốn hay tẩy não 
hay sao mà tôi lại thụ động như vậy. 
Chúng tôi chuyện trò và ăn hủ tiếu ở 
Chợ Long Hoa. Rồi đã đến lúc Sơn 
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phải lên chiếc thuyền nhỏ cùng với 
mấy người thanh niên khác qua bên 
kia sông Vàm Cỏ Đông vào. Tôi lên 
xe đò trở lại Sài Gòn lòng cứ băn 
khoăn không biết mình đang nghĩ gì, 
làm gì? Việc làm này đúng hay sai? 
Sơn đến với Chu Văn An chỉ trong 
một thời gian quá ngắn ngủi, và đã 
có quyết tâm trước, tôi đoán là như 
vậy, nên chẳng ai nào để ý, hơn nữa 
lớp lại đông, học sinh thi bận bịu việc 
học hành.  
Số trời đã định chăng? Tôi đậu Tú 
Tài II niên khóa 60-61, rồi đi lính 
năm 1962, Trường Võ Bị Quốc Gia 
Việt Nam. Cái nghề mà tôi đã tự hứa 
với mình là không bao giờ ưa thích. 
Nhưng hình như “ghét của nào trời 
trao” của ấy. Tôi ra trường cuối năm 
1964 và đầu năm 1965, xui khiến 
sao tôi lại về phục vụ tại Trung Đoàn 
49 thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Trung 
Đoàn tôi phụ trách toàn vùng từ Tây 
Ninh xuống đến 
Hậu Nghĩa, Củ 
Chi, Đức Hòa, 
Long An. Lúc tôi 
còn ở đại đội và 
tiểu đoàn, trong 
những cuộc 
hành quân, tôi 
luôn nghĩ đến có 
thể sẽ đụng đầu 
với Sơn chăng? 
Sơn còn ở lại vùng Tây Ninh hay đã 
đi qua Miên, qua Lào, miền Tây, 

miền Trung, còn sống hay đã chết, vì 
lúc đó chiến tranh đã chuyển mình 
qua giai đoạn máu lửa hơn trước. 
Có lúc tôi nghĩ, nếu tôi bắt sống 
được Sơn thì tôi phải làm gì? Hoặc 
nếu Sơn bắt được tôi thì hắn sẽ xử 
trí ra sao? Cứ thế thời gian trôi đi… 
Tháng tư năm 75, may mắn thoát 
hiểm qua Hoa Kỳ, thỉnh thoảng 
những kỷ niệm xưa hiện về, tôi tự 
hỏi bây giờ Sơn còn sống hay đã 
chết. Nếu còn sống chắc anh sẽ về 
kiếm gia đình thân sinh tôi, vì hai cụ 
vẫn còn ở chốn cũ, nơi Sơn đã nhiều 
lần đến chơi. Tôi chỉ còn biết cầu 
nguyện cho Sơn được bình an, nếu 
còn sống, và nếu đã chết thì có nơi 
chôn cất, chứ không phải chết hoang 
nơi rừng sâu núi thẳm. 
 
2- Bãi Mìn Oan Nghiệt: 
Tôi đang viết về một thằng bạn A3 
khác tên Nguyễn Thế Long Trọng. 

Cái tên này đã 
làm cả A3 mỗi lần 
điểm danh đều 
cười ngơ ngác, vì 
cái tên nghe rất ư 
là lạ tai, hơn nữa 
chính cái miệng 
anh lúc nào cũng 
như cười bởi 
miệng hơi nhô ra. 
Như đã nói ở 

trên, năm 1962 tôi có ý định đi Võ Bị, 
mặc dù tôi đã thi đậu vào Trường 
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Quốc Gia Sư Phạm. Trong giai đoạn 
chuẩn bị này, Trọng thường hay đến 
nhà tôi chơi. Trọng hỏi tôi sao không 
ở lại học Sư Phạm. Chẳng hiểu máu 
anh hùng vặt làm sao tôi lại nhất 
định đi Võ Bị, khiến hai cụ thân sinh 
và cả nhà xôn xao, vì chiến tranh ai 
mà lại đi lính! Sau này có những lúc 
ngoài mặt trận “trần ai gian cảnh”, 
hai cụ thân sinh tôi cứ trách cứ là tại 
sao không đi dạy học cho an toàn. 
Dĩ nhiên tôi không có câu trả lời. 
Có một hôm, Nguyễn Thế Long 
Trọng, đạp xe xuống nhà tôi cho tôi 
biết: “Tao cũng đi Võ Bị với mày cho 
vui, nghe mày!” Tôi nói với Trọng là 
mày là con một, lại chỉ còn một mình 
mẹ già, hơn nữa mày là cháu ruột 
ông Giáo Sư Nguyễn Xuân Nghiên, 
thì đi lính làm gì, mày đâu có phải 
gọi động viên đâu. Trọng nói là nếu 
tôi ở lại học Sư 
Phạm thì hắn ở lại, 
còn nếu tôi đi lính 
thì hắn cũng đi cho 
vui, tới đâu hay tới 
đó, ở lại Sài Gòn 
một mình cũng 
buồn chán. Sự 
quyết định đi Võ Bị 
của tôi như vậy đã 
kéo theo Nguyễn 
Thế Long Trọng 
vào nghiệp lính. Sự 
ra đi của Trọng 
khiến mẹ anh khóc 

hết nước mắt. 
Thế là chúng tôi cùng nhau ra đi! 
Ngày trình diện, chúng tôi tập họp ở 
Biệt Khu Thủ Đô để tạm biệt người 
thân, người yêu đi vào khói lửa vô 
định. Những thằng con trai mảnh 
khảnh, ốm o đã được chở đến Kho 5 
Khánh Hội, rồi lên xe lửa trực chỉ Đà 
Lạt. Vào trường, Trọng và tôi cùng ở 
chung một đại đội, cùng xếp hàng, 
học chung lớp, chung bãi. Trong 8 
tuần lễ huấn nhục, mỗi lần Trọng 
xưng danh là cả đại đội đều bị phạt 
chạy “té khói” vì cái tên của hắn 
xướng lên thì không ai nhịn cười 
được, và chính hắn cũng tự bật 
cười. Hắn nói cái tên của hắn, theo 
lời mẹ hắn kể lại thì đáng lẽ là 
Nguyễn Thế Long, nhưng cô y tá hộ 
sinh chẳng biết sao lại cho thêm chữ 
Trọng vào đó, nhầm lẫn hay cố tình. 

Thời gian hai năm 
trôi đi rất nhanh, đã 
sắp đến ngày ra 
trường. Khóa 
chúng tôi vì nhu 
cầu chiến trường 
nên chỉ học có 2 
năm. Trước khi ra 
trường, chúng tôi 
được gửi đi Trung 
Tâm Huấn Luyện 
Biệt Động Quân 
Dục Mỹ, Nha Trang 
để học khóa Rừng 
Núi Sình Lầy, khóa 
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này rập khuôn theo khóa huấn luyện 
Ranger của Hoa Kỳ. Như mọi người 
đã biết, lúc đó Hoa Kỳ đã ảnh hưởng 
rất mạnh đến Việt Nam về mọi mặt, 
kể cả việc huấn luyện.  
Tại Dục Mỹ, trong những lần chia 
toán đi thực tập bãi, họ thường chia 
theo mẫu tự (Alphabet). Trọng và tôi 
cùng vần T, nhưng hắn Tr và tôi Th, 
nên khi chia toán lớn thì chúng tôi 
học chung, còn khi chia toán nhỏ thì 
Trọng và tôi ở toán khác nhau. 
Một đêm trong bài học Địa Hình, 
nghĩa là dùng địa bàn để mò mẫm đi 
đêm, từ điểm xuất phát cho đến mục 
tiêu, bất kể băng rừng lội suối. Đêm 
đó, mỗi toán khoảng 20 người, nên 
Trọng và tôi ở mỗi toán khác nhau. 
Đến giờ toán tôi xuất phát thì ông 
huấn luyện viên hướng dẫn đến trễ, 
nên thay vì toán tôi đi con đường đó 
thì toán của Trọng (là toán kế sau 
toán của tôi) được thay thế chỗ toán 
tôi và xuất phát trước. Khoảng 20 
phút sau, khi toán tôi vừa xuất phát, 
thì mấy tiếng nỗ long trời lở đất, 
khiến tất cả các sinh viên sĩ quan và 
huấn luyện viện đều ngừng lại tại 
chỗ và ngơ ngác đợi chờ tin tức. Một 
lúc sau đó, thì huấn luyện viên cho 
chúng tôi biết, toán đi thay thế toán 
tôi đã đạp vào mìn. Đó là toán mang 
vần Tr xuống đến V. Tôi linh cảm 
ngay là toán của Trọng. Tôi lo sợ 
không biết Trọng có hề gì không? 
Nhưng huấn luyện viên đã giải thích 

rõ ràng là tất cả toán đều vừa chết 
và bị thương. Trong đêm tối, nhưng 
tôi cảm được là mặt tôi tái nhợt, tay 
tôi run run, vì Trọng là người chung 
phòng, chung trung đội, đại đội với 
tôi. 
Tất cả bài học đêm đó được đình chỉ 
và tất cả lên xe trở về Trung Tâm 
Dục Mỹ để rồi đứng nhìn trực thăng 
tản thương, bạn bè cùng khóa ôm 
nhau ngậm ngùi. Người nói thằng 
Vực chết, người nói thằng Trọng 
chết, người nói thằng này bị thương, 
thằng kia chết… loạn xà cả lên. 
Nhưng cuối cùng thì tôi biết Nguyễn 
Thế Long Trọng đã chết thật cùng 
với 6 Sinh Viên Sĩ Quan khác, còn 
lại đều bị thương nặng, nhẹ. Có ai 
tin định mệnh không? Đáng lẽ là 
toán của tôi đi lộ trình đó, nhưng làm 
sao biết được, nếu toán tôi đi có lẽ 
sẽ không đạp phải những trái mìn 
oan nghiệt đó thì sao? Sau này cán 
bộ trường giải thích là mấy trái mìn 
đó là mìn phòng thủ của Bộ Tư Lệnh 
Sư Đoàn 23, trước đóng quân ở đó. 
Sau khi Sư Đoàn di chuyển ra miền 
Trung đã tháo gỡ hết mìn phòng thủ, 
nhưng không biết sao vẫn còn sót 
lại. Lộ trình địa hình này đã được 
trung tâm huấn luyện Dục Mỹ sử 
dụng nhiều lần để di chuyển toán 
không hề hấn gì, nhưng thật là rủi ro 
và bất hạnh cho những người bạn 
đồng khóa của tôi và bạn tôi Nguyễn 
Thế Long Trọng, đã đạp trúng mấy 
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trái mìn oan nghiệt đó. Tin tức này 
đã được báo chí Sài Gòn đăng tải 
lúc đó, khiến rất nhiều gia đình có 
con trai đi Võ Bị lo lắng về tin tức 
của con mình, nhất là những người 
có mang vần T trở xuống đến vần Y. 
Tôi mang vần T cũng nằm trong 
những lo lắng của ông bà già tôi. 
May mà có người quen trong Trung 
Tâm Dục Mỹ nhắn về là tôi bình an! 
Những ngày sau đó, trở lại trường 
Võ Bị, căn phòng tôi ở đơn độc. Tôi 
thu xếp quần áo, giây biểu chương, 
đồ dùng, hình 
ảnh kỷ niệm và 
những thứ linh 
tinh khác. Nước 
mắt tôi đã chảy 
dài lặng lẽ. Tôi 
tự hỏi tại sao lại 
như vậy? Tại 
sao lại là 
Nguyễn Thế 
Long Trọng? Tại sao Trọng không ở 
lại với mẹ già mà lại theo tôi đi lính 
để phải chết oan nghiệt khi mộng chỉ 
huy chưa thành? Tại sao không phải 
là toán của tôi đi lộ trình đó, biết đâu 
không đạp phải những trái mìn đó? 
Số mệnh ư? Tôi đã có số may mắn 
hơn Trọng và những người bạn 
đồng khóa của tôi. Rồi có lẽ cũng là 
vận mệnh may mắn, nên đêm 29 
tháng 4 năm 75, vào giờ chót tôi đã 

tìm được lối thoát thân và mang theo 
1 vợ 3 đứa con trên chiếc tàu mang 
số HQ 800 của Hải Quân Việt Nam 
tại Nhà Bè. Vị Hạm Trưởng HQ 800 
là Hải Quân Trung Tá Dương Hồng 
Võ. Sau khi gia đình tôi đến định cư 
tại Virginia, chúng tôi đã có dịp gặp 
Hạm Trưởng Võ ở tiểu bang này và 
một thời gian sau, gia đình ông đã 
trở thành bạn thân của gia đình 
chúng tôi. Cám ơn Hạm Trưởng 
Dương Hồng Võ và các sĩ quan 
cũng như thủy thủ đoàn của Hạm 

800 rất nhiều! 
 
Ngồi viết vài 
hàng để nhớ và 
dò xét lại tâm tư 
mình trong một 
quá trình dài của 
cuộc sống. Tự 
vấn lòng mình 
đâu là đúng đâu 

là sai. Những điều ám ảnh ấy sẽ tồn 
tại với ta đến bao giờ? Cuộc đời của 
tôi đã có một thằng bạn thân trở 
thành thù nghịch, theo nghĩa ý thức 
hệ. Thằng bạn thân khác đã chết thế 
chỗ tôi, tôi luôn nghĩ như vậy. Chu 
Văn An A3 ơi! Tất cả bắt nguồn từ ở 
đây, những nỗi ân hận và ám ảnh đã 
theo ta từ rất lâu.  

Trần Văn Thế (Virginia) 
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Đồng bào hải ngoại ta ơi 

Cùng nhau sát cánh chống loài cộng nô 

Đề cao cảnh giác từng giờ 

Quyết tâm gìn giữ lá cờ thân yêu 

Nền vàng rực rỡ yêu kiều 

Với ba sọc đỏ mỹ miều thắm tươi 

Mai đây con cháu nên người 

Cùng nhau dành lại đất trời tự do 
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