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hế giới vẫn còn khổ đau. Thế giới đang chuyển 
mình, chúng sanh đang đổi dạng và mọi vật 

chung quanh đều đang thay đổi. Vì vậy cho nên Ngài 
Long Thọ cũng đã dạy: “Quá khứ là những gì đã trôi 
qua, vị lai là những gì chưa đến, còn hiện tại đang biến 
đổi trong từng sát na sinh diệt”. 

Ta đang sống cũng có nghĩa là ta đang đi đến chỗ 
chết. Vì mỗi sự sống của chúng ta, trong đó đều có hàm 
chứa một sự sinh diệt đang biến đổi. Ai người học Phật 
mà lãnh hội được pháp biến đổi vô thường, sanh diệt 
này là người ấy liễu ngộ được giáo lý của đạo Phật. 

Bên cạnh ta, thế giới này hằng ngày đã, đang và sẽ 
xảy ra không biết bao nhiêu sự biến đổi như thế. Mới 
đây vào tháng 10 năm 2004 tại tỉnh Nigata ở Nhật Bản 
động đất đã xảy ra liên tục trong vòng một tuần lễ, có 
đến 1000 lần mặt đất giao động. Có 35 người tử nạn, 
nhà cửa đổ nát; đường sá hư hại, cảnh vật bị tàn phá, 
của cải mất mát v.v... có người sự nghiệp gầy dựng cả 
một đời, bỗng dưng trở thành hai bàn tay trắng. Đâu có 
ai chờ đợi một sự mất mát, một cảnh thương tâm như 
thế; nhưng tất cả đều đã xảy ra trong khi mọi người 
không chờ đợi. 

Mạnh được yếu thua là lẽ thường tình trong cuộc 
sống. Nhưng mấy ai biết được rằng: Sự thật bao giờ 
cũng là sự thật. Dẫu cho sự thật ấy có bị phủ lấp lên bởi 
thời gian và năm tháng, thì trước sau sự thật ấy cũng sẽ 
được mọi người biết đến. Cũng như thế ấy, tuy vàng 
nằm lẫn lộn giữa cát, đá sỏi, kim loại v.v... nhưng vàng 
vẫn là vàng. Dẫu cho vàng kia có bị che khuất bởi bao 
nhiêu lớp đất cát đi nữa. Tâm thức của chúng sanh vẫn 
như thế. Tâm Bồ Đề ấy dầu cho có bị che lấp bởi bụi 
trần, thì với sự phát tâm dõng mãnh, với lòng tin kiên cố 
vào Tam Bảo, trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp được 
thiện duyên, để tâm ấy càng ngày càng lộ rõ nét hơn, để 
tiến đến đạo quả Bồ Đề. 

Dân chủ là một đề tài quan trọng mà mọi thể chế 
chính trị tự do phải tuân thủ và làm đề tài để tranh cử, 
giành phần thắng về cho đảng mình. Ở đây lá phiếu của 
những người dân rất quan trọng, quyết định sự thắng 
thua của những kẻ ra tranh tài. Nếu giới lãnh đạo đất 
nước được bầu, mà thực hiện được những điều như đã 
hứa, thì chắc chắn dân sẽ được nhờ. Ngày xưa khi chế 
độ quân chủ còn ngự trị trên quả đất này, họ vẫn có chủ 
trương rằng: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, 
nghĩa là: Dân là quí, (là trên hết) đất nước là phần kế 
tiếp. Vua hay nguời lãnh đạo là nhẹ. Nói thì nói thế; 
nhưng khi người ta đã có quyền hành nắm trong tay rồi 

thì ít có kẻ muốn buông xả, mà ai cũng muốn nắm chặt. 
Dầu cho đó là vua đi chăng nữa. Quyền hành đâu có ai 
bằng; nhưng vẫn ham quyền, cố nắm giữ. 

Có nhiều người không chịu buông bỏ, mà cứ cố tạo 
cho quyền thế càng ngày càng vững chãi hơn. Cốt chỉ để 
củng cố địa vị của mình; nhưng họ đâu có ngờ rằng, 
mình không bỏ nó thì nó cũng sẽ tự bỏ mình, như cơn 
động đất vừa qua, nó đã làm cho mọi người bắt buộc 
phải từ bỏ mà ra đi. Điều ấy đâu có ai chờ và ai đợi; 
nhưng thực tế vẫn đã xảy ra. 

Quyền hành như Thành Cát Tư Hãn ở bên Đông, 
Napoléon ở phía Tây. Độc tài như Hitler, Stalin, Lénin, 
Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh hoặc giả như: Honecker, 
Gorbachow v.v... rồi cũng đã ra người thiên cổ và hậu 
thế còn lại những gì thì chúng ta đã rõ, chỉ có con người 
giác ngộ lẽ vô thường sanh diệt thì mới tự buông bỏ mà 
thôi. Sự buông bỏ ấy như Thái Tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ. 
Sự xả bỏ ngai vàng quyền lực không một chút luyến tiếc 
ấy như Trần Thái Tông của Việt Nam của triều Trần, rồi 
kế đến là Trần Nhân Tông v.v... tất cả những vị ấy là 
những người liễu đạo. Còn chúng ta bây giờ đa phần bị 
đắm say bởi mùi danh, bả lợi, thế lực thần quyền; nên 
cứ khư khư ôm giữ mà chẳng biết rằng mọi vật đang 
biến đổi trong  từng sát na sanh diệt. 

Đại hội khoáng đại kỳ III của GHPGVNTN Hải Ngoại 
tại Hoa Kỳ đã được nhóm họp vào thượng tuần tháng 9 
năm 2004 vừa qua tại chùa Diệu Pháp, Tiểu Bang 
California cũng đã thành tựu và cũng đã trải qua nhiều 
biến động từ bên trong lẫn bên ngoài; nhưng may thay 
nhờ đức độ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Hòa Thượng 
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo tại quê nhà; nên mọi việc ở 
Hải Ngoại đã được thông suốt; nhưng điều quan trọng ở 
đây là mỗi thành viên của Giáo Hội chúng ta nên tự kiện 
toàn và hạ thủ công phu hành trì tu học thì chướng 
duyên nào cũng sẽ sớm vượt qua để tồn tại và biến đổi. 

Vào đầu tháng 11 năm 2004 vừa qua, nơi đất Phật, 
tại Bồ Đề Đạo Tràng một Đại Hội Huynh Trưởng 
GĐPTVN Hải Ngoại được nhóm họp trong 3 ngày (7, 8 và 
9.11.2004) tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác cũng đã nói 
lên được những thao thức và nguyện vọng của các anh 
chị em Phật tử trong suốt hơn 60 năm qua, đã đóng góp 
công sức của mình cho Đạo, cho đời cũng như cho Giáo 
Hội và tổ chức nầy luôn muốn ở trong lòng của Giáo Hội 
để hỗ trợ Giáo Hội ở trong cũng như ngoài nước ngày 
càng vững mạnh hơn với sự đồng tâm hiệp lực của 
những thế hệ trẻ bây giờ và mai hậu. 

Đất Phật giờ đây đã cưu mang hơn 120 con tim từ 
bốn châu trở về và đây là mái nhà Lam Việt Nam đầu 
tiên được hình thành tại Bồ Đề Đạo Tràng sau hơn 60 
năm GĐPTVN đã có mặt khắp năm châu. Quả là một 
cuộc Đại Hội có đầy đủ ý nghĩa và mang tầm cỡ quốc tế. 

Thời gian tuy có chồng chất, tuổi đời tuy có luống đi; 
già nua và sự chết chóc chắc rằng không ai tránh khỏi; 
nhưng mỗi lần xuân sang là mỗi lần người ta lại có một 
niềm hy vọng mới. Chỉ có tư tưởng của con người bị chai 
đá và cằn cỗi, chứ tuổi tác sẽ không có ý nghĩa gì khi 
tâm hồn của con người vẫn còn tươi trẻ. Mùa xuân Ất 
Dậu sắp sang Ban Biên Tập báo Viên Giác kính chúc quí 
độc giả ân nhân được sở nguyện tòng tâm, kiết tường 
như ý. 

� Ban Biên Tập báo Viên Giác 

T 
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Táo Quân (TQ) 
Muôn tâu Ngọc Hoàng 
 
Cuối Giáp Thân thần Táo vội về 
trời 
Tâu những chuyện các nơi dưới 
trần thế 
Việc trước nhất thần cẩn tâu 
Ngọc Đế 
Sớ năm nay Táo hơi kể dông dài 
Vè viết mãi đọc hoài nghe cũng 
chán 
Nên thần Táo lần này xin mạnh 
dạn 
Khi tấu trình xen kẽ mấy câu thơ 
Mong lượng trên suy xét Táo 
được nhờ 
Nếu thấy tốt sang năm thần làm 
tiếp 
 
Ngọc Hoàng (NH) 
Về việc đó Ngọc Hoàng đây cũng 
biết 
Ta có lời khen Táo thiệt chịu chơi 
Biết đổi thay cho kịp lúc hợp thời 
Có như thế mới đúng theo quy 
luật 
 
TQ 
Vậy đầu sớ Táo thần xin tường 
thuật 
Về tình hình của đất nước Việt 
Nam 
Bởi từ lâu chuyện đảng Cộng 
gian tham 
Đề tài đó chẳng làm sao chấm 
dứt 
 
Thần xin sơ lược 
Từ lúc đầu năm 
Dịch cúm gia cầm 

Hoành hành quá dữ 
Tràn lan nhiều xứ 
Việt, Thái, Trung Hoa 
Tổng cộng Vịt Gà 
Chôn hơn trăm triệu 
Người chết xỉu xỉu 
Vài chục mạng thôi 
Do chận kịp thời 
Bệnh kia sì-tốp 
Rất nhiều trường hợp 
Chủ trại trắng tay 
Bởi giết hết bầy 
Gà đang mạnh khỏe 
Dịch hay lẻ tẻ 
Tái xuất giang hồ 
Ai rủi dính vô 
Đời coi như lúa! 
 
NH 
Ta sẽ hỏi mấy anh chàng khỉ đột 
Sao để hát năm anh nờ một 
(H5N1) hoành hành 
Khiến nhiều người phải phạm tội 
sát sanh 
Hay thấy mấy con gà theo lợi 
hám danh 
Ghét tiếng gáy nên Khỉ ngồi 
khoanh tay ngó 
Nhưng dịch này xét ra còn quá 
nhỏ 
Tham nhũng kia bệnh đó mới nan 
y 
Nước Việt Nam chứng bệnh ấy 
lâu nay 
Thiên đình thấy cũng bó tay đành 
chịu! 
 
TQ 
Chẳng cần tìm hiểu 
Cũng biết nguyên nhân 
Giai cấp thượng tầng 

Hiện nay là đảng 
Mượn danh cách mạng 
Nắm chặt chính quyền 
Kiếm cách làm tiền 
Nghĩ ra đủ mánh 
Nào dùng sức mạnh 
Moi móc của công 
Lớp ký hợp đồng 
Lớp vay mượn 
Tiền thì chúng hưởng 
Nợ bắt người lo 
Cán bộ nhỏ to 
Một lò tham nhũng 
Tập đoàn thao túng 
Bịa đặt lung tung 
Ăn nói điên khùng 
Chẳng ai hiểu nổi 
Chủ Nghĩa Xã Hội 
Kinh Tế Thị Trường 
Lý luận lươn ươn 
Người khinh kẻ chửi 
Mậu dịch thế giới 
Xét chẳng cho vào 
Bọn chúng vẫn giàu 
Dân đen lãnh đủ 
Hứa lèo hứa cuội 
Để bịp người dân 
Bởi họ cùng ăn 
Từ trên xuống dưới 
Cầm quyền trục lợi 
Sống chết mặc bây 
Từ trước tới nay 
Tha hồ vơ vét 
Người dân dù biết 
Chẳng dám làm gì 
Lên tiếng là đi 
Vào tù gỡ lịch 
Nhiều trò hài kịch 
Lắm chuyện lạ đời 
Đảng sai bắt người 
Đem giam nhà đá 

 

Kòch  

SSôôùù  TTaaùùoo  QQuuaaâânn  
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Lại còn ra rả 
Kết tội lung tung 
Thế rồi sau cùng 
Xử huề cả đám 
Bỏ tù nhốt khám 
Như chuyện giỡn chơi 
Sinh mạng con người 
Thua loài thú vật 
Táo ghi sự thật 
Các chuyện dưới đây 
Trên mạng e-Bay 
Gái Việt rao bán 
Rẻ rề giá khoảng 
Năm trăm đô la 
Mối lái tính ra 
Năm ngàn bỏ túi 
Trẻ em tám tuổi 
Bị bán sang Miên 
Bắt phải làm tiền 
Trong nhà chứa điếm 
Thật là chuyện hiếm 
Lịch sử xưa nay 
Lại thêm điều này 
Táo đây hết biết 
Về In-tờ-nết 
Trên cõi địa cầu 
Khắp nơi đâu đâu 
Cũng đều mở rộng 
Ngược lại đảng Cộng 
Kiểm soát gắt gao 
Mạng lưới muốn vào 
Phải đều xin phép 
Chế độ kềm kẹp 
Theo dõi chận ngăn 
Mục đích để dân 
Ngu đần dễ trị 
Truyền thông báo chí 
Chỉ nói một chiều 
Sợ dân biết nhiều 
Đảng rơi mặt nạ 
 
NH 
Nghe Táo nói ta đây sửng sốt 
Thật không ngờ họ dốt thế sao? 
Lâu nay vung vít ồn ào 
Khoe khoang trí tuệ đỉnh cao loài 
người 
 
TQ 
Một chuyện động trời 
Trong ngoài sôi nổi 
Đảng sai Quốc hội 
Hiệp ước thông qua 
Việt Nam năm ba 

Trung Hoa bốn bảy 
Coi như lãnh hải 
Đi đứt mười phần 
Gần mười hai ngàn 
Quy ra cây số 
Mọi người phẫn nộ 
Bởi chúng xem thường 
Tự ý hiến nhường 
Chẳng cho dân biết 
 
NH 
Táo hãy tâu tiếp 
Vấn đề nhân quyền 
Ta nghe Tây Nguyên 
Gần đây xáo trộn 
 
TQ 
Vào khoảng tháng bốn 
Nhằm lễ Phục Sinh 
Người Thượng biểu tình 
Đồng thanh tố cáo 
Ngăn cấm truyền đạo 
Cướp đất cướp đai 
Hà Nội bèn sai 
Công an đàn áp 
Số người bị chết 
Ước lượng lên cao 
Họ ngăn cấm vào 
Thành ra khó biết 
 
NH 
Tín ngưỡng quyền của người dân 
Sao Đảng lại dám cản ngăn vậy 
cà 
 
TQ 
Táo thuật sơ qua 
Vấn đề cấm đạo 
Sắc lệnh Tôn Giáo 
Hà Nội đưa ra 
Bản chất gian tà 
Để nhằm kiểm soát 
Tôn Giáo sinh hoạt 
Theo kiểu xin cho 
Nhưng cứ hô to 
Tự do tín ngưỡng 
Như hai Hòa Thượng 
Quảng Độ, Huyền Quang 
Bị đám ác gian 
Bày điều quản chế 
Lâu nay quốc tế 
Lên tiếng nhiều lần 
Hà Nội tráo trân 
Cãi chày cãi cối 

Vì chịu hết nổi 
Mỹ mới xếp vô 
Thuộc các quốc gia 
Quan Tâm Đặc Biệt 
Để Hà Nội biết 
Chớ có xem thường 
Phải mở rộng đường 
Tự do tín ngưỡng 
Lạng quạng trở chứng 
Mỹ thắt hầu bao 
Có chạy đàng nào 
Cũng vào ngõ cụt 
Lâu nay tức nước 
Đến lúc vỡ bờ 
Lần này không ngờ 
Mỹ dùng bửu bối 
 
NH 
Bản chất gian dối 
Là nghề của chàng 
Ngôn ngữ điếm đàng 
Ta dư sức biết 
Nghe nói nghị quyết 
Đảng mới đưa ra 
Táo hãy tâu qua 
Để ta theo dõi 
 
TQ 
Ngọc Hoàng không hỏi 
Thần Táo cũng tâu 
Nghị quyết ma đầu 
Số ghi ba sáu 
Gọi là ba xạo 
Có lẽ đúng hơn 
Muốn biết giả chơn 
Thử đem phân tách 
Dân nghèo đói rách 
Đảng đếch có lo 
Việt Kiều ấm no 
Lại đòi giúp đỡ 
Bài hát quá dở 
Mà Đảng vẫn ca 
Chắc nhiều Đô La 
Nên tìm cách rửa 
Nghị quyết ẩn chứa 
Nhiều điểm điếm đàng 
Kính xin Ngọc Hoàng 
Để tâm theo dõi 
Nói chung đường lối 
Giống kiểu dây thun 
Lúc thẳng lúc giùn 
Khi co khi giãn 
Thế giới lên án 
Hà Nội nới ra 
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Đợi lúc lơ là 
Bèn chơi xiết lại 
Để dân kinh hãi 
Chẳng dám đứng lên 
Vậy nhờ ơn trên 
Ra tay cứu độ 
 
NH 
 
Nghèo nàn khốn khổ 
Đâu chỉ do trời 
Nhìn xem các nơi 
Quốc Gia giàu có 
Người dân xứ đó 
Bởi dám đấu tranh 
Cho nên mới giành 
Được quyền làm chủ 
Ta nhắc tích cũ 
Táo hãy luận suy 
„Hà chính hiểm nguy 
Còn hơn mãnh Hỗ“ (1) 
Muốn có chế độ 
Dân chủ tự do 
Người dân phải lo 
Tự mình giải quyết 
Thiên đình dù biết 
Chẳng giúp được gì 
Nếu cứ ù lì 
Trời sao cứu nổi 
 
TQ 
Nội tình của Đảng 
Táo lược sơ qua 
Nguyên Giáp tướng già 
Giữa năm khai hỏa 
Thư viết một lá 
Dài đến bảy trang 
Tên ghi rõ ràng 
Nội dung tố cáo 
Tập đoàn lãnh đạo 
Nhóm Lê Đức Anh 
Lý lịch mạo danh 
Chui luồn vô Đảng 
Nắm quyền lũng đoạn 
Mưu hại nhiều người 
Đức Mạnh, Đỗ Mười 
Cùng chung phe cánh 
Tướng Nguyễn Nam Khánh 
Bồi tiếp mấy chiêu 
Thư phát ra nhiều 
Trong ngoài bàn tán 
Nguy cơ Cộng Đảng 
Có thể xé đôi 
Tình hình hiện thời 

Chưa ai đoán nổi 
Bạo quyền Hà Nội 
Tìm cách cản ngăn 
Ngọn triều đang dâng 
Khó bề chận đứng 
Ngọc Hoàng thử đoán 
Cho Táo vài lời 
 
NH 
Hãy xem mặt trời 
Quá cao phải xuống 
Dù không dù muốn 
Khó thoát luật  trời 
Vạn vật khắp nơi 
Đều theo qui luật 
Thịnh hưng độc ác 
Cũng phải suy tàn 
Luật này thế gian 
Mọi người đều biết 
Nay Đảng Cộng Việt 
Cũng sắp đi chơi 
Tuy nhiên cơ trời 
Ta không tiết lộ 
Nói theo lý số 
Câu sấm Trạng Trình 
„Thân, Dậu thái bình 
Niên lai tất kiến“ 
Nhưng với điều kiện 
Là phải đấu tranh 
Dẹp đám gian manh 
Lộng hành bán nước 
........................ 
TQ 
Nói qua thế giới 
Kể từ đầu năm 
Hung thần Sa-Đam 
Hết thời bị tóm 
Sau đó vài nhóm 
Hồi Giáo cực đoan 
Bỗng nhiên trở đòn 
Quay ra chống Mẽo 
Người dân dính líu 
Cuộc chiến không đâu 
Bắt cóc chặt đầu 
Chết oan chết ức 
Dựa theo tin tức 
Báo cáo tình hình 
Nhiều kẻ liều mình 
Ôm bom tự sát 
Từ khi Bát – Đát 
Mỹ chiếm đến nay 
Đã chết lai rai 
Hơn ngàn binh sĩ 
 

NH 
Thiên đình xét kỹ 
Cũng chỉ tại dầu 
Bởi lẽ toàn cầu 
Ngày nay lệ thuộc 
Cho nên bắt buộc 
Mỹ thủ tới cùng 
Chống nhau lung tung 
Là điều dễ hiểu 
..................... 
TQ 
Bét Lan 
Khủng bố hung hăng 
Xông vào trường học 
Học trò bị nhốt 
Giữ làm con tin 
Thầy giáo, phụ huynh 
Cùng chung số phận 
Chính quyền nổi giận 
Lập kế nhào vô 
Trước tính cứu bồ 
Sau ra tay hốt 
Nào ngờ bắt Chốt 
Lại bị thí Xa 
Người chết tính ra 
Ba trăm bốn chục 
...................... 
NH 
Chuyện thế giới nói chung là thế 
Sinh hoạt Chùa Táo kể ta nghe 
 
TQ 
Táo xin tâu về 
Tình hình sinh hoạt 
Năm nay khóa học 
Phật Pháp Âu Châu 
Khóa này dẫn đầu 
Số người về dự 
Tám trăm Phật Tử 
Cộng trăm Tăng Ni 
Về Vê-Nê-Đi 
Mười ngày tu học 
Lần này phòng ốc 
Rộng rãi khang trang 
Ba mươi bảy ngàn 
Trả tiền thuê mướn 
Thật khó tưởng tượng 
Con số quá đông 
Vậy mà thành công 
Hoàn thành khóa học 
Tâu qua cái nóc 
Của chùa Khánh Anh 
Không phải  mậu Dzành 
Mà  vì mậu Xín 
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Bởi thiếu tài chính 
Phật chịu nắng mưa 
Đến nay vẫn chưa 
Khánh thành làm lễ 
 
NH 
Ta nghe Táo kể 
Cũng thấy đau lòng 
Thiên Đình rất mong 
Sao cho hoàn tất 
 
TQ 
Riêng về khoảnh đất 
Viên Giác đang mua 
Đến nay vẫn chưa 
Có tiền trả đủ 
Nếu được làm chủ 
Thì quá xá hay 
Vì trong tương lai 
Công khai hoạt động 
Chùa giúp cuộc sống 
Cho lớp tuổi già 
Nên tính mở ra 
Một nhà dưỡng lão 
 
NH 
Vậy nên khuyên bảo 
Kẻ có mẹ cha 
Trong năm con Gà 
Nên lo báo hiếu 
 
TQ 
Chùa còn đang thiếu 
Vận động lung tung 
Hy vọng cuối cùng 
Nơi lòng Phật Tử 
Vài nét Phật sự 
Sinh hoạt của chùa 
Mỗi năm hai mùa 
Vu Lan, Phật Đản 
Nhiều người cứ bán 
Trứng lộn, Bia lon 
Chùa có khuyên can 
Chẳng thèm để ý 
Cảnh sát hỏi giấy 
Lúc đó hoảng hồn 
Khi mời về đồn 
Bấy giờ hết vía 
 
NH 
Họ quên ý nghĩa 
Giáo lý Phật Đà 
Việc ác tránh xa 
Điều lành thực hiện 

Biết rằng sướng miệng 
Nhưng phạm sát sanh 
Buôn bán chung quanh 
Chùa nên chấm dứt 
 
TQ 
Cũng chuyện ẩm thực 
Táo có ghi ra 
Nhiều người kêu la 
Dạo này quá mắc 
Về chùa lễ Phật 
Không uống cũng ăn 
Giá cả phải chăng 
Mới là hợp lý 
 
NH 
Táo thử đề nghị 
Cùng với các Chùa 
Xem việc bán mua 
Sao cho phải lẽ 
 
TQ 
Cuối sớ xin kể 
Đến chuyện thể thao 
Táo sợ thế nào 
Ngọc Hoàng cũng hỏi 
Nên thần ghi vội 
Vài đoạn dưới đây 
Bởi : 
Nghe Thiên đình hay xem bóng 
đá 
Nên Táo thần cũng đã ghi ngay 
Trần gian rất thích môn này 
Tính ra mấy tỷ kẻ say người 
ghiền 
 
NH 
Ở trên này thần tiên cũng thế 
Lúc ban đầu xem để giải khuây 
Lâu dần lại hóa mê say 
Thiên đình còn vậy huống chi cõi 
phàm 
Xem đá bóng bên Nam chưa đã 
Mấy Tiên ông khoái cả Nữ lưu 
Coi rồi bàn tới bàn lui 
Ta xem thì thấy hên xui chuyện 
thường 
 
TQ 
Ngọc Hoàng đã tường 
Táo thôi phân tích 
Chỉ tâu tóm tắt 
Về giải Âu Châu 
Nhiều đội túc cầu 

Từ lâu nổi tiếng 
Nay bỗng đau điếng 
Vì bị ra rìa 
Hy Lạp chưa nghe 
Lại vào chung kết 
Ráng gần tới chết 
Hạ được đội Bồ 
Ông bầu Ốc-Tô (2) 
Như diều gặp gió 
Nên được cầm lửa 
Thế Vận Mùa Hè 
Ha-Ghềnh không dè (2) 
Nổi danh Cơ-ních (3) 
Sớ đã gần hết 
Táo có ít lời 
Cúi xin ngôi Trời 
Lưu tâm cứu xét 
Sao cho nước Việt 
Phải được khá hơn 
Toàn dân mang ơn 
Ngọc Hoàng muôn thuở 
 
NH 
Táo về dưới đó 
Nhớ mấy lời khuyên 
Và hãy loan truyền 
Cho mọi người biết 
 
TQ 
Thần xin giã biệt 
Về cõi Ta Bà 
Cuối năm con Gà 
Sẽ dâng sớ mới 
 
NH 
Đường về hạ giới 
Xa lắc xa lơ 
Tuyết đổ hôm giờ 
Sợ rằng nguy hiểm 
 
TQ 
Táo cũng nghĩ đến 
Nên chuẩn bị rồi 
Thần có đôi lời 
Chúc cho Ngọc Đế 
Được nhiều sức khỏe 
Ngự trị thiên đàng 
Năm mới bước sang 
Vui Xuân Ất Dậu 
Ngọc Hoàng vạn tuế.- 
 
(1) Lời Đức Khổng Tử 
(2)Otto Rehagen : Tên huấn luyện viên 
(3)König : Ông Vua 

� Ñoã Vaên Thoâng 
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Tôn Giáo 

TÆp Çåi thØa 
tÜ§ng luÆn 

 
Quy‹n thÜ®ng 

 
- ñåi Chánh Tân Tu ñåi Tång Kinh, Quy‹n 32 thu¶c 

LuÆn TÆp B¶ Toàn. ThÙ t¿ Kinh Væn sÓ 1637, tØ trang 
145 Ç‰n 150. Giác Ki‰t TÜ©ng BÒ Tát tåo Tây Thiên dÎch 

kinh. 
 

- Tam Tång Triêu Phøng ñåi Phu ThÙc Quang Løc 
Khanh TruyŠn Pháp ñåi SÜ S¡c Tº ThÀn Thí H¶ phøng 

chi‰u Vua dÎch tØ ch» Phån sang ch» Hán. 
 

- Sa Môn Thích NhÜ ñi‹n, PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên 
Giác, ñÙc quÓc, dÎch tØ ch» Hán sang ti‰ng ViŒt tåi Tu 

ViŒn ña Bäo, Úc ñåi L®i, tØ ngày 28 tháng 12 næm 2003, 
cùng v§i s¿ tr® dÎch cûa Tÿ Kheo Thích ñÒng Væn, Tÿ 

Kheo Thích Hånh Gi§i. 

 
� 

 
uy mång ÇÃng DiŒu Cát TÜ©ng (Væn Thù SÜ L®i) 
BÒ Tát Ma Ha Tát. Con nay lÜ®c giäi các tÜ§ng cûa 

ñåi ThØa. TØ tâm BÒ Tát phát sanh ra Çåi bi tÜÖng Üng cùng 
v§i tÃt cä các pháp. Cho nên phäi bi‰t tÃt cä các pháp ÇŠu 
vô ngã. N‰u muÓn bi‰t vŠ tÜ§ng cûa các pháp, bây gi© lÜ®c 
nói. Ÿ Çây sao låi có tên là NhÙt Thi‰t Pháp? 

ñó là uÄn, xÙ, gi§i, duyên sanh, ba la mÆt, ÇÎa, không, 
BÒ ñŠ phÀn, Thánh Ç‰, tïnh l¿, vô lÜ®ng hành, vô s¡c v.v... 
cho Ç‰n giäi thoát tam ma bát ÇŒ. TrÜ§c hành giäi thoát 
môn, thÀn thông Çà la ni l¿c, vô sª úy, vô ngåi giäi, Çåi tØ 
Çåi bi, PhÆt, cùng v§i các pháp quä Thanh Væn, bi‰t r¢ng tÃt 
cä các tÜ§ng chân nhÜ thÆt t‰, thì không có tÜ§ng cûa Pháp 
gi§i và tÃt cä các pháp. 
 

Nói là uÄn nghïa là næm uÄn. Th‰ nào là næm? 
ñó là s¡c, th†, tÜªng, hành, thÙc. Ÿ Çây s¡c gÒm có ngÛ 

cæn và ngÛ cänh. Cæn gÒm nhãn, nhï, t›, thiŒt, thân. Cänh 
gÒm s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, xúc.  

NÖi con m¡t thÙc nÜÖng vào g†i là thanh tÎnh nhãn cæn. 
Ÿ nÖi tai thÙc nÜÖng vào nên g†i là thanh tÎnh nhï cæn. MÛi 
là nÖi thÙc nÜÖng vào nên g†i là thanh tÎnh t› cæn. ThiŒt thÙc 
là nÖi nÜÖng vào cûa thanh tÎnh thiŒt cæn. Thân thÙc nÜÖng 
vào nÖi thanh tÎnh thân cæn.  

S¡c có hai loåi: Hi‹n s¡c và hình s¡c. Hi‹n có nghïa là 
màu xanh v.v... Hình có nghïa là dài, ng¡n v.v... Thinh có ba 
loåi: Nghïa là chÃp th† Çåi chûng, bÃt chÃp th† Çåi chûng, 
và cø Çåi chûng. 

HÜÖng có hai loåi, Çó là mùi thÖm và mùi không thÖm. 
VÎ có sáu loåi, Çó là Ç¡ng, chua, ng†t, cay, m¥n, nhåt. 
Xúc có 11 loåi, Çó là cÙng cáp, chäy ÇŠu, Ãm lånh, Ç¶ng 

nhË, Ç¶ng månh, nhám rít, Çói khát v.v... nhÜ vÆy ª Çây nói 
t°ng lÜ®c vÆy. 

Ÿ Çây 3 loåi: Nghïa là khä š, bÃt khä š và trung gian gi»a 
hai loåi nÀy. ñiŠu nÀy nhÜ th‰ ÇŠu do m¡t mà sanh ra. Vì 
cänh gi§i cûa các loài mà phân biŒt ra ba Ç©i. S¿ phân biŒt 
Çó có vô biên phÀn nhÕ nh¥t sai biŒt vŠ hình tÜ§ng. Phäi 
nên bi‰t ÇiŠu nÀy là nhÜ vÆy. ñó là lÜ®c nói vŠ s¡c uÄn. 

 
Th† uÄn nghïa là gì? 
Th† có ba loåi: ñó là kh° th†, låc th† và bÃt kh° bÃt låc 

th†, mà ba th† kh° nÀy nÜÖng vào nÖi m¡t Ç‹ phân biŒt. Có 
sáu phÀn theo kia mà phân biŒt. Th† là có 18 loåi nhÜ phía 
dÜ§i cûa gi§i phân biŒt rõ ràng vŠ hình tÜ§ng. Th† uÄn nÀy ª 
nÖi gi§i thú phân biŒt có vô biên hình tÜ§ng. Nên bi‰t ÇiŠu 
nÀy là nhÜ th‰ lÜ®c nói vŠ th† uÄn. 

 
TÜªng uÄn nghïa là gì? 
TÜªng có sáu loåi. ñây thu¶c vŠ hành tÜ§ng, nghïa là 

nÜÖng vào m¡t Ç‹ phân biŒt nÖi kia bÎ cái thû là tÜ§ng cûa 
cänh gi§i. NÖi Çây có 6 loåi. Do tÜ§ng thû mà có hình tÜ§ng 
vÆy, nÜÖng vào tánh tÙc ch£ng có th‹ phân biŒt. N‰u phân 
biŒt, ho¥c ch£ng phân biŒt, nghïa là tÙc s¡c và th† hay 
pháp. ñiŠu nÀy nhÜ th‰ mà tÃt cä ÇŠu tØ ngã uÄn cûa các 
loåi khªi lên. TÜªng uÄn nÀy ª cänh gi§i phân biŒt có vô 
biên phÀn hành tÜ§ng, phäi bi‰t nhÜ th‰ mà lÜ®c nói vŠ 
tÜªng uÄn. 

 
Còn hành uÄn thì phäi nhÜ th‰ nào? 
Nghïa là tâm sª h»u pháp, tin vŠ phÀn thiŒn, tham, sân, 

si v.v... là phÀn các phiŠn não. ñó là tâm sª pháp. Các phÀn 
cûa tâm làm chû hành tÜ§ng nÜÖng vào nÖi m¡t mà chuy‹n 
Ç°i. ñây là hành uÄn. N‰u ª cänh gi§i phân biŒt có vô biên 
phÀn hành tÜ§ng. Nêu bi‰t ÇiŠu nÀy nhÜ th‰ mà lÜ®c nói vŠ 
hành uÄn. 

 
ThÙc uÄn là th‰ nào? 
Nghïa là sáu thÙc cûa thân. ThÙc uÄn nÀy nÜÖng vào nÖi 

m¡t, và ÇÓi tÜ®ng cûa m¡t Ç‹ phân biŒt trª thành tÜ§ng cûa 
thÙc kia cho Ç‰n thiŒn, bÃt thiŒn, vô kš v.v... Phân biŒt có vô 
biên phÀn hành tÜ§ng. Nên bi‰t ÇiŠu nÀy là nhÜ vÆy, lÜ®c 
nói vŠ thÙc uÄn.  

NhÜ trên Çã nói t°ng quát vŠ næm uÄn. Bây gi© nói Ç‰n 
xÙ, tÙc có 12 xÙ. Nghïa là bên trong có 6 xÙ, là nhãn, nhï, t›, 
thiŒt, thân, š, bên ngoài có 6 xÙ là: S¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, 
xúc, pháp. Trong nÀy nên bi‰t nhãn và næm s¡c kia cùng 
næm cänh h®p låi thành 10 s¡c xÙ h®p v§i š xÙ, nghïa là tåo 
nên các pháp nghïa là pháp xÙ. 

Bây gi© nói vŠ gi§i. TÙc có 18 gi§i. Nghïa là 6 cæn, 6 
cänh và 6 thÙc. Ÿ Çây con m¡t do thÙc phân biŒt có 6 loåi, 
tÙc là 6 xúc. Nghïa là nhãn xúc cho Ç‰n š xúc và s¡c kia 
cùng thÙc có 3 loåi tÜ§ng, nghïa là thiŒn, bÃt thiŒn và trung 
gian. ñây là hành tÜ§ng. Nhãn và xúc làm 3 th† sanh ra 
tánh cûa nhân. TÙc là 3 th† kia tØ m¡t và xúc sanh ra có 6 
loåi. Sáu loåi kia m‡i m‡i phân biŒt sanh ra 3 loåi nghïa là 
kh°, låc và bÃt kh° bÃt låc. NhÜ th‰ t°ng nói vŠ xúc, th†. M‡i 
thÙ ÇŠu có 18. NhÜ trÜ§c Çã nói vŠ th† uÄn, hành tÜ§ng 
cÛng là nhÜ vÆy. 

Låi n»a các tÜ§ng cûa ÇÃt, nÜ§c, gió, lºa, không, thÙc, 
tên g†i là 6 gi§i. Nói là do duyên sanh thì hành tÜ§ng nhÜ 
th‰ nào? 

TÙc là 12 duyên sanh vÆy. Nh»ng gì là 12 ? 
ñó là vô minh cho Ç‰n lão tº. Ÿ trong nÀy vô minh nghïa 

là quä cûa nghiŒp, nghïa là trong pháp thÆt là không Çúng. 
Do Çó mà vô minh khªi lên các phiŠn não. Cho nên nÖi vô 

Q 
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ngã h®p chung v§i ngã uÄn mà thành. Vô minh duyên vào 
hành. Hành låi có 3 loåi. ñó là phÜ§c hành, t¶i hành và bÃt 
Ç¶ng hành. PhÜ§c hành tÙc là 10 thiŒn nghiŒp Çåo. T¶i 
hành tÙc là 10 bÃt thiŒn nghiŒp Çåo. BÃt Ç¶ng hành nghïa là 
vô s¡c v.v... Nh»ng hành nhÜ th‰ ª Çây vô minh làm nhân 
mà các hành ÇÜ®c sanh ra. 

Hành duyên vào thÙc cho nên, m¡t và các thÙc, ái, 
ch£ng ái, quä chûng tº sanh trÜªng. ThÙc duyên v§i danh 
s¡c, sanh s¡c nÀy nghïa là do thÙc tåo ra cái danh kia. Danh 
có danh xÙ, cho nên th† và bÓn uÄn g†i là danh s¡c. NhÜ 
th‰ nÜÖng vào danh Ç‹ thành lÆp. Danh s¡c duyên vào løc 
nhÆp. Ÿ kia có 6 xÙ, nghïa là do danh, s¡c, nhãn, nhÜ th‰ và 
6 xÙ ki‰n lÆp løc xÙ duyên vào xúc. 

Xúc nghïa là con m¡t ti‰p v§i s¡c nhÜ trÜ§c Çã nói. Xúc 
duyên th†. Th† có 3 loåi nhÜ phía trÜ§c Çã nói. Ÿ Çây xúc, 
th†, hành tÜ§ng phäi nên bi‰t. Th† duyên ái, ái do vô minh. 
Ái duyên thû. Thû nghïa là s¡c và ch‡ chÃp thû mà sanh ra 
niŠm vui. H»u duyên sanh, nghïa là danh s¡c có ch‡ sanh 
khªi. Do vô minh kia mà có sanh pháp. TÙc ÇiŠu nÀy do t¿ 
tánh vô minh vì không phân biŒt. Sanh duyên vào lão tº. 
Lão nghïa là các uÄn ÇŠu thay Ç°i. Tº nghïa là uÄn kia hoåi 
diŒt. 

Các pháp sanh Ãy sau Çó là không. Mà kÿ thÆt trÜ§c s¿ 
có cûa thân cÛng phäi xä ly. Tuy nhiên vô minh kia ª nÖi 
uÄn k‰ ti‰p trª låi lÜu chuy‹n rÒi tæng trÜªng tÃt cä các phiŠn 
não sai quÃy. RÒi tÃt cä do vô minh và các loåi phiŠn não 
kia trª låi làm nhân. Cho nên phiŠn não nghiŒp låi sanh. 
ñiŠu nÀy có 3 cái ch£ng Çoån mà bÎ luân hÒi tÜÖng tøc lÜu 
chuy‹n. NhÜ th‰ phäi nên bi‰t nên thÆt pháp mà khªi lên s¿ 
ÇÓi trÎ. Khi vô minh h‰t thì t¿ tánh vô ngã. NhÜ th‰ lÜ®c nói 
vŠ 12 duyên sanh. 

 
Nói vŠ Ba La MÆt ña thì hành tÜ§ng nhÜ th‰ nào? 
Ÿ Çây có 10 loåi. Trong nÀy thì låi có 3 loåi. ñó là Pháp 

thí, ch£ng nói dÓi Ç‹ thí, và thí lòng tØ. 
Gi§i låi có 3 loåi Çó là nhi‰p luÆt nghi gi§i, nhi‰p thiŒn 

pháp gi§i và nhiêu ích h»u tình gi§i. NhÅn nhøc có 3 loåi. ñó 
là ñ‰ sát pháp nhÅn, chÎu nhÅn s¿ nguy håi oán giÆn và an 
lòng th† nhÆn s¿ kh°. Tinh tÃn có 3 loåi. Nghïa là M¥c giáp 
tinh tÃn, Gia hånh tinh tÃn và TÃt cánh tinh tÃn. 

ñÎnh låi có 3 loåi: Nghïa là Ly quá thÃt ÇÎnh, DÅn phát 
ÇÎnh và BiŒn s¿ ÇÎnh. 

HuŒ låi có 3 loåi: Nghïa là Nghe ÇÜ®c huŒ, Suy nghï 
ÇÜ®c huŒ, Tu ÇÜ®c huŒ. 

PhÜÖng tiŒn có 3 loåi: Nghïa là Lìa quá phÜÖng tiŒn, CÙu 
v§t phÜÖng tiŒn và Xa chÙng låc phÜÖng tiŒn. 

NguyŒn có 3 loåi: Nghïa là T¿ làm thành t¿u nguyŒn, 
NguyŒn giäi bày cho chúng sanh nh»ng trói bu¶c và NguyŒn 
cho cänh gi§i PhÆt thanh tÎnh. 

L¿c có 3 loåi: Thành biŒn s¿ nghiŒp l¿c, DiŒt trØ phiŠn 
não l¿c và Hàng phøc ma oán l¿c. 

Trí là có 3 loåi: Vô phân biŒt trí, Phân biŒt bình Ç£ng 
giác liÍu trí và DiŒt chúng sanh t¶i trí. 

NhÜ th‰ là nh»ng s¿ cho Çó có tính cách Ba La MÆt ña 
(rÓt ráo Ç‰n bên kia b© giäi thoát) mà BÒ ñŠ tâm trÜ§c tiên 
có ª nÖi tÃt cä chúng sanh khªi lên tâm tØ Ç‹ quán sát và 
nh»ng Ba La MÆt ña nÀy ª th‰ gian, sª hành và vô h»u 
hành tÜ§ng låi ch£ng th‹ ÇÜ®c. Ÿ nÖi xuÃt th‰ uÄn và ÇiŠu 
nÀy tÙc là tÜ§ng vô ngã giäi thoát, chÖn thÆt chÙng ÇÜ®c nhÜ 
lš mà quán sát. 

Nói Ç‰n ÇÎa tÙc là thÆp ÇÎa. Nghïa là hoan h› ÇÎa, tu thí 
Ba La MÆt ña. Ly cÃu ÇÎa tu gi§i Ba La MÆt ña. Pháp quang 

ÇÎa tu nhÅn nhøc Ba La MÆt ña. DiŒm HuŒ ÇÎa tu tinh tÃn ba 
La MÆt ña. Nam th¡ng ÇÎa tu ÇÎnh Ba La MÆt ña. HiŒn tiŠn 
ÇÎa tu huŒ Ba La MÆt ña. ViÍn hành ÇÎa tu phÜÖng tiŒn Ba 
La MÆt ña. BÃt Ç¶ng ÇÎa tu nguyŒn Ba La MÆt ña. ThiŒn 
HuŒ ÇÎa tu l¿c Ba La MÆt ña. Pháp vân ÇÎa tu trí Ba La MÆt 
ña. NhÜ vÆy các ÇÎa ÇŠu ÇÜ®c cái lš vô ngã, tÃt cä ÇŠu 
chÙng các tâm tØ không có sai biŒt, mà ª nÖi kia tu thí Ba La 
MÆt ña, an tÎnh thanh tÎnh cao cä mà ÇÜ®c. Vì nguyŒn l¿c 
r¶ng l§n ph° bi‰n thành t¿u ch£ng cùng v§i tÃt cä Thanh 
Væn vÆy. ñó là các Ba La MÆt ña. Ÿ nÖi Ãy duyên vào tÜ§ng 
ch£ng sai biŒt. Ho¥c nhân ho¥c pháp ÇŠu lìa tÜ§ng không 
vÆy. 

Nói vŠ không, tÙc là nói 18 không. Nghïa là m¡t và 
không g†i là n¶i không. S¡c và không thì g†i là ngoåi không. 
M¡t và s¡c cùng trí quán bình Ç£ng thì g†i là n¶i ngoåi 
không. Cho Ç‰n phân biŒt các loåi tÜ§ng cûa th‰ gian, m‡i 
m‡i quan sát, m‡i m‡i thành không. Nên có tên là Çåi 
không. Ÿ nÖi các phân biŒt lìa tánh thû xä, nói tên là không. 
Không nÀy låi là không. Cho nên có tên là không không. NÖi 
th¡ng nghïa Ç‰ quán ch£ng th‹ ÇÜ®c, tên là th¡ng nghïa 
không. Ÿ nÖi thí và làm các pháp ÇŠu bình Ç£ng tên g†i là 
không. Các pháp vô vi không phát hiŒn ÇÜ®c tÜ§ng cûa s¿ 
giác ng¶ tên g†i là không. Ÿ nÖi pháp không ch£ng có ít 
pháp mà thÆt có th‹ chuy‹n ÇÜ®c. Tan ra mà không tÆp h†p 
låi ÇÜ®c cho nên có tên là tán không. TÃt cä pháp kia ch£ng 
có biên t‰ nên g†i là vô t‰ không. Trong tÃt cä pháp tÃt cánh 
ch£ng có m¶t pháp nào là ch£ng không cho nên có tên là 
tÃt cánh không. UÄn và các pháp t¿ tánh cÛng nhÜ th‰ 
ch£ng nÖi sanh khªi, lìa tÜ§ng t¿ thû xä cho nên g†i là t¿ 
tÜªng không và tÃt cä các pháp kia không. Không sai biŒt 
tên g†i là nhÙt thi‰t pháp không. Ÿ nÖi ngã uÄn thû xä 
ch£ng th‹ ÇÜ®c nên g†i là ch£ng th‹ ÇÜ®c không. Ch£ng th‹ 
ÇÜ®c không nÀy nghïa là s¡c và tÜ§ng ch£ng th‹ ÇÜ®c vÆy. 
Låi có cái tánh cûa nghiŒp. Nên g†i là tÜ§ng không. Là 
ngÜ©i hay pháp, t¿ tánh kia là không. Nên có tên là t¿ tánh 
không. Ÿ nÖi các tánh lìa tánh thû xä nên g†i là vô tánh 
không. Vô tánh kia nghïa là lìa uÄn và tánh vô biŒt vÆy. N‰u 
lìa uÄn và t¿ tánh khªi không phân biŒt thì ÇÓi phá tÜ§ng tÙc 
g†i là vô tánh t¿ tánh không. Ho¥c ª kia nhÜ th‰ phân biŒt 
cho Ç‰n tÆn xÙ. TÙc hay giäi thoát s¡c và s¿ ràng bu¶c. Låi 
ch£ng phân biŒt có vô biên phÀn, lìa uÄn và thû xä tÙc là 
m¶t tÜ§ng, mà m¶t tÜ§ng kia thì tánh låi không có hai. Cái 
kia nhÜ th‰ cho nên tÙc là Ba La MÆt ña an trø ª nÖi m¶t 
cänh. T¿ tánh không, lš Ãy lìa các tÜ§ng h› luÆn. Nên quán 
nhÜ th‰ tÙc là vô ngã chân thÆt, Ç‹ mà quán. 

Nói là BÒ ñŠ phÀn tÙc là 37 phÄm BÒ ñŠ nghïa là: TÙ 
niŒm xÙ, cho Ç‰n Bát Chánh ñåo. TÙ niŒm xÙ là thân th† 
tâm pháp. Ÿ trong nÀy thân niŒm xÙ là quán thân không có 
nhiŠu loåi tích chÙa mà ch£ng có dính m¡c. Lìa tÜ§ng thû xä 
v.v... cho nên có tên là thân niŒm xÙ ÇŠu quán sát nhÜ vÆy. 
Låi n»a tÙc gi»a pháp niŒm xÙ nÀy ho¥c ª trong ngoài ho¥c 
ª gi»a mà phân biŒt có 3 loåi. Nghïa là tinh tÃn, ÇÎnh và 
chánh niŒm. Ba La MÆt ña tÜÖng Ùng v§i hay quan sát các 
BÒ Tát tÓi th¡ng BÒ ñŠ tâm và thí tÃt cä thiŒn hånh. Ÿ nÖi 
tÃt cä các pháp mà ÇÜ®c vô ngã tÜÖng Üng. N¶i tÓi th¡ng 
nÀy nhÜ th‰ lÜ®c nói là 4 niŒm xÙ. Các pháp khác cÛng nhÜ 
th‰ mà nên bi‰t. 

TÙ chánh Çoån nghïa là ÇÓi trÎ v§i phi BÒ ñŠ phÀn tÙc là 
s¿ sanh rÒi làm Çoån lìa, chÜa sanh làm cho sanh. Ÿ Çây 
g†i là sanh Çoån 2 loåi bÃt thiŒn ch£ng có ÇÓi trÎ. Nh»ng 
phÀn BÒ ñŠ chÜa sanh thì làm cho sanh. Khi sanh rÒi làm 
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cho tæng trÜªng. ñây g†i là siêng tu hai viŒc lành. NhÜ th‰ 
ho¥c nói lÜ®c nói g†i là tÙ chánh Çoån. 

TÙ thÀn túc nghïa là døc, tinh tÃn, Tam Ma ñÎa, HuŒ. 
NhÜ th‰ tÜÖng Üng v§i hành, tæng thÜ®ng quä sª Ç¡c. Ÿ nÖi 
sª Ç¡c nÀy mà quán døc và sª duyên. Nghïa là 4 loåi Tam 
Ma ñÎa, mà ª kia thân tâm lìa s¿ nÜÖng vào ch‡ ª và lìa 
tham tÜªng, nÜÖng vào nÖi tÎch diŒt, ch£ng có tác hành. NhÜ 
th‰ lÜ®c nói là tÙ thÀn túc. 

NgÛ cæn, ngÛ l¿c tÙc hi‹u tÃt cä quä cûa tÜ§ng. Nghïa là 
tín, tinh tÃn, niŒm, ÇÎnh, huŒ và tÜ§ng tæng thÜ®ng tÜÖng Üng 
v§i cæn l¿c. NhÜ th‰ lÜ®c nói ngÛ cæn, ngÛ l¿c. 

Låi n»a, ª trong nÀy nhÜ th‰ và sª uÄn, xÙ, gi§i v.v... tÙc 
2 giác liÍu phÀn. Nghïa là noãn Çänh vÎ. Noãn vÎ tu TÙ niŒm 
xÙ. ñänh vÎ tu TÙ chánh Çoån. Låi n»a có 2 th¡ng giác liÍu 
phÀn. Nghïa là nhÅn th‰ ÇŒ nhÃt pháp nhÅn vÎ tu tÙ thÀn túc. 
Th‰ ÇŒ nhÃt vÎ vÎ tÜ ngÛ cæn, ngÛ l¿c. Cái kia nhÜ th‰ và vô 
sª tác hành. TÓi thÜ®ng chân thÆt. Tín và cæn l¿c làm ki‰n 
Çåo duyên theo hành tÜ§ng. Nên bi‰t ª ki‰n Çåo sª tu kia 
nghïa là thÃt giác chi. ThÃt giác chi là NiŒm giác chi là làm 
l®i ích chúng sanh chÙng ÇÜ®c BÒ ñŠ nguyŒn. HiŒn tiŠn 
chánh niŒm, vô v†ng mÃt tÜ§ng. Tråch pháp giác chi là ngã 
pháp t¿ tánh quy‰t ch†n làm tÜ§ng. H› giác chi là t¿ mình tu 
Çåo ÇÜ®c vô lÆu nhÖn sanh h› låc vÆy. Khinh an giác chi có 
nghïa là chÙng ÇÜ®c chÖn thÆt pháp tánh. Ch£ng phäi håt 
giÓng cûa BÒ ñŠ phÀn mà xä lìa vÆy. Thân nghiŒp, tâm 
nghiŒp ÇÜ®c khinh an. ñÎnh giác chi nghïa là tÙ vô lÜ®ng và 
BÒ ñŠ nguyŒn. Vào chÖn nhÜ trí thuÀn nhÃt cänh tÜ§ng. 
Tinh tÃn giác chi là tuy quán tÎch tïnh th¡ng thÜ®ng công ÇÙc 
môn nhÜng mà ch£ng bÎ Ç¡m nhiÍm. Siêng tu các hành låi 
ch£ng giäi Çãi. Xä giác chi nghïa là nh§ nghï Ç‰n s¿ l®i ích 
chúng sanh nhÜ th‰ mà ÇiŠu phøc. Tùy theo sª hành Ba La 
MÆt ña và nh»ng pháp công ÇÙc. Bình Ç£ng phân biŒt xem 
ch£ng Ç‰n Çi. Trø ª nÖi bình Ç£ng vÆy. NhÜ th‰ lÜ®c nói tên 
cûa ThÃt Giác Chi. TÙc nhÜ th‰ cùng v§i ThÃt Giác Chi 
Hành, tên là Chánh Trí PhÀn. Ÿ kia hay ÇÓi trÎ v§i phiŠn não 
chÜ§ng và sª tri chÜ§ng hành tÜ§ng. Hay bi‰t tu Çåo và hay 
tu. TÙc Bát Chánh ñåo. 

Bát Chánh ñåo nghïa là chánh ki‰n cho Ç‰n chánh ÇÎnh.  
Ÿ Çây Chánh Ki‰n nghïa là bi‰t tÃt cä pháp ÇŠu là vô 

ngã tÜ§ng. Trø ª bình Ç£ng, kh° và Çiên Çäo. Ÿ Çây có m¶t 
phÀn là vi diŒu tÜ§ng, th¡ng huŒ sª quán.  

Chánh TÜ Duy nghïa là khªi lên tÜ duy, ch£ng Çoån sª 
tác nhÖn, nhÜ nguyŒn mà chÙng quä.  

Chánh Ng» nghïa là nh»ng l©i nói lìa s¿ hÜ dÓi, phân biŒt 
nhÜ thÆt mà nói.  

Chánh NghiŒp nghïa là làm hay làm mà không Çiên Çäo, 
ch£ng håi chúng sanh mà hay cÙu giúp chúng sanh v.v... 
Lìa v†ng mà tu.  

Chánh MŒnh nghïa là mång sÓng thanh tÎnh, lìa nh»ng tà 
v†ng... T¿ làm, hay tu và th¿c tÆp viŒc Ãy Ç‹ chÙng. 

Chánh CÀn nghïa là Ç‰n TÓi ThÜ®ng ñÎa mà låi tæng 
ti‰n. Thân không sanh mŒt mÕi. Tâm sanh månh më. 

Chánh NiŒm nghïa là niŒm xÙ và nhÜ thÆt mà quán. TØ 
tâm trang nghiêm t¿ nguyŒn phÜÖng tiŒn. Ÿ nÖi tÃt cä pháp 
ch£ng quên mÃt. 

Chánh ñÎnh nghïa là thân và nghiŒp mà thÜ©ng hay 
nÜÖng vào nÖi tÓi th¡ng công ÇÙc. 

An trø vô phân biŒt trí. TÙc các tÜ§ng tïnh l¿ tÜÖng Üng 
v§i bình Ç£ng. NhÜ th‰ lÜ®c nói tên 37 pháp BÒ ñŠ phÀn. 
Tùy theo hành tÜ§ng mà ghi lÜ®c låi nhÜ th‰. 

 
Quy‹n thÜ®ng h‰t 

 

Tónh  Laëng 
 

 

 

 
 
 
 
 

Quả đất cũ đường bay dài viễn mộng 
Nghiêng nghiêng theo hoa thay sắc bốn mùa 
Từ phương nao đắm nhiễm những nắng mưa 

Thành thân bệnh khi hàn, khi nóng sốt 
 
 

Cây nhuộm sắc thời gian trên lá mỏng 
Lòng nao nao theo muôn vẻ đổi thay 

Bình minh lên, nắng đứng, ráng ban ngày 
Ðôi mắt cũng nhuộm buồn từ muôn thuở 

 
 

Muôn vạn tiếng đời đi vào ký ức 
Tai ran ran đau nhức bởi trọc thanh 

Nhạc du dương chưa lấy lại thăng bằng 
Trong đáy vực nhọc nhằn nghe núi lở 

 
 

Hương trời nao trở về từ vạn nẻo 
Quá khứ thừa còn gởi lại tương lai 

Cố tìm khuây trong hương vị hoa lài 
Ðể chung lẽ, chắn sầu, thêm ấm áp 

 
 

Vị ngọt đã… dòng thời gian thả úng 
Quả,  rau tươi xin nhường lại cho đời 

Phận tha hương cay xé mấy phương trời 
Ngàn vạn lối vị đời luôn biến chất 

 
 

Ngã bệnh vì xác thân tiếp sắc 
Cửa khẩu ra vào bệnh hoạn cũng truyền lây 

Tháng ngày đi còn lại chút gì đây ? 
Tìm an ổn dưới tàng cây bờ suối . 

 
 

Sydney 15-9-2004 
Lâm Như Tạng 
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Cu¶c du hành sang 

Låp Tát (Lhasa) 

cûa Tây Tång 
 

Nguyên tác : To Lhasa and Beyond 
Tác giä  : Giuseppe Tucci 
Phóng tác : HT. Thích Trí ChÖn 
 

� 
 
 

Vài nét vŠ tác giä: Sinh næm 1894 tåi Macerata, vùng 
bi‹n Adriatic (Ý ñåi L®i), Giuseppe Tucci tÓt nghiŒp ñåi h†c 
La Mã (Rome University), và tåi Çây, sau này ông ÇÜ®c m©i 
làm giáo sÜ dåy các môn tôn giáo, tri‰t h†c ƒn ñ¶ và ViÍn 
ñông (Indian and Far Eastern Religion and Philosohphy).  
Nh»ng næm 1925 - 1930, ông nhÆn làm giáo sÜ dåy ti‰ng Ý, 
Trung Hoa và Tây Tång tåi các trÜ©ng ñåi h†c Calcutta, 
Santiniketan (ƒn ñ¶) và Dacca (HÒi QuÓc). Giáo sÜ Tucci 
n°i danh là h†c giä ñông PhÜÖng H†c, chuyên dÎch nhiŠu 
tác phÄm ti‰ng Phån (Sanskrit) và các ngôn ng» ñông 
PhÜÖng khác. Ông Çã th¿c hiŒn nhiŠu chuy‰n Çi sang 
nghiên cÙu ª các nÖi xa xôi tåi ƒn ñ¶, Nepal, Trung ñông, 
các vùng thu¶c miŠn tây và trung Tây Tång. Nh»ng sách 
cûa ông vi‰t vŠ lÎch sº, nghŒ thuÆt, khäo c° và dân t¶c h†c 
(ethnology) Çã ÇÜ®c dÎch ra nhiŠu thÙ ti‰ng. Giáo sÜ cÛng 
Çã Çóng góp nhiŠu bài khäo cÙu giá trÎ, giúp các Ç¶c giä Âu 
Châu hi‹u bi‰t vŠ ƒn ñ¶. CuÓn sách nguyên bän ti‰ng Ý 
mang tên là: "A Lhasa E Oltre" do Mario Carelli dÎch ra Anh 
væn: "To Lhasa and Beyond". Tác phÄm thuÆt låi chuy‰n Çi 
cûa giáo sÜ Tucci vào næm 1949 Ç‰n thæm Tây Tång, lúc 
mà ÇÃt nÜ§c này còn là m¶t quÓc gia hoàn toàn Ç¶c lÆp t¿ 
do, v§i nŠn væn minh lâu Ç©i huyŠn bí cûa nó, chÜa bÎ Trung 
Hoa C¶ng Sän xâm chi‰m. CuÓn sách cÛng diÍn tä nh»ng 
phong tøc, tÆp quán, Ç©i sÓng tâm linh, tôn giáo và nhiŠu 
sinh hoåt væn hóa khác cûa dân chúng Tây Tång tåi các 
thành phÓ l§n mà giáo sÜ có dÎp Ç‰n vi‰ng thæm nhÜ Lhasa, 
Shigatse, Samye và Gyantse v.v... Tác phÄm xuÃt bän lÀn 
ÇÀu tiên næm 1956 và ÇÜ®c tái bän vào nh»ng næm 1983 và 
1985. 

 

ChÜÖng I 
TØ La Mã Ç‰n cºa ngõ Tây Tång 

 
Vào lúc tôi Çang ki‹m Çi‹m låi lÀn chót m†i viŒc s¡p x‰p 

cho chuy‰n Çi cûa tôi thì m¶t bi‰n cÓ xäy ra tåi La Mã 
(Rome) khi‰n tôi h‰t sÙc bàng hoàng. VÎ trÜªng cûa giáo 
phái Bodha, ngÜ©i t¿ xÜng là trø trì tu viŒn Badhamandala ª 
Tashilhumpo - m¶t thành phÓ mà tôi Çã có dÎp vi‰ng thæm 
hai lÀn trong nh»ng chuy‰n qua Tây Tång trÜ§c Çây, nhÜng 
tôi chÜa bao gi© nghe ai nh¡c Ç‰n tên tu viŒn Çó - và cÛng 
t¿ nhÆn là nhân vÆt Çåi diŒn chính thÙc cho Tây Tång, Çã 
bày tÕ s¿ phÌ báng chÓng ÇÓi tôi, låi còn quä quy‰t r¢ng n‰u 
lÀn này tôi Ç¥t chân trª låi Tây Tång, tôi së không hy v†ng 
ÇÜ®c trª vŠ. 

Ai cÛng ÇŠu nh§ là tôi Çã hành Ç¶ng ra sao Ç‹ l¶t m¥t nå 
cái con ngÜ©i mà trên giÃy thông hành không bao gi© ghi rõ 
quÓc tÎch th¿c s¿ cûa ông ta, m¶t nhân vÆt mà ª xÙ Tây 
Tång không ai bi‰t Ç‰n, nhÜng Sª Cänh sát QuÓc T‰ thì 
ch£ng xa lå gì h¡n ta. Ngày n†, tôi vi‰t cho tên Çó m¶t lá thÜ 
b¢ng ti‰ng Tây Tång, nhÜng không thÃy y trä l©i. Sau này, 
tôi hÕi ông ta m¶t vài vÃn ÇŠ liên quan Ç‰n PhÆt Giáo, ông 
cÛng nín thinh luôn. BÎ b¡t bu¶c phäi r©i khÕi nÜ§c Ý, cho 
nên tØ Thøy Sï, ông ta Çã gºi qua báo chí tåi La Mã cho tôi 
m¶t bÙc thÜ, trong Çó y hËn g¥p tôi tåi Darjeeling (ƒn ñ¶); 
và bäo r¢ng Ç‰n thành phÓ Çó, ông ta së giäi Çáp ÇÀy Çû 
nh»ng câu hÕi th¡c m¡c cûa tôi, nh»ng ÇiŠu mà gây ra 
nhiŠu bÓi rÓi cho y tåi La Mã. Tuy nhiên ông ta Çã không có 
m¥t tåi Darjeeling theo Çúng l©i hÙa hËn, và m†i ngÜ©i ª Çó 
cÛng ch£ng ai bi‰t Ç‰n tông tích cûa ông ta. H¡n ta cÛng Çåi 
ngôn, nói khoác lác cä v§i ông ñåi sÙ Nepal ª Luân ñôn 
(Anh quÓc); và nh© tôi báo cáo cho bi‰t mà ông ñåi sÙ này 
cÛng phäi thØa nhÆn r¢ng Çó là hành Ç¶ng cûa m¶t tên Çåi 
nói láo, lÜ©ng gåt, không còn bi‰t liêm sÌ. ViŒc tôi lÆt tÄy ông 
ta ÇÜ®c xem nhÜ chính Çáng khi tôi nhÆn ÇÜ®c tØ chính phû 
Tây Tång m¶t væn thÜ ÇŠ ngày 10 tháng 01 næm 1949 trä l©i 
cho bi‰t nhÜ sau: 

 
"Chúng tôi Çã nhÆn ÇÜ®c thÜ cûa ông kèm v§i bän sao 

bän báo cáo cûa Nha Cänh sát Ý ñåi L®i nói rõ vŠ hành 
Ç¶ng cûa ông Cherenzi Lind. Chúng tôi Çã trình bày vÃn ÇŠ 
này v§i chính phû chúng tôi, và cÖ quan h»u trách sª tåi Çã 
chÌ thÎ chúng tôi thông báo cho ông bi‰t r¢ng nhân vÆt måo 
nhÆn, t¿ xÜng là Cherenzi Lind hoàn toàn không có liên hŒ 
gì v§i Tây Tång. Bän báo cáo cûa Sª Cänh Sát Ý ñåi L®i 
còn nói r¢ng trong giÃy t©, Cherenzi Lind không ghi rõ cho 
bi‰t nÖi sinh và nguyên quán cûa ông ta. Y Çã dùng l©i 
thuy‰t giäng Ç‹ phÌnh gåt nhiŠu ngÜ©i. Chúng tôi thÆt h‰t 
sÙc cám Ön n‰u ông có th‹ thông báo cho các quÓc gia 
khác bi‰t rõ vŠ nh»ng hành Ç¶ng dÓi trá cûa Cherenzi Lind 
Ç‹ h¡n cÛng së bÎ lÆt tÄy tåi các nÖi Çó. Và chúng tôi rÃt hân 
hånh n‰u ÇÜ®c ông cho bi‰t thêm bÃt cÙ ÇiŠu gì cûa tên 
lÜ©ng gåt bÃt lÜÖng nói trên có th‹ gây phÜÖng håi cho xÙ 
sª Tây Tång chúng tôi". 

 
Gi© Çây tôi vui mØng tri ân chính phû và nhân dân Tây 

Tång Çã dành cho tôi nhiŠu Üu ái, s¤n sàng Çón nhÆn giúp 
Ç« khi tôi qua Çó làm công tác nghiên cÙu. Tåi Darjeeling, 
dù tôi không may m¡n giäi quy‰t ÇÜ®c h‰t nh»ng khó khæn 
mà tôi Çã g¥p phäi khi còn ª La Mã, nhÜng ít ra cÛng giúp 
tôi th¿c hiŒn ÇÜ®c thu x‰p, chuÄn bÎ cÀn thi‰t ÇÀu tiên cho 
chuy‰n du hành qua xÙ tuy‰t cûa tôi. 
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Sau Kalimpong, Darjeeling là ngôi ch® l§n nhÃt tåi vùng 
biên gi§i gi»a ƒn ñ¶ và Tây Tång. Næm 1835 khi vua Sikkim 
nhÜ©ng Darjeeling cho chính phû ƒn ñ¶ thì thành phÓ nÀy 
trª thành nÖi nghÌ mát mùa hè cûa dân chúng ti‹u bang 
Bengal (miŠn Çông ƒn ñ¶), nhÜng ngày nay thì không còn 
ÇÜ®c nhÜ th‰ n»a. Do Çó mà thành phÓ Çã trª nên có phÀn 
hÖi v¡ng vÈ và giäm sút hoåt Ç¶ng. Các cÖ sª thÜÖng måi 
chính tåi Çây cuÓi cùng cÛng Çã phäi d©i Ç‰n Kalimpong là 
nÖi mà nh»ng Çoàn ngÜ©i Çi buôn Çã vÜ®t qua các ng†n Çèo 
Jelap và Natu Ç‹ chuyên chª hàng len, lông cØu cûa Tây 
Tång vào Çây bán nh¢m cung cÃp cho các hãng xÜªng ÇÎa 
phÜÖng. S¿ phÒn thÎnh cûa Tây Tång chÎu änh hÜªng rÃt 
nhiŠu theo giá cä lên xuÓng cûa hàng len tåi ngôi ch® này. 
Tuy nhiên Darjeeling vÅn còn mang màu s¡c cûa m¶t thành 
phÓ tÜÖi vui và r¶n rÎp. ñÜ®c thi‰t lÆp trên nh»ng triŠn ÇÒi, 
bao b†c xung quanh v§i các vÜ©n trà lá màu xanh và Än 
mình bên dÜ§i nh»ng khu rØng. Darjeeling còn ÇÜ®c tô Çi‹m 
tØ hÜ§ng b¡c nhìn xuÓng nhÜ nh»ng tháp canh bªi cänh trí 
hùng vï cûa ng†n Kanchenjunga, ÇÌnh núi cao hàng thÙ ba 
trên th‰ gi§i sau Everest cûa Hy Mã Låp SÖn. 
Kanchenjunga còn mang vÈ ÇËp thÀm l¥ng, kín Çáo và khi 
trên chóp núi phû ÇÀy tuy‰t tr¡ng v§i nh»ng Çám mây l»ng 
l© bao phû bay xung quanh, bên dÜ§i thì trông nó ch£ng 
khác gì hòn Çäo Blest trôi n°i gi»a Çåi dÜÖng bÀu tr©i mênh 
mông. 

 
Kalimpong b¡t ÇÀu có ÇÜ®c sinh hoåt là nh© ngÜ©i Anh 

mª cu¶c viÍn chinh næm 1904 khi con ÇÜ©ng b¶ giao thÜÖng 
v§i Låp Tát (Lhasa) ÇÜ®c khai thông. TØ m¶t ngôi làng v¡ng 
vÈ vào lúc Ãy, Kalimpong Çã phát tri‹n trª thành m¶t thành 
phÓ l§n nhÃt cûa miŠn b¡c ti‹u bang Bengal. TØ Kalimpong 
nhìn ra cänh trí không hùng vï b¢ng ª Darjeeling. NÖi Çó, du 
khách vÅn nhìn thÃy ng†n núi Kanchenjunga nhÜng không 
ÇÜ®c cao và vï Çåi cho l¡m. Tåi cä hai thành phÓ, sinh hoåt 
cûa ngÜ©i dân khó tìm thÃy ÇÜ®c s¿ khác biŒt cûa m‡i ÇÎa 
phÜÖng. Ngay ki‹u cách xây nhà cÛng vÆy, toàn là nh»ng 
loåi nhà buÒn tÈ mà du khách có th‹ nhìn thÃy tåi bÃt cÙ khu 
phÓ ch® nào ª ƒn ñ¶. NhiŠu s¡c dân Çã g¥p g« và sÓng 
chung Çøng v§i nhau tåi Çây mà hình nhÜ tÃt cä m†i ngÜ©i 
ÇŠu chÃp nhÆn nhÜ vÆy chÙ không ai than trách gì. 

 
NgÜ©i Bengalis Çáng lë ra phäi Çông hÖn các s¡c dân 

khác vì Çây n¢m trong ti‹u bang Bengal cûa ƒn ñ¶, nhÜng 
h† låi rÃt ít. Du khách chÌ g¥p h† Ç¥c biŒt trong gi§i cänh 
sát, ª nh»ng tiŒm buôn bán nhÕ và làm thÜ kš các væn 
phòng. Toàn b¶ Ç©i sÓng kinh t‰ ª Çây ÇŠu n¢m trong tay 
cûa nh»ng ngÜ©i Marwaris và h† có m¥t kh¡p nÖi, làm chû 
phÀn l§n các xí nghiŒp và thÜÖng vø; cho Çoàn th‹ và cá 
nhân vay tiŠn, ki‹m soát m†i hàng hóa nhÆp cäng tØ ƒn ñ¶ 
cÛng nhÜ xuÃt cäng sang quÓc gia này. H† phát xuÃt tØ 
vùng ÇÃt không xa thÎ trÃn Bombay (miŠn tây ƒn) nhÜng 
không làng xã nào tåi ƒn ñ¶ mà không có dÃu chân cûa h†. 
H† cÛng Çi thÃu t§i vùng núi Hy Mã Låp SÖn (Himalaya) và 
khi g¥p dÎp thuÆn tiŒn, m¶t sÓ ngÜ©i cûa h† có th‹ qua Tây 
Tång hay Th° Nhï Kÿ Ç‹ làm æn buôn bán. Vì không thích lŒ 
thu¶c vào nh»ng tên thÜÖng gia ƒn ñ¶ xäo quyŒt, các nhà 
buôn Tây Tång Çã thi‰t lÆp ª Darjeeling và ngay cä tåi 
Kalimpong m¶t thành phÓ nhÕ riêng biŒt, tåi Çây h† Çã trÒng 
tr†t và d¿ng hàng rào quanh nhà trông ch£ng khác gì nÖi 
quê hÜÖng xÙ sª cûa h†. 

 

Ÿ Kalimpong, du khách có g¥p các vÎ Låt Ma, nh»ng 
ngÜ©i hành khÃt Çang quay nh»ng vòng xe cÀu nguyŒn 
(prayer wheels) trong lúc ch© nhÆn thÙc æn tØ khách thÆp 
phÜÖng bÓ thí; ngay cä nh»ng ngÜ©i Kham du cÜ v§i nét m¥t 
d» d¢n và mang theo ngÜ©i lÜ«i dao dài bÕ trong vÕ båc 
chåm tr°. Nh»ng ngÜ©i Tây Tång khi Ç‰n các thành phÓ này 
nét m¥t cûa h† có vÈ Çæm chiêu, chÃt phác. H† chÌ lÜu låi 
trong vài tuÀn rÒi ngÜ©i khác Ç‰n ª th‰ ch‡ cûa h†. Bên trên 
vùng ÇÃt nhà ª cûa ngÜ©i Tây Tång, khu phÓ Trung Hoa mª 
ra chåy dài theo con ÇÜ©ng chính v§i nh»ng tiŒm sºa giày, 
bán ÇÒ sÙ, hàng løa và nhiŠu thÙ khác. TØ ThÜ®ng Häi 
(Shanghai) hàng hóa Trung Hoa thÜ©ng nhÆp cäng trÜ§c 
tiên vào Calcutta (ƒn ñ¶) qua ngä Tân Gia Ba (Singapore) 
và tØ Çó,chúng ÇÜ®c chuy‹n ÇÜa lên vùng núi ÇÒi Hy Mã 
Låp SÖn và tÒn tr» tåi Kalimpong và Darjeeling. TØ hai thÎ 
trÜ©ng này hàng hóa ÇÜ®c phân phÓi gºi Ç‰n các cºa tiŒm 
và ch® phiên (fairs) ª Tây Tång. NhÜ vÆy hàng hóa Trung 
Hoa phäi Çi lòng vòng kéo dài hàng tháng m§i t§i xÙ Tây 
Tång. NhÜng không có phÜÖng tiŒn chuyên chª nào nhanh 
hÖn ÇÜ®c khi mà s¿ giao thông ÇÜ©ng b¶ gi»a Trung Hoa và 
Låp Tát (Lhasa) cûa Tây Tång không mÃy an toàn vì thÜ©ng 
xäy ra cÜ§p bóc ª biên gi§i. 

 
Kalimpong và Darjeeling là nh»ng thành phÓ làm nhÎp 

cÀu gi»a hai nŠn væn hóa ƒn ñ¶ và Tây Tång. NhÜng cä hai 
dân t¶c ti‰p xúc v§i nhau chÌ bên ngoài mà thôi. ´t có s¿ 
thông cäm thÆt s¿ trong tâm hÒn hay phong tøc tÆp quán. 
Cä hai s¡c dân g¥p g« nhìn nhau v§i s¿ nghi ng©, h† sÓng 
gÀn nhau bên ngoài nhÜng trong lòng thì xa cách. Tåi Çây 
hình nhÜ dân ƒn muÓn trª thành ngÜ©i Tây Tång và ngÜ®c 
låi dân Tây Tång muÓn trª thành ngÜ©i ƒn, nhÜng th¿c t‰ thì 
không ÇÖn giän nhÜ vÆy. Các phong tøc, tÆp quán, y phøc 
và ngôn ng» cûa m‡i dân t¶c thÜ©ng ÇÜ®c bi‹u hiŒn qua 
cu¶c sÓng chung Çøng, nhÜng hai nŠn væn hóa không th‹ 
hòa h®p lÅn nhau. Tåi khu v¿c biên gi§i là nÖi dân chúng 
thÌnh thoäng t° chÙc ch® phiên và ch£ng khác gì ch® búa 
trong phÓ xá bao nhiêu. Du khách có th‹ tìm thÃy tåi Çây Çû 
loåi m¥t hàng hóa thÜ®ng vàng hå cám v§i nhiŠu màu s¡c 
r¿c r«, Ç¡t tiŠn cÛng nhÜ rÈ tiŠn. Dåo quanh ch®, du khách 
ngºi thÃy mùi hÜÖng thÖm lÅn thúi; du khách cÛng ÇÜ®c 
nghe nh»ng bän nhåc, bài ca Çû âm ÇiŒu lên b°ng xuÓng 
trÀm, êm dÎu lÅn chát chúa. 

 
Các cºa tiŒm ÇŠu giÓng nhÜ ª ƒn ñ¶, thÜ©ng mª Ç‰n 

khuya. Dân chúng tÕ vÈ ít chú tâm Ç‰n viŒc buôn bán mà h† 
thích nói chuyŒn, vÅy tay chào nhau, Ç†c kinh sách các Çåo 
giáo và ngû gà ngû gÆt. Ti‰ng h† nói cÜ©i hòa lÅn v§i âm 
ÇiŒu phát ra tØ chi‰c máy hát cÛ kÏ mà chû nhân mua nó nÖi 
m¶t cºa hàng cûa anh chàng ngày Çêm thích lang thang 
rong chÖi hÖn là chæm lo công viŒc làm æn. TØ cºa tiŒm này 
sang cºa tiŒm khác, du khách ÇÜ®c dÎp thÜªng thÙc nh»ng 
bän nhåc và bài hát qua nhiŠu ngôn ng» khác nhau. Dân 
chúng m¶t sÓ ngÜ©i m¥c dù không hi‹u š nghïa n¶i dung 
các nhåc phÄm Çó, nhÜng h† vÅn yên l¥ng ÇÙng chæm chú 
nghe ch£ng khác gì Çang say sÜa nhìn xem các bu°i lÍ lÜ®c 
tôn giáo. ñåi diŒn cho dân Âu Châu ª Çây ngoài nh»ng 
ngÜ©i trong hai giáo Çoàn Tin Lành và Thiên Chúa La Mã, 
còn có m¶t sÓ thÜÖng gia chû nhân các ÇÒn ÇiŠn trà, tuy 
nhiên lÀn hÒi các cÖ sª này ÇŠu rÖi vào tay cûa nh»ng tên 
ÇiŠn chû ƒn ñ¶. 

 
(Còn ti‰p) 
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ñoàn Væn Thông 
 
(Ti‰p theo VG 143) 
 

ChÜÖng VI 
 

HiŒn tÜ®ng ma qu› 
 

 
Có ma hay không ? 
 
ñây là vÃn ÇŠ ÇÜ®c Ç¥t ra tØ lâu tØ 

ñông PhÜÖng cÛng nhÜ Tây PhÜÖng. 
NhiŠu ngÜ©i ho¥c nghe, ho¥c Çã thÃy 
ma nhÜng thÆt s¿ vÃn ÇŠ chÙng minh 
có ma hay không theo nghïa cûa khoa 
h†c th¿c nghiŒm thì quä là m¶t vÃn ÇŠ 
nan giäi. TØ ngàn xÜa, lúc loài ngÜ©i 
xuÃt hiŒn, lúc ánh sáng và bóng tÓi 
bao trùm lÃy h†, lúc h† trông thÃy "s¿ 
ch‰t" là lúc h† tin r¢ng có ma. Ma là 
vÆt vô hình nhÜng låi xuÃt hiŒn nhiŠu 
trong š tÜªng, trong quan niŒm sÓng 
cûa nhiŠu ngÜ©i. Ma hiŒn diŒn cä trong 
væn h†c, væn thÖ ñông PhÜÖng cÛng 
nhÜ Tây PhÜÖng ÇŠu bàng båc hình 
änh cûa các hÒn ma. Con ngÜ©i s® hãi 
vŠ ma nhÜng vÅn muÓn nghe nh¡c 
Ç‰n hÒn ma. ChuyŒn Liêu Trai Chí DÎ 
Çã m¶t th©i lôi cuÓn bi‰t bao ngÜ©i vì 
cái huyŠn bí siêu linh mÖ hÒ nhÜng 
ÇÀy vÈ mÖ m¶ng lãng mån tr» tình. 
ñ†c Liêu Trai m§i thÃy ma không tàn 
ác ghê r®n nhÜ ngÜ©i ta tÜªng mà 
thÜ©ng rÃt cô ÇÖn, hiu quånh, lãng 
mån Ça tình... 

Theo các tài liŒu c° cûa Tây Tång, 
nhÃt là trong Tº ThÜ có nh¡c Ç‰n vÃn 
ÇŠ ma qu›. Ma thÆt ra là nh»ng linh 
hÒn chÜa siêu thoát chÜa có nÖi nÜÖng 
t¿a. Tº ThÜ Ai CÆp cÛng nói nhiŠu Ç‰n 

hÒn ma. N‰u Çã tin r¢ng con ngÜ©i 
gÒm có 2 phÀn là HÒn và Xác thì ma 
chÌ là m¶t trong nh»ng hiŒn tÜ®ng xäy 
ra sau khi ch‰t. Có ngÜ©i sau khi ch‰t, 
hÒn lìa khÕi xác nhÜng hÒn không chÎu 
xa r©i ngÜ©i thân, chính bän thân ngÜ©i 
ch‰t cÛng không nghï r¢ng mình vÅn 
sÓng bình thÜ©ng. Tuy nhiên ÇiŠu Çau 
kh° là ngÜ©i thân không th‹ thÃy h†, vì 
lúc này h† chÌ có phÀn hÒn mà không 
có phÀn xác. PhÀn hÒn cÃu tåo bª 
nh»ng nguyên tº có tÀn sÓ rung cao 
hÖn. Khi ch£ng ÇÜ®c, Çôi khi tÙc giÆn 
cÓ tÆp trung næng l¿c vÓn có Ç‹ tác 
Ç¶ng lên ÇÒ vÆt nhÜ làm ÇÒ Çåc di 
chuy‹n, phát ra ti‰ng Ç¶ng hay có khi 
nh© næng l¿c månh h† có th‹ mÜ®n 
tåm xác thân Ç‹ hi‹n hiŒn trong th©i 
gian ng¡n. Nh»ng ai thÃy ÇÜ®c h† lúc 
Ãy së rÃt kinh hãi và g†i hình tÜ®ng 
vØa xuÃt hiŒn là ma. CÛng nhÜ nghe 
ti‰ng Ç¶ng ho¥c thÃy ÇÒ Çåc di chuy‹n 
thì g†i là ma phá phách, ma làm. ThÆt 
ra theo m¶t sÓ thuy‰t tôn giáo cÛng 
nhÜ theo các vÎ Låt Ma Tây Tång thì 
ma qu› không Çáng s® vì chúng chÌ ª 
Ç£ng cÃp thÃp hÖn cä loài ngÜ©i, tuy 
nhiên ma sÓng ª cõi âm, ª nÖi Çó linh 
hÒn ngÜ©i ch‰t khi g¥p thÜ©ng phäi 
theo lÎnh chúng vì chúng là nh»ng 
ngÜ©i giúp viŒc ª cõi âm. N‰u linh hÒn 
có t¶i thì dï nhiên phäi Ç†a xuÓng Çây 
ch£ng khác nào ª trÀn th‰ ngÜ©i phåm 
t¶i phäi ra tòa, vào tù có nhân viên 
thØa hành dÅn vào ngøc, có ngÜ©i coi 
tù, canh gác tù v.v... NgÜ©i Tây 
PhÜÖng thÆt ra chÌ m§i nghiên cÙu 
nh»ng vÃn ÇŠ có tính cách huyŠn bí 
siêu linh trong nh»ng th©i gian gÀn Çây 
thôi, nhÃt là khi khoa h†c Çành bó tay 
trÜ§c nh»ng lå lùng mà khoa h†c 
không th‹ nào giäi thích ÇÜ®c. Càng 
ngày sÓ lÜ®ng các nhà khoa h†c, các 
nhà nghiên cÙu, chuyên nghiŒp hay tài 
tº nhäy vào vòng tìm hi‹u và tìm cách 
chÙng minh các lãnh v¿c siêu linh 
trong Çó có vÃn ÇŠ vŠ s¿ sÓng, s¿ 
ch‰t, vÃn ÇŠ ÇÀu thai, luân hÒi, quä 
báo và cä vÃn ÇŠ ma qu› hiŒn hình. 
TÃt cä ÇŠu cÓ nh¢m møc Çích Ç‹ 
chÙng minh, xác nhÆn các vÃn ÇŠ nêu 
trên có thÆt hay không? 

HiŒn nay, các nhà nghiên cÙu Çã 
quy‰t ÇÎnh không hoàn toàn cæn cÙ 
vào quan niŒm thông thÜ©ng cûa 
nh»ng nhà khoa h†c là m†i vÃn ÇŠ ÇŠu 
phäi chÙng minh b¢ng khoa h†c th¿c 
nghiŒm m§i có th‹ Çi Ç‰n k‰t luÆn 
chính xác. Nh»ng hiŒn tÜ®ng siêu linh 
n¢m trong nh»ng lãnh v¿c khác biŒt 
v§i th‰ gi§i mà con ngÜ©i Çang sÓng 
và dï nhiên các cÃu tåo cûa nh»ng vÆt 

th‹ lå lùng Ãy cÛng phäi khác xa cÃu 
tåo cûa các vÆt chÃt trên th‰ gian. 
Cäm nhÆn ÇÜ®c ÇiŠu Çó thì h†a may 
con ngÜ©i m§i có th‹ tìm hi‹u ÇÜ®c 
nh»ng hiŒn tÜ®ng huyŠn bí. Trên tiŠn 
ÇŠ Çó, h† b¡t ÇÀu thu thÆp các tài liŒu 
thu¶c lãnh v¿c siêu linh cÛng giÓng 
nhÜ hiŒn nay, các nhà sinh vÆt h†c vÅn 
còn lÀn mò sÜu tÆp và phân loåi các 
sinh vÆt trên quä ÇÃt ÇÎnh tên, phân 
loåi và nghiên cÙu chúng, m¥c dÀu các 
sinh vÆt Çã xuÃt hiŒn cách nay h¢ng 
triŒu triŒu næm. Ngày nay ª Âu MÏ, rÃt 
nhiŠu trung tâm nghiên cÙu các hiŒn 
tÜ®ng siêu linh ÇÜ®c thành lÆp. Ngay 
tåi ti‹u bang Florida cûa Hoa Kÿ Çã có 
m¶t viŒn lÜu tr» khoäng ba mÜÖi nghìn 
hÒ sÖ liên hŒ Ç‰n các hiŒn tÜ®ng siêu 
hình. Các hiŒp h¶i chuyên nghiên cÙu 
vŠ linh hÒn và các hiŒn tÜ®ng vŠ ma 
qu› ÇÜ®c thành lÆp kh¡p nÖi trên th‰ 
gi§i: ª Anh, Pháp, ñÙc, Hoa Kÿ nhÜ 
The Churches' Felloship for Psychical 
and Spiritual Studies, H¶i nghiên cÙu 
vŠ nh»ng kinh nghiŒm cûa nh»ng 
ngÜ©i ch‰t Çi sÓng låi (out of the body 
experieces), H¶i nghiên cÙu vŠ nh»ng 
vÃn ÇŠ gÀn gÛi v§i cái ch‰t NDS (near 
Death Studies) ... 

ñ¥c biŒt các nhà khoa h†c, vÆt lš, 
hóa h†c, sinh vÆt h†c và nhÃt là các 
nhà y h†c (trong Çó có các Bác sï n°i 
danh nhÜ Raymond Moody, Bác sï 
C.G. Jung, Bác sï Jaflé, Bác sï Stafforf-
Clark, Bác sï Charles Richet...) và Ç¥c 
biŒt là rÃt nhiŠu giáo sÜ tåi các ñåi 
H†c n°i ti‰ng ª Anh, Pháp, MÏ, ñÙc, 
Nga Çã Ç° xô vào nghiên cÙu các lãnh 
v¿c siêu hình nhÜ Çã nói trên. 

 
Nh»ng tÜ liŒu sÜu tÆp  

vŠ hÒn ma trên th‰ gi§i 
 
ChuyŒn vŠ ma qu› xuÃt hiŒn trên 

cõi th‰ thÜ©ng ÇÜ®c tìm thÃy tØ c° Çåi 
Ç‰n nay qua bi‰t bao tài liŒu sách vª 
ho¥c truyŠn khÄu. Tuy nhiên không 
phäi m†i chuyŒn ÇŠu có thÆt. Các nhà 
nghiên cÙu vŠ vÃn ÇŠ hÒn ma thÜ©ng 
gi» låi ít nhÃt là nh»ng chuyŒn ma 
Çáng tin cÆy Ç‹ cho vào nh»ng b¶ sÜu 
tÆp cûa h†. 

Sau Çây là m¶t sÓ tÜ liŒu vŠ hÒn 
ma xuÃt hiŒn trên th‰ gi§i Çã ÇÜ®c các 
nhà nghiên cÙu vŠ hiŒn tÜ®ng siêu 
hình cho là trung th¿c. 

 
Nh»ng ngôi nhà có ma 

 
Hai v® chÒng Albert và Ivy 

Cardwell d†n Ç‰n ª tåi m¶t chung cÜ 
mà h† thích tåi Rotherham Yorkshire 
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(Anh QuÓc). Hôm Çó nh¢m tháng 7 
næm 1986 hai ngÜ©i Çã cäm thÃy có s¿ 
dÎ thÜ©ng nÖi dãy phòng h† ª. Ban 
Çêm h† nghe ti‰ng c†t kËt rÃt có vÈ dè 
d¥t rÒi nhÜ có ti‰ng chân Çi và ti‰ng gõ 
cºa ª phòng ngoài, ngay nÖi phòng 
ngû chính. Ti‰ng Ç¶ng Ãy làm nhiŠu 
ngÜ©i nghe rõ nhÜng bà Cardwell låi là 
ngÜ©i Ç¶c nhÃt thÃy rõ m¶t hình änh lå 
lùng ghê s®: Bà thÃy m¶t "con ma" 
xuÃt hiŒn trÜ§c m¥t, Çó là m¶t ngÜ©i 
Çàn bà và bà ta bi‰n mÃt ngay khi 
Cardwell có š ÇÎnh chÌ cho chÒng thÃy 
cänh tÜ®ng lå lùng này. 

 
Không phäi hình änh ma luôn luôn 

hiŒn ra m© äo mà trái låi Çôi lúc giÓng 
nhÜ m¶t ngÜ©i sÓng. Tåi Dunstable, ª 
Bedfordshire (Anh) có m¶t ngôi nhà c° 
mà dân quanh vùng không dám låi gÀn 
vì nhiŠu ngÜ©i Çã thÃy ª Çó, h¢ng Çêm 
xuÃt hiŒn m¶t con ma Çã già, m¥c b¶ 
ÇÒ Çen båc màu th©i Çåi N» hoàng 
Victoria có nút Çinh khuy vàng n°i trên 
c° áo. ñây không phäi là m¶t bóng ma 
m© äo mà trái låi hi‹n hiŒn nhÜ ngÜ©i 
thÆt. Næm 1966 vào mùa hè, con ma 
xÜa c° này låi xuÃt hiŒn m¶t lÀn n»a 
ngay ª khung cºa l§n cûa ngôi nhà 
nhìn xuÓng ÇÒi. 

 
M¶t nhóm nghiên cÙu vŠ các hiŒn 

tÜ®ng ma quái Çã Ç¶t nhÆp ngôi nhà 
c° Ç‹ quan sát và Çã kh£ng ÇÎnh r¢ng: 
H¢ng Çêm khoäng 7 gi© Ç‰n 8 gi© tÓi, 
con ma già xuÃt hiŒn thÜ©ng nhÃt là ª 
ngay phòng ngû. GÜÖng m¥t m© xám 
nhÜng không có vÈ gì dÍ s®, tuy nhiên 
nh»ng ngÜ©i có m¥t cäm thÃy rªn tóc 
gáy. Luôn luôn "con ma" ÇÙng ngay 
gi»a phòng, tóc màu xám tro rÛ xuÓng 
trÜ§c trán. VØa lúc Çó, con chó Lassie 
chåy ngang, lúc bÜ§c qua trÜ§c m¥t 
"con ma già", nó rên rÌ m¶t tràng dài 
não nu¶t nhÜ bÎ m¶t luÒng ÇiŒn chåy 
qua cÖ th‹ nó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình änh m¶t ngôi nhà ma ª Ireland 
( nh tài liŒu trích tØ Phantoms of the 
Isles cûa Simon Marsden - Webb & 

Bower Italy - 1990) 

Qua nhiŠu cu¶c ÇiŠu tra tÌ mÌ, ngÜ©i 
ta biŒt ÇÜ®c là ngôi nhà này ngày xÜa 
chû nhân sÓng cô Ç¶c và sau phát 
Çiên rÒi ch‰t, ngÜ©i ch‰t Ãy chính là 
con ma thÜ©ng Çêm xuÃt hiŒn ngay nÖi 
phòng ngû cûa ngôi nhà cÛ hoang 
v¡ng... 

Næm 1973, tåi ti‹u bang Michigan 
(Hoa Kÿ) hai ngÜ©i Çàn ông Çã mua 
m¶t tòa nhà ÇÒ s¶ trông có vÈ uy nghi 
ÇÜ©ng bŒ tåi Grand Rapids. H† sÓng ª 
Çó ÇÜ®c 3 næm yên lành ch£ng có gì 
xäy ra ngoài viŒc thÜ©ng nghe nh»ng 
ti‰ng Ç¶ng lå mà theo h† thì có lë do 
gió th°i qua các r¥ng cây xuyên c°ng 
vòm cûa khu vÜ©n nhà tåo nên. 

 
CÀu thang kÿ dÎ v§i nh»ng bÜ§c chân 
lå. Cánh cºa ma quái trong cæn nhà 
hoang tåi Anh. ( nh tài liŒu trích tØ 

The Most Haunted House in England - 
Harry Price - Longgurans, Green and 

Co. 1989. Time Life Books Inc.) 
 
NhÜng rÒi, mùa thu t§i, lúc Çó là 

næm 1976, vào m¶t bu°i chiŠu tr©i søp 
tÓi rÃt mau, hai ngÜ©i Çang ngÒi ª 
phòng khách b‡ng thÃy m¶t ngÜ©i Çàn 
ông ÇÙng tu°i xuÃt hiŒn ª gÀn cºa ra 
vào. ñÀu Ç¶i mÛ, tay c¡p cái ô Çen, áo 
quÀn ngÜ©i Ãy m¥c thu¶c y phøc cûa 
th©i Çåi vua Edwardian VII. Trông ông 
ta giÓng nhÜ m¶t nhà kinh doanh. Hai 
ngÜ©i Çàn ông chÜa có phän Ùng gì 
ngoài s¿ kinh ngåc và bàng hoàng, thì 
ngÜ©i Çàn ông ÇÙng tu°i vØa bÜ§c 
nhanh qua khÕi cái cºa ra vào Çã Çóng 
ch¥t tØ trÜ§c. 

Tåi m¶t vùng hoang v¡ng ª 
California's Kern County (Hoa Kÿ) có 

m¶t ngôi nhà gåch, ngôi nhà này ÇÜ®c 
hai v® chÒng Frances Little mua låi 
vào næm 1968. ChÌ sau vài tuÀn d†n 
Ç‰n ª, ngÜ©i chÒng b‡ng thÃy m¶t 
ngÜ©i Çàn bà lÀm lÛi Çi quanh nhà nhÜ 
muÓn tìm ki‰m m¶t cái gì, khi nhìn kÏ 
gÜÖng m¥t, ngÜ©i chÒng b‡ng kinh 
ngåc vì Çó chính là ngÜ©i v® trÜ§c cºa 
mình. 

Sau Çó bà Little (ngÜ©i v® sau) m¶t 
hôm Çang ª nhà m¶t mình b‡ng thÃy 
Çêm Ãy có m¶t ngÜ©i Çàn bà cao, 
mänh khänh t¿ nhiên không bi‰t tØ Çâu 
lØng l»ng Çi ra tØ sau cæn phòng m¶t 
cách yên l¥ng và ti‰n vào phòng ngû. 
Tåi Çây ngÜ©i Çàn bà này có vÈ tÀn 

ngÀn do d¿ trong 
bÜ§c chân Çi nhÜng 
không quay m¥t vŠ 
phía bà Little. RÒi bÃt 
thÀn, ngÜ©i Çàn bà 
Ãy Çi xæm xæm vŠ 
phía phòng khách, ª 
vÎ trí này, bà Little có 
th‹ quan sát rõ ràng 
toàn th‹ ngÜ©i Çàn 
bà lå này. Nhanh trí, 
bà Little v¶i lÃy cái 
máy änh nÖi tû gÀn 
ch‡ bà ÇÙng và bÃm 
ngay m¶t bÙc änh. 
Khi Çèn lóa lên thì 
ngÜ©i Çàn bà vØa 
quay låi và sau Çó 
bi‰n mÃt. BÙc änh 
ÇÜ®c rºa ra sau Çó 
và ông bà Little nhÆn 
ra Çó là Margaret 

Kolitisch, ngÜ©i Çàn bà Çã cùng v§i 
ông Little xây d¿ng ngôi nhà nÖi hoang 
v¡ng này vì lúc Çó h† muÓn sÓng cu¶c 
sÓng Än dÆt hånh phúc lÙa Çôi v§i 
nhau (næm Çó là næm 1922). 

M¶t trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt khác xäy 
ra tåi m¶t ngôi nhà ª Stockton, nÖi 
vùng ngoåi ô cûa Newscastle, New 
South Wales (Úc ñåi L®i). Ngôi nhà 
này vØa ÇÜ®c hai ngÜ©i trÈ tu°i và m¶t 
ngÜ©i cháu gái thuê ª. ChÌ m§i hai 
tuÀn lÍ mà h† Çã träi qua nhiŠu thº 
thách bªi m¶t næng l¿c siêu nhiên 
huyŠn bí phát sinh quanh nhà và ngay 
cä trong nhà (tØ ÇÀu næm 1970 h† d†n 
t§i ª): TrÜ§c tiên h† thÃy tÃm drap träi 
giÜ©ng nhàu nát m¶t cách lå lùng sau 
m‡i lÀn h† cæng, träi cÄn thÆn, ÇÒ chÖi 
cûa ÇÙa cháu bé gái thì di chuy‹n m¶t 
cách t¿ nhiên dù không ai Çøng tay 
vào, còn cºa l§n thì có ti‰ng gõ vang 
dÆy m¶t cách d» d¶i, khÄn cÃp. 

Các ÇÒ Çåc trong nhà bÎ xáo tung và 
liŒng bØa bãi bªi m¶t mãnh l¿c vô hình 
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( nh do Guy Lyon Playfair chøp ÇÜ®c 
næm 1973 ª Brazil. Tài liŒu trong 

Unexplained Mysteries of the 20th 
Century cûa Janet và Colin Bord - 
Contemporary bo oks - USA 1989) 

ñiŠu kÿ lå là ÇÙa cháu gái nhÕ 
thÜ©ng nhÜ bÎ m¶t bàn tay vô hình cûa 
ai Çó nhÃc b°ng lên khÕi ch‡ n¢m hay 
ch‡ ngÒi. Nh»ng ngÜ©i bån cûa hai 
ngÜ©i trÈ tu°i này thÜ©ng næng lui t§i 
ngôi nhà cÛng Çã chÙng ki‰n nhiŠu 
hiŒn tÜ®ng lå lùng, có ngÜ©i Çang ngÒi 
b‡ng nhiên có ai l¡c Çôi vai thÆt månh. 
Có ngÜ©i cäm thÃy nhÜ có Çôi m¡t nào 
Çó Çang chæm chú nhìn mình m¶t cách 
quái Çän. Michael và Dianne Cooke, 
hai ngÜ©i trai trÈ thuê nhà Çã nói nhÜ 
sau: "ThÜ©ng Çêm chúng tôi thÃy và 
nghe nhiŠu ÇiŠu kÿ dÎ. Ghê r®n nhÃt là 
gÜÖng m¥t tr¡ng bŒch hiŒn ra nÖi cºa 
s° v§i Çôi m¡t tr¡ng dã và con ngÜÖi 
màu xám tro, chúng tôi phäi tính 
chuyŒn d†n Çi khÕi ngôi nhà quái gª 
kinh khi‰p này càng s§m càng tÓt..." 

 
HÒn ngÜ©i Çàn bà áo Çen ª 

Cheltcham 
Tåi Luân ñôn (Anh QuÓc) có H¶i 

nghiên cÙu các hiŒn tÜ®ng tâm linh 
huyŠn bí (The society for Psychical 
Research). ñây là h¶i nghiên cÙu lâu 
Ç©i nhÃt thu¶c loåi này trên th‰ gi§i. SÓ 
h¶i viên gÒm 1200 ngÜ©i, phÀn Çông 
h† là nh»ng ngÜ©i ham thích nghiên 
cÙu vŠ các lãnh v¿c nhÜ ThÀn giao 
cách cäm, ñÒng tº, HÒn ma, các hiŒn 
tÜ®ng ly kÿ bí Än mà khoa h†c chÜa 
th‹ giäi thích ÇÜ®c. H¶i này còn thu 
thÆp các d» kiŒn, sÜu tÆp nghiên cÙu 
và hy v†ng së là nÖi lÜu tr» ÇÀy Çû 
nhÃt vŠ các hiŒn tÜ®ng siêu linh huyŠn 
bí trên th‰ gi§i. ñ¥c biŒt là các hiŒn 
tÜ®ng ÇŠu ÇÜ®c chÙng minh là xác 
th¿c qua các nhân chÙng ho¥c qua 
máy thu bæng, thu hình, tranh änh... 
H¶i thÜ©ng trÜng bày m¶t sÓ hình änh 

và s¿ kiŒn siêu linh 
có thÆt Çã xäy ra 
Ç‹ nhiŠu ngÜ©i có 
dÎp tìm hi‹u và 
nghiên cÙu. Trong 
sÓ các s¿ kiŒn còn 
lÜu tr» hÒ sÖ cûa 
ViŒn có câu 
chuyŒn dÎ kÿ vŠ 
hÒn ma ª 
Cheltenham (The 
Cheltenham 
Ghost). VÃn ÇŠ 
này Çã ÇÜ®c 
Frederic Myer ÇiŠu 
tra kÏ lÀn ÇÀu tiên. 

S¿ viŒc xäy ra nhÜ sau: Tháng 4 næm 
1882, ñåi úy Despard v§i ngÜ©i v® (bà 
này bÎ tàn tÆt vì m¶t tai nån trÜ§c Çó) 
cùng 6 ngÜ©i con chuy‹n ch‡ ª Ç‰n 
m¶t ngôi nhà tåi Cheltenham (Anh). 
Ngôi nhà này Ç‹ trÓng Çã lâu Ç‰n mÃy 
næm không ai ª. Vì th‰ khi gia Çình ñåi 
úy Despard d†n Ç‰n, h† phäi mÃt m¶t 
th©i gian sºa sang quét d†n, ch¥t cành 
cây và làm cÕ Ç‹ ngôi nhà khÕi âm u 
buÒn bã. Th‰ rÒi m¶t tháng trôi qua, 
êm ä. NhÜng m¶t hôm, bà Rose, chÎ 
cûa ñåi úy Despard Ç‰n thæm và ª låi 
chÖi. Sáng dÆy bà run cÀm cÆp lay g†i 
ông Despard và nói: "Tr©i Öi! thÆt lå 
lùng, Çêm rÒi tôi thÃy m¶t ngÜ©i Çàn bà 
dáng dÃp mänh khänh, m¥c b¶ ÇÒ 
Çen. GÜÖng m¥t khuÃt sau cái khæn 
tay mà ngÜ©i Ãy nhÜ cÓ tình dùng tay 
Ç‹ che låi. NgÜ©i Ãy Çi nhË nhàng nhÜ 
lÜ§t trên sàn..." ñåi úy Despard vô 
cùng kinh ngåc vì ngoài gia Çình ông 
và bà chÎ m§i t§i chÖi không còn ai 
khác. S¿ kiŒn hình nhÜ Çã b¡t ÇÀu tØ 
lúc Çó. Bà v®, các con và cä ñåi úy 
Despard ÇŠu thÃy ngÜ©i Çàn bà lå m¥c 
b¶ ÇÒ Çen Ãy xuÃt hiŒn vào lúc nºa 
Çêm và cÛng âm thÀm l¥ng lë Çi theo 
nh»ng lÓi Çi trong nhà nhÜ bà Rose Çã 
k‹. 

TÃt cä 17 ngÜ©i Çã thÃy hiŒn tÜ®ng 
lå lùng này (nh»ng ngÜ©i bà con, 
nh»ng bån bè Ç‰n thæm vi‰ng, ngû 
låi). Trong sÓ nh»ng ngÜ©i Çã thÃy, chÌ 
có bà Rose và ñåi úy Despard là gan 
då nhÃt, cä 2 thai dõi cÄn thÆn vŠ hành 
Ç¶ng và cº chÌ cûa ngÜ©i Çàn bà ma 
quái Ãy. Luôn luôn gÜÖng m¥t nhÜ cÓ 
tình che giÃu sau chi‰c khæn tay. ñúng 
2 gi© khuya, ngÜ©i Çàn bà Ãy xuÃt hiŒn 
tØ cæn phòng cûa tÀng gác k‰ cÀu 
thang. B¶ ÇÒ Çen b¢ng loåi len rÛ 
xuÓng kh¡p ngÜ©i, bà ta Çi lØng l»ng 
nhÜ không nhÃc hai chân và ti‰n nhË 
nhàng Ç‰n phòng khách, ÇÙng th£ng 
ngÜ©i sau cái gh‰ tràng k› m¶t lúc lâu 

rÒi b¡t ÇÀu di chuy‹n d†c theo hành 
lang dÅn Ç‰n cºa khu vÜ©n và bi‰n 
mÃt tåi Çó. NhiŠu lÀn bà Rose Çánh 
båo cÃt ti‰ng hÕi "ai Çó". NhÜng m†i 
vÆt ÇŠu yên l¥ng trong Çêm khuya và 
kÿ lå là bà Rose chÌ há miŒng ra mà 
không th‹ nào phát âm rõ ràng... bà 
chÌ bÜ§c theo ngÜ©i Çàn bà ra Ç‰n 
hành lang mà thôi. ñiŠu kÿ lå hÖn n»a 
là ngÜ©i Çàn bà Ãy không bao gi© hiŒn 
ra khi ngÜ©i trong gia Çình ñåi úy hay 
bån bè cûa ông có š canh chØng ch© 
Ç®i Ç‹ xem. Tuy nhiên vào gi© Çó, h† 
có th‹ nghe ti‰ng bÜ§c chân Çi. Có lÀn 
bà Rose chuÄn bÎ cÄn thÆn máy änh 
Ç‹ chøp khi ngÜ©i Çàn bà xuÃt hiŒn. 
NhÜng änh sang ra hÖi m© tuy vÅn 
thÃy hình dáng ngÜ©i Çàn bà m¥c ÇÒ 
Çen. Sau Çó, bà Rose nghï ra m¶t 
cách là m†i ngÜ©i trong gia Çình khi 
thÃy ngÜ©i Çàn bà Ãy xuÃt hiŒn thì 
cùng n¡m tay nhau Ç‹ bao quanh bà 
ta nhÜng k‰t quä vÅn không có gì khác 
vì hÒn ma chÌ viŒc bÜ§c ra ngoài xuyên 
qua tay 2 ngÜ©i Çang n¡m ch¥t rÒi bi‰n 
mÃt. 

Cæn nhà có ma này phäi Ç°i chû, tØ 
næm 1899 không có báo cáo nào vŠ 
viŒc hÒn ma xuÃt hiŒn. NhÜng rÒi vào 
næm 1903, m¶t ngÜ©i Çàn bà Çã cho 
cänh sát bi‰t là Çã thÃy hÒn ma bÜ§c 
xuÓng thang gác, Ç‰n ÇÙng nÖi phòng 
khách rÒi chuy‹n mình bÜ§c d†c theo 
hành lang Ç‹ rÒi bi‰n mÃt tØ cºa ra 
vÜ©n. VŠ sau khu nhà này bi‰n thành 
trÜ©ng h†c cho con trÈ. NgÜ©i gác-dan 
Çã trông thÃy ngÜ©i Çàn bà m¥c ÇÒ 
Çen xuÃt hiŒn liên ti‰p nhiŠu Çêm nên 
s® quá Çã xin nghÌ viŒc. Th‰ là ngôi 
nhà låi phäi Çóng cºa Ç‹ trª thành cô 
chû lÀn thÙ 4. 
 

Andrew Mac Kenzie, m¶t h¶i viên 
lâu Ç©i cûa H¶i nghiên cÙu các hiŒn 
tÜ®ng tâm linh huyŠn bí Çã ghi låi ÇÀy 
Çû các s¿ viŒc, các hình änh và nhân 
chÙng vŠ chuyŒn hÒn ma ª 
Cheltenham cùng nh»ng gì mà các 
ngÜ©i sÓng gÀn cæn nhà Çó Çã nghe 
thÃy tØ nh»ng næm sau Çó (tØ 1858 
Ç‰n 1961). 
 

Mãi Ç‰n næm 1974 vÅn còn nhiŠu 
báo cáo lå vŠ ngôi nhà ma quái Ãy. 
Dân chúng quanh Çó thÜ©ng nghe 
nh»ng ti‰ng Ç¶ng phát ra tØ ngôi nhà 
này và bóng dáng ngÜ©i Çàn bà m¥c 
ÇÒ Çen vÅn thÃp thoáng sau cºa kính 
nÖi phòng khách và ª hành lang trong 
Çêm khuya. 

 
(Còn ti‰p) 
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hư một dòng chảy liên tục trong dòng chảy lớn của 
lịch sử dân tộc, kể từ khi được các Tăng sĩ Ấn Độ 

du nhập vào đất Việt từ thời Hùng Vương, Phật Giáo đã hội 
nhập vào dòng sinh mệnh của đất nước và đóng góp những 
nỗ lực làm thăng hoa nếp sống chung của dân tộc. Trên đất 
nước lớn lên từ huyền thoại Tiên Rồng, Phật Giáo Việt Nam 
trong suốt chiều dài lịch sử của nó đã trở thành một lối 
sống gắn liền với dòng sống của dân tộc. Nó không nổi trôi 
một cách thụ động theo sự thăng trầm của mệnh nước, mà 
luôn luôn tích cực góp phần vào những nỗ lực chung nhằm 
chận đứng sự bập bềnh này, tạo ổn định và an lạc cho đất 
nước. 

Tinh thần Bồ Tát nêu trong Lục Độ Tập Kinh "Bồ Tát 
thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ xông vào nơi hà khắc cứu 
dân khỏi lầm than" (a) đã được giới xuất gia của dân Việt 
thực hành ngay từ thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại 
chế độ cai trị hà khắc của Thái thú Tô Định (năm 39). Kể từ 
đó, xuyên suốt trong mọi thời nhân dân lầm than vì các chế 
độ cai trị hà khắc như thời nhà Hán, nhà Đông Ngô, nhà 
Đường, nhà Minh, thời Pháp đô hộ... luôn luôn có sự tham 
dự dưới nhiều hình thức sinh động khác nhau của giới Tăng 
sĩ hòa duyên cùng Phật tử và đồng bào các giới dấn mình 
vào công cuộc vận động giành độc lập tự chủ và dân chủ tự 
do cho dân tộc. 

Phật Giáo Việt Nam do đó từ căn bản không phải là tiêu 
cực yếm thế, mà là Phật Giáo tích cực dấn thân, nhập thế 
để chuyển thế. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi các Hòa 
Thượng Huyền Quang, Quảng Độ kiên trì trước mọi áp bức 
để tranh đấu bất bạo động cho tự do tôn giáo và hạnh phúc 
của nhân dân Việt Nam. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên 
khi các bậc tôn túc này được nhiều nhân sĩ trên thế giới 
cảm phục về nỗ lực tranh đấu bất bạo động cho nhân 
quyền và đề nghị làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình (HT 
Huyền Quang năm 1981, HT Quảng Độ năm 2000 và 2001). 

 

KHỞI NGUYÊN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
 

Xác định khởi nguyên của dòng chảy Phật Giáo Việt Nam 
là vấn đề có thể còn gây tranh luận. Tuy nhiên người ta 
không thể căn cứ vào danh hiệu “Nam Bang Học Tổ” mà 
chúa Trịnh Tạc (1657-1682) và Trịnh Sâm (1767-1782) sắc 
phong cho Thái thú Sĩ Nhiếp (b), hoặc các sự kiện như 
Tăng Ni nước ta hiện nay tự coi là truyền thừa của dòng 
Lâm Tế (c), cộng với sự hiện diện của Bồ Đề Đạt Ma trên 
bàn thờ Tổ ở nhiều chùa Bắc Tông và nghi thức tụng niệm 
mang nhiều âm hưởng Hoa văn để rồi kết luận vội vã là 
Phật Giáo nước ta khởi nguyên từ Trung Quốc. 

Có một số sự kiện lịch sử đủ để xác định kết luận trên là 
vội vã. Xin nêu lên 3 sự kiện tiêu biểu: 

1- Năm 67 Hán Minh Đế cử một phái đoàn 18 người qua 
nước Đại Nhục Chi rước tượng Phật về thờ và các vị Tăng 
Ma Đằng Ca Diếp, Trúc Pháp Lan qua kinh đô Lạc Dương. 
Ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc là chùa Bạch Mã xây 
năm 68 tại kinh đô Lạc Dương làm chỗ thờ tượng Phật, chỗ 
trú của các vị Tăng và nơi chứa kinh do ngựa trắng chở tới. 
Theo lời sớ của Vương Độ đời Tấn ghi lại trong Cao Tăng 
Truyện: từ khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, người 
Hán không được phép xuất gia; nhà Ngụy (220-264) theo 
pháp chế của nhà Hán cũng chưa cho dân bản xứ xuất gia 
(dẫn theo Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận tập 1, 
trang 23). 

Tại nước ta, Sư cô Thiều Hoa (3-40) xuất gia từ năm 16 
tuổi tại chùa Phúc Khánh (nay là chùa làng Hiền Quan, tỉnh 
Phú Thọ). Các Sư cô Phương Dung, Thục Nương và nàng Sa 
(Chiêu Tâm Phúc Từ, tịch năm 40), nàng Quốc đều xuất gia 
từ lâu trước khi rời chùa dẫn dân quân tham gia cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 39. Trong lịch sử Phật giáo 
các nước, Tăng đoàn luôn luôn xuất hiện trước Ni đoàn, 
chưa thấy có trường hợp ngoại lệ. Cho nên có thể giả thiết 
Tăng đoàn nước ta đã xuất hiện từ trước thời Trưng Vương. 
Tới ba thế kỷ sau, Tăng đoàn Trung Quốc mới được thành 
lập mà trụ cột tiên khởi là Thích Đạo An (312-385).  

2- Khi cử đại binh xâm lăng nước ta thời nhà Hồ, vua  
Minh Thành Tổ ban hành hai chỉ dụ vào tháng 4.1406 tiếp 
theo là chỉ dụ năm 1407 ra lệnh cho quân binh Trung Quốc 
tịch thu đem về nước (và phá hủy tất cả những gì không 
thể mang đi được) toàn bộ thư bản văn tự từ sách vở cho 
tới văn bia. Năm 1418, vua Minh sai hai nho gia là Hạ 
Thanh và Hạ Thi sang nước ta chỉ đạo việc hủy diệt cho 
bằng hết các di sản văn hóa Đại Việt còn bị quân tướng nhà 
Minh bỏ sót lại. Tiếp đó, nhà Minh lập Tăng Cương Ty lo 
việc đồng hóa Phật giáo nước ta theo mẫu mực Trung 
Quốc. Sự kiện có tính đàn áp và áp đặt thô bạo đó chứng tỏ 
ảnh hưởng của di sản Phật Giáo Trung quốc đối với Phật 
Giáo Việt Nam trước thời Minh thuộc rất mờ nhạt. 

3- Năm 402  sư Huệ Viễn (334-416) sáng lập Bạch Liên 
Xã, cơ sở Tịnh Độ Tông đầu tiên ở Trung Quốc. Năm 425 sư 
Đàm Hoằng từ miền Bắc Trung Quốc tìm tới chùa Tiêu Sơn 
(Bắc Ninh) tu học pháp môn Tịnh Độ và chuyên trì tụng 
kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Thập Lục Quán. 
Để danh tiếng có thể lan tới tận miền Bắc Trung Quốc, trào 
lưu Tịnh Độ tại nước ta đã phải hình thành và phát triển từ 
nhiều thập kỷ trước, nghĩa là trước khi pháp môn này hình 
thành ở Trung Quốc. 

Một báo cáo của Lưu An (chết năm 122 TTL) được ghi 
lại trong Tiền Hán Thư: Từ thời Tam Đại bên Tàu (gồm nhà  
Hạ 2140- 1711 TTL, nhà Thương hay nhà Ân 1711- 1066 
TTL và nhà Chu 1066- 256 TTL) dân Việt đã không chịu 
dùng lịch pháp Trung Quốc. Lê Mạnh Thát (sđd tr. 64) và 
Nhất Hạnh (Nguyễn Lang, sđd tr. 41) đều cho rằng khi đó 
dân ta dùng lịch pháp Ấn Độ (một năm có 4 mùa, 12 tháng, 
mỗi tháng có 30 ngày).  

Nguồn gốc Ấn Độ của khởi nguyên Phật giáo Việt Nam 
sẽ được trình bày chi tiết hơn trong một bài khác. 

   

 PHÂN KỲ LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM
    

Sử gia Phật giáo Lê Mạnh Thát (TT Thích Trí Siêu) trong 
bộ Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam đã phân chia lịch sử Phật 
giáo nước ta thành 5 thời kỳ: 

N 
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1- Thời kỳ Phật Giáo Quyền Năng (từ khởi nguyên tới 
năm 544), tác động chính là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng (năm 39- 43). Ở thời kỳ này, Ðức Phật được quan 
niệm như một đấng toàn năng với nhiều quyền phép thần 
bí. 

2- Thời kỳ Phật Giáo Vận Động Độc Lập (từ năm 544 tới 
1069), tác động chính là việc Lý Bôn khởi nghĩa thành công 
và xưng đế năm 544. Các nhà sư dùng ảnh hưởng và khả 
năng của mình góp phần vào các nỗ lực vận động độc lập 
dân tộc. 

3- Thời kỳ Phật Giáo Thế Sự (từ năm 1069- 1306), tác 
động bởi việc vua Lý Thánh Tông sát nhập ba châu Địa Lý, 
Ma Linh và Bố Chính vào lãnh thổ Đại Việt năm 1069. Phật 
giáo góp phần chủ động vào nỗ lực bảo vệ và phát triển đất 
nước. Các Thiền sư dù không mặc áo thế quyền vẫn có 
những tham dự quan trọng vào các quyết định trị nước. 

4- Thời kỳ Phật Giáo Cư Trần Lạc Đạo (từ năm 1306- 
1698), tác động bởi việc vua Trần Nhân Tông sát nhập hai 
châu Ô, Lý vào nước ta năm 1306. 

5- Thời kỳ Phật Giáo Quần Chúng (từ 1698), tác động 
bởi việc chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh 
vào thiết lập chính quyền tại Gia Định năm 1698. 

Lê Mạnh Thát cho rằng  năm biến động lớn nói trên của 
lịch sử dân tộc đã tạo nên những thay đổi cơ bản trong bản 
thân Phật giáo để đáp ứng được yêu cầu của lịch sử trong 
từng giai đoạn liên hệ. Theo ông, mỗi thời kỳ có một nét 
đặc trưng nổi bật của nó, mà ngay cả sự thay đổi của các 
triều đại và sự tồn tại của các dòng Thiền khác nhau không 
có một ảnh hưởng to lớn nào. Khi phân kỳ lịch sử Phật Giáo 
Việt Nam như vậy, ông chú trọng đến quá trình phát triển 
của dân tộc, đặc biệt là cuộc Nam tiến. 

Cách phân kỳ trên là quan niệm riêng của Lê Mạnh Thát. 
Sự xác định đặc tính riêng của mỗi thời kỳ nói trên có 
những điểm cần được xét lại. Chẳng hạn quan niệm coi 
Phật như một đấng toàn năng với nhiều quyền phép huyền 
bí không phải chỉ có trên đất nước ta và cũng không phải 
chỉ có vào thời kỳ khởi nguyên. Theo Will Durant (Lịch Sử 
Văn Minh Ấn Độ, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, trang 129, 
Xuân Thu tái bản tại Hoa Kỳ không ghi năm): Vào khoảng 
cuối đời của Thích Ca, tín đồ bắt đầu tôn sùng Ngài là thần. 
Ngày nay ở trong nước cũng như hải ngoại, màu sắc thần 
thánh của Phật cũng còn hiện diện tại không ít chùa Đại 
Thừa. Thế nhưng chúng ta phải chú ý đến một sự kiện độc 
đáo khi Hai Bà Trưng phất cờ tổng khởi nghĩa vào năm 39, 
các Sư cô Thiều Hoa, Phương Dung, Thục Nương và nàng 
Quốc rời chùa mộ quân và tham gia cuộc kháng chiến như 
các tướng lãnh quan trọng. Chắc chắn các Sư cô không 
quan niệm Phật như một vị thần để cầu đảo mà đã nhân 
danh Phật giáo tham gia tích cực vào nỗ lực vận động giành 
độc lập cho dân tộc trong cuộc khởi nghĩa đầu tiên của lịch 
sử Việt. Như vậy không phải đợi tới cuộc khởi nghĩa của Lý 
Bí (Lý Bôn) thành công vào năm 544, Phật Giáo nước ta mới 
tham gia vào nỗ lực vận động độc lập dân tộc như Lê Mạnh 
Thát quan niệm. 

Với định chế chùa làng đã xuất hiện, với sự tập hợp 
thành đội ngũ khá mau lẹ của dân quân đáp ứng lời kêu gọi 
của các Sư cô Thiều Hoa (3- 40), Phương Dung, Thục 
Nương và nàng Quốc tham gia khởi nghĩa chống lại chế độ 
bạo ngược của Tô Định, có thể nói là tính quần chúng của 
Phật giáo đã phải có ngay từ trước thời Hai Bà Trưng (d). Ở 
Trung Hoa, chùa vua (chùa Bạch Mã do Hán Minh Đế dựng 
năm 68) là định chế Phật giáo đầu tiên. 

Mặt khác thời kỳ 1306- 1698 là thời kỳ đầy chiến tranh, 
nhiễu nhương và khổ lụy của dân tộc, khó mà nghĩ rằng  

Phật Giáo Việt Nam có thể “cư trần lạc đạo” trong tình 
huống như vậy. Nạn đói trầm trọng xảy ra vào các năm 
1321, 1344, 1357, 1392 dưới thời các vua cuối nhà Trần. 
Thêm vào đó, loạn lạc liên miên do các cuộc khởi loạn của 
nông dân như Ngô Bệ ở Hải Dương (kéo dài từ 1344 tới 
1360), Trần Tề ở  Bắc Giang (1354), Nguyễn Bổ ở Lạng 
Giang (1379), Nguyễn Thanh và Nguyễn Kỵ ở Thanh Hoá 
(1389)  và Sư Phạm Sư Ôn ở  Sơn Tây (1389).  

Ngoài ra từ năm 1361 quân Chiêm Thành dưới sự lãnh 
đạo của Chế Bồng Nga liên tiếp tấn công nước ta. Năm 
1371 và 1378, Chế Bồng Nga đã vào tận Thăng Long đốt 
phá và bắt dân mang đi. Chưa hết, kể từ năm 1387 khi Hồ 
Quý Ly được tham dự vào những quyết định quan trọng của 
triều đình nhà Trần thì Thiền phái Trúc Lâm (do vua Trần 
Nhân Tông sáng lập) khó mà được họ Hồ để yên cho “cư 
trần lạc đạo”. Nhất là sau khi xảy ra vụ Hội Thề Lũng Sơn 
(Kỷ Mão 1399) do Thượng tướng Trần Khắc Chân triệu tập 
để diệt Hồ Quý Ly, âm mưu bị bại lộ, 370 tôn thất nhà Trần 
và các tùy tướng bị họ Hồ giết tại chân núi Đốn Sơn, Thanh 
Hóa.  

Tiếp theo, vào giai đoạn 1407- 1428 dưới ách đô hộ của 
nhà Minh, vua Minh Thành Tổ ban chỉ dụ cho tướng Chu 
Năng (tháng 4.1406) phải phá hủy tất cả các sách vở bia ký 
tại những vùng đã chiếm đóng không được bỏ sót một chữ, 
một mảnh nào. Lệnh này được Minh Thành Tổ nhắc lại một 
cách nghiêm ngặt hơn vào đầu năm 1407 (Nguyễn Huệ Chi 
phát hiện ra những chỉ dụ này và công bố trong Thơ Văn Lý 
Trần tập 1, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1977).  
Năm 1418 nhà Minh sai hai nho gia Hạ Thanh và Hạ Thi 
sang nước ta đặc trách việc tiêu hủy hết các di sản văn hóa 
Đại Việt mà bọn quan quân Minh trước đây còn để sót lại. 
Sau đó, nhà Minh cho lập Tăng Cương Ty để đồng hóa Phật 
giáo nước ta theo khuôn mẫu Trung Quốc.  

Ngay cả sau khi Lê Lợi chiến thắng quân Minh, lập ra 
nhà Hậu Lê, Phật giáo nước ta cũng chưa thể coi là đã có 
đủ duyên để “cư trần lạc đạo”. Cái chết của quan Tư đồ 
Trần Nguyên Hãn (tháng 2.1429), cái án tru di tam tộc đặt 
lên dòng họ Nguyễn Trãi năm 1442 có nghĩa là các vua đầu 
nhà Hậu Lê và những cận thần của họ không ưa gì hậu duệ 
của nhà Trần. Và dòng Thiền Trúc Lâm dưới mắt họ chỉ là 
cánh tay nối dài của họ Trần. Cho nên ngay sau khi lên 
ngôi, tháng 10 năm Kỷ Dậu (1429), vua Lê Thái Tổ ra lệnh 
cho tất cả Tăng sĩ Phật giáo và Ðạo sĩ Lão giáo phải trình 
diện khảo thí. Ai không thi đậu bị bắt buộc phải hoàn tục. 
Tình trạng không thuận lợi cho Phật giáo kéo dài cho tới 
hơn 60 năm sau. Lương Thế Vinh, đỗ Trạng Nguyên khoa 
1463, có chân trong hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông 
sáng lập mà vẫn  không được ghi tên trên văn miếu vì tội là  
nhà  nho mà  “sáng tác kinh Phật” (e). Vị vua đầu tiên của 
triều Hậu Lê hướng về đạo Phật là Lê Hiến Tông (1497- 
1504). Nhưng sau thời đại ngắn ngủi của ông, nhà Hậu Lê 
bắt đầu suy thoái. 

Từ năm 1532 ở Đàng Ngoài chiến tranh giữa nhà Mạc và 
vua Lê do Nguyễn Kim rồi Trịnh Kiểm và hậu duệ của ông 
phò tá kéo dài cho tới năm 1667 mới chấm dứt sau khi 
tướng Trịnh là Đinh Văn Tả đánh chiếm được Cao Bằng. 
Mặt khác trong khoảng 45 năm từ 1627 tới 1672, chúa 
Trịnh kéo đại quân vào Đàng Trong tấn công chúa Nguyễn 
7 lần. 

Nếu Phật giáo nước ta có được “cư trần lạc đạo” trong 
thời kỳ 1306-1698 thì đó chỉ là hai giai đoạn ngắn ngủi:  

- 1306-1330, thời kỳ rực rỡ nhất của Thiền phái Trúc 
Lâm do Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập (và 3 
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vị tổ: Điều Ngự Giác Hoàng, Pháp Loa và Huyền Quang lãnh 
đạo).  

- 1527-1540 khi đất nước còn dưới sự lãnh đạo của Mạc 
Đăng Dung với tư cách vua hoặc Thái Thượng Hoàng 
(1530-1541), dân chúng an lạc, Tam giáo (Phật-Lão-Nho) 
hòa đồng, hoàng tộc nhà Mạc tích cực hỗ trợ các hoạt động 
tôn giáo. 

Dưới thời chúa Nguyễn và các vua đầu triều Nguyễn, với 
định chế chùa chúa, chùa vua xuất hiện, giới Tăng lữ chịu 
sự chi phối khá chặt chẽ của nhà cầm quyền. Đặc biệt là vị 
Trụ trì các chùa lớn (Tăng cang) đều do triều đình bổ nhiệm 
qua sắc chỉ của vua. Tính cách quần chúng của Phật giáo 
nước ta do đó chưa có gì rõ rệt trong suốt thế kỷ 18. 

Có lẽ phải đợi tới năm 1849, khi Phật Thầy Tây An 
(Đoàn Văn Huyên) khai sáng giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương 
tại Long Xuyên, quần chúng mới thực sự là đối tượng chính 
của việc truyền bá Phật pháp. Rõ rệt hơn vào đầu thập niên 
1920, khi phong trào chấn hưng Phật giáo khởi động, giới 
Cư sĩ bắt đầu góp phần tích cực vào việc hộ pháp và hoằng 
pháp, tương quan giữa quần chúng và Phật giáo mới trở 
thành trong sáng, lành mạnh, tích cực.  

Vì những biến cố khơi mở mỗi thời kỳ của Phật giáo theo 
cách phân kỳ của Lê Mạnh Thát đều là những quyết định 
của nhà cầm quyền, cho nên trình bày lịch sử Phật Giáo Việt 
Nam theo diễn biến của các triều đại có lẽ là điều hợp lý 
hơn. Đây cũng là cách phân kỳ của hầu hết các cuốn sử 
Phật Giáo Việt Nam bằng quốc ngữ, khởi đầu từ cuốn Việt 
Nam Phật Giáo Sử Lược của Thích Mật Thể (nxb Tân Việt, 
Hà Nội 1943). Tuy nhiên trong giai đoạn đầu của lịch sử 
Phật Giáo Việt Nam trước khi đất nước có các triều đại với 
chính quyền ổn định, chúng tôi đề nghị phân giai đoạn này 
làm hai thời kỳ: 

1- Thời Kỳ Khởi Nguyên: từ lúc đạo Phật bắt đầu 
được các Tăng sĩ Ấn Độ du nhập vào nước ta khoảng thế kỷ 
II TTL cho tới thời đại Trưng Vương. Biến cố năm 43 (tướng 
nhà Hán là Mã Viện tiêu diệt được chính quyền Trưng 
Vương) có một ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Cuộc khởi nghĩa 
Trưng Vương do giới quý tộc thời đại Hùng Vương lãnh đạo 
(Lạc hầu, Lạc tướng mà biểu trưng oai quyền là trống đồng) 
với sự tham dự của hàng trăm hào kiệt Việt tộc, trong đó có 
ít nhất là 4 Ni cô (Thiều Hoa, Phương Dung, Thục Nương và 
nàng Quốc). Sau khi tiêu diệt Trưng Vương, Mã Viện cho 
tịch thu toàn bộ các trống đồng (để đúc thành ngựa) và đầy 
các thủ lãnh quý tộc Văn Lang còn sống sót (y gọi là cừ 
soái) vào vùng đất Giang Hoài, thay đổi luật lệ Văn Lang 
theo đúng luật Hán. Để chống lại nỗ lực đồng hóa một cách 
thô bạo của nhà Hán, Phật Giáo Việt Nam dứt khoát bản địa 
hóa giáo lý, bản địa hóa tư tưởng, gởi gấm một số yếu tố 
Việt Nam vào kinh điển Phật giáo (theo Lê Mạnh Thát, sđđ 
tr. 151). 

 

2- Thời Kỳ Xây Dưng Bước Đầu: Từ năm 43 đến năm 
968, loạn 12 sứ quân chấm dứt, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi lấy 
hiệu là Đinh Tiên Hoàng lập ra nhà Đinh. Năm 969, Đinh 
Tiên Hoàng phong cho sư Ngô Chân Lưu (930-1011) làm 
Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo nước ta được thành lập và 
các nhà sư bắt đầu được các vương triều tham vấn về 
những quốc sự trọng đại.  

Thời kỳ này đã xuất hiện những đỉnh cao của Phật học 
như Mâu Tử, Khương Tăng Hội, Tỳ-ni-đa-lưu-chi và Vô 
Ngôn Thông. Mâu Tử viết Lý Hoặc Luận năm 198, tác phẩm 
lý luận Phật học đầu tiên bằng Hán văn từng được coi là 
sách gối đầu giường của giới học Phật Trung Quốc và Nhật 
Bản thời đó. Khương Tăng Hội xuất gia và tu học ở Giao 

Châu rồi qua Trung Quốc năm 247 khơi mở và làm hưng 
thịnh Phật pháp ở Đông Ngô. Pháp môn Tịnh Độ của chùa 
Tiêu Sơn (Bắc Ninh) vang động tới miền bắc Trung Quốc từ 
đầu thế kỷ V. Tỳ-ni-đa-lưu-chi từ Trung Quốc tới chùa Dâu 
(chùa PhápVân, Bắc Ninh) khai mở dòng Thiền Pháp Vân 
năm 580. Vô Ngôn Thông cũng từ Trung Quốc tới chùa Kiến 
Sơ năm 820 lập phái Thiền Vô Ngôn Thông. 

Chấp nhận sự phân kỳ Phật giáo Việt Nam theo diễn 
biến của lịch sử dân tộc là chấp nhận một sự thực lịch sử: 
Phật Giáo Việt Nam luôn luôn ở trong dân tộc chứ 
không bao giờ ở trên hoặc ở ngoài dân tộc. Kinh 
nghiệm 20 thế kỷ vừa qua cho thấy diễn biến của lịch sử 
đất nước qua chính sách của mỗi triều đại định hướng đi 
của Phật Giáo Việt Nam, cho dù hướng đi đó có thể thuận 
hay nghịch với nhà cầm quyền hoặc tùy duyên uyển 
chuyển.  

Do phản ứng để tồn tại và phát triển trước sự thay đổi 
hoàn cảnh chính trị và xã hội của đất nước trên dòng lịch 
sử, Phật Giáo Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn. Nhưng sự 
chuyển tiếp từ giai đoạn trước qua giai đoạn sau không 
giống như sự lật qua một trang mới hay một bước ngoặt 
dứt khoát với quá khứ, mà có tính cách  giao thừa – giai 
đoạn trước chuyển giao và giai đoạn sau thừa tiếp. Tựa như 
những khúc sông của một dòng sông; sông vẫn chảy một 
dòng xuôi từ đầu nguồn ra cuối bãi cho dù hình dạng lòng 
sông có thể thay đổi tùy theo địa hình địa vật. 

 

NHỮNG TÍNH CĂN BẢN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT 
NAM 

Việc xác định các tính căn bản của Phật Giáo Việt Nam 
do đó trở thành quan trọng. Một cách khái quát, Phật Giáo 
Việt Nam có những tính căn bản sau: Tính dung hợp, tính 
dân tộc, tính dấn thân và tính khai phóng.  

 

TÍNH DUNG HỢP:   

Phật giáo không đi theo các chiến thuyền và đại pháo để 
hoằng pháp, cho nên để tồn tại trên vùng đất mới, Phật 
giáo phải thân thiện với nền tín ngưỡng bản địa đã bám rễ 
trong quần chúng từ lâu. Những phái đoàn truyền giáo Ấn 
Độ đầu tiên do vua Asoka Moriya (A Dục) phái đi tới các 
nước khác vào thế kỷ 3 BC đã nhận được chỉ dụ rõ ràng của 
nhà vua: Bất kỳ ai tôn trọng tôn giáo của mình nhưng lại chỉ 
trích tôn giáo khác, nghĩ rằng “tôi sẽ làm rạng rỡ tôn giáo 
của tôi”; nhưng thật là trái ngược, khi làm như vậy người đó 
đã làm thương tổn tôn giáo của mình một cách nghiêm 
trọng. 

Các Tăng sĩ Phật giáo người Ấn đi theo các thương 
thuyền tới thủ phủ Luy Lâu của nước Văn Lang vào cuối thời 
Hùng Vương hẳn nhiên đã phải tâm niệm chỉ dụ trên của 
vua A Dục. Cho nên mới có hiện tượng các vị thần của tín 
ngưỡng nông nghiệp nước ta là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp 
Lôi và Pháp Điện cùng Phật Mẫu Man Nương trở thành các 
vị Phật, được thờ tại các chùa Tứ Pháp từ thời Thái thú Sĩ 
Nhiếp (185- 226) cho tới ngày nay. Hiện tượng thờ Mẫu tại 
các chùa Huế cho tới nay cũng là một biểu hiện của sự 
dung hợp Phật Giáo Việt Nam với tín ngưỡng dân gian. 

Khi đã nói tới dung hợp, đạo Phật Việt Nam trên tổng 
thể tất nhiên là một hòa hợp Thiền Tịnh Mật, cho dù các 
Tăng Ni hiện nay tự coi mình là truyền thừa của dòng Thiền 
Lâm Tế. Ngay từ thời Lý Thánh Tông, với sự thành lập dòng 
Thiền Thảo Đường (tổng hợp dòng Thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi 
và Vô Ngôn Thông mà Thiền sư Thảo Đường là Quốc sư và 
nhà vua là đệ tử chân truyền đời thứ nhất) thì trào lưu Tịnh 
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Độ cũng phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Qua thời nhà Trần, 
Tịnh Ðộ được giải thích theo cái nhìn của Thiền qua các tác 
phẩm của Trần Thái Tông (1218-1277), Tuệ Trung Thượng 
Sĩ (1230- 1291) và Trần Nhân Tông (1258-1308). Cho tới 
năm 2002, Thiền sư Nhất Hạnh cũng chủ trương phối hợp 
Tịnh Độ và Thiền quán theo tinh thần tông phái Trúc Lâm 
(ông dẫn giải điều này trong cuốn Thiết Lập Tịnh Độ - Thiền 
Giải Kinh A Di Đà). 

Với Mật Tông, dù vua Trần Nhân Tông sáng lập Thiền 
phái Trúc Lâm vào năm 1299 thì các nhà sư Tây Tạng vẫn 
được tự do hoạt động ở Thăng Long. Tăng sĩ Tây Tạng Du-
chi-bà-lam khi qua Đại Việt lần thứ hai năm 1311, dẫn theo 
con gái là Đa-la-thanh. Cô này được vua Trần Anh Tông 
tuyển vào cung làm phi ngay năm 1311. Pháp Loa, Tổ thứ 
hai của Thiền phái Trúc Lâm thường làm lễ quán đảnh và tổ 
chức trai đàn chẩn tế với những ấn quyết và thần chú là 
những nghi thức của Mật Tông.  

Mặt khác, ngay sau khi quy y với Thiền sư Thảo Đường, 
vua Lý Thánh Tông (1054- 1072) cho lập Văn Miếu ở Thăng 
Long để thờ Khổng Tử và các tiên hiền của Nho giáo. Thiền 
sư Thảo Đường chịu ảnh hưởng của sư phụ ông (Thiền sư 
Tuyết Đậu, tác giả Bích Nham Lục, chủ trương đưa Nho gia 
tới gần Phật). Có lẽ sự dung hợp Phật-Nho-Lão rõ rệt nhất 
qua tuyên bố của vua Trần Nhân Tông: giáo lý của đức Phật 
ta phải nhờ Tiên Thánh mà truyền lại cho đời. Mặc dù HT 
Thích Thanh Từ giải thích Tiên Thánh ở đây là chư tổ Phật 
giáo nhưng có lẽ nên hiểu đó là Lão và Nho thì hợp lý hơn 
(vì không thấy ở chỗ nào khác gọi chư tổ Phật giáo là Tiên 
Thánh). 

Ngày nay sự dung hợp trong hành trì đã trở thành 
khuynh hướng khá phổ thông trong Phật giáo thế giới. 
Chẳng hạn ở Trung Quốc, theo HT Thánh Nghiêm: ngay từ 
cuối đời Thanh đầu năm Dân Quốc đến nay, Phật Lão 
Khổng cộng thêm Gia Tô và Hồi Giáo trở thành tôn giáo dân 
gian, mà người ta gọi là  ngũ giáo đồng nguyên. Lần lần 
Phật giáo cũng mở cửa phương tiện để thích ứng với yêu 
cầu của tín ngưỡng dân gian (bài giảng: Phật Giáo Làm 
Cách Nào Để Thích Ứng Với Yêu Cầu Tín Ngưỡng Dân 
Gian). 

 

Nói cho đúng, dung hợp không chỉ là đặc tính riêng của 
Phật giáo nước ta. Nó là xu hướng chung của thời đại mà 
Phật Giáo Việt Nam đi những bước tiền phong từ nhiều thế 
kỷ trước. Thí dụ cụ thể nhất là việc làm tượng Tam giáo tại 
chùa Cao Dương (Thái Bình, năm 1578) và việc dựng ngôi 
chùa Tam giáo ở Hà Tây năm 1590 dưới thời nhà Mạc. Thí 
dụ độc đáo nhất là sự thành lập đạo Cao Đài ngày 
24.12.1925 tại Tây Ninh, tổng hợp Phật-Nho-Lão-Thiên 
chúa giáo. Một tôn giáo có tổ chức giáo hội chặt chẽ như 
Thiên Chúa giáo cũng phải chấp nhận sự dung hợp để tồn 
tại qua các diễn biến lịch sử. Giáo Hội TCG Trung Quốc đã 
công nhận việc thờ cúng tổ tiên ngay từ đầu thế kỷ 20, 
nghĩa là rất lâu trước khi công đồng Vatican II chấp nhận 
điều này. Cách hành trì nghi lễ của Thiên Chúa giáo Phi 
Luật Tân, Tây Ban Nha, Mễ có nhiều khác biệt do ảnh 
hưởng của nếp sống tâm linh tại mỗi địa phương. Cũng có 
không ít các ngôi nhà thờ Công giáo Việt Nam được kiến 
trúc gần gũi với ngôi chùa hơn là giống các nhà thờ La Mã.  

 

TÍNH DÂN TỘC 

Khi đã dung hợp với tín ngưỡng dân gian qua một quá 
trình dài nhiều biến động của lịch sử, Phật giáo tất nhiên 
mang tính dân tộc. Theo Lê Mạnh Thát (Lịch Sử Phật Giáo 
Việt Nam, tập 3 tr. 70) dẫn Tứ Phần Luật, Thập Tụng Luật 

và Ma Ha Tăng Kỳ Luật: có tới ba điều luật cấm Tăng sĩ can 
dự vào việc binh bị cho dù đến xem quân đi ra trận. Thế 
nhưng thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 39- 43, các Sư cô 
Thiều Hoa, Phương Dung, Thục Nương và nàng Quốc mộ 
quân và cầm quân chống lại quân nhà Hán; thời Lý các 
Tăng quan sinh hoạt ở trong quân; thời Trần năm 1381 vua 
Trần Phế Đế ra lệnh cho Thiền sư Đại Than mộ các Tăng sĩ 
ở miền quê, nhất là những người không có độ điệp (một 
loại giấy chứng nhận Tăng sĩ), sung vào đạo quân đánh 
Chiêm Thành; năm 1389 sư Phạm Sư Ôn lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa chống lại Hồ Quý Ly. Còn phải kể tới cuộc khởi nghĩa 
của sư Phạm Ngọc ở chùa Đồ Sơn (Kiến An) và sư An Quốc 
chống lại ách đô hộ của nhà Minh (1407 1428). Khi phong 
trào Cần Vương nổi lên hưởng ứng lời kêu gọi năm 1885 
của Tôn Thất Thuyết, các chùa từ Bình Định tới Thanh Nghệ 
Tĩnh đã trở thành các căn cứ Cần Vương. Năm 1898, sư Võ 
Trứ ở chùa Đá Trắng (Phú Yên) khởi nghĩa chống Pháp 
được sự hưởng ứng của hầu hết các chùa ở Phú Yên và 
Bình Định (sử gọi là Giặc Thầy Chùa). Cùng năm, sư Vương 
Quốc Chính lãnh đạo Hội Thượng Chí quy tụ hàng ngàn 
Tăng sĩ và Phật tử từ Nghệ An tới Bắc Ninh bạo động chống 
Pháp. Qua thế kỷ 20, dù đã ẩn tu ở Thất Sơn như sư Chí 
Thiền (1861- 1933) vẫn nhiều lần đàm đạo quốc sự với chí 
sĩ Phan Bội Châu và Kỳ Ngoại Hầu Cường Để tại chùa Phi 
Lai ở Thất Sơn, Châu Đốc. Hay tích cực theo một cách khác 
như sư Thiện Quảng (1862- 1911) dù đã ẩn tu ở Thái Lan 
vẫn quyết định vượt biên về nước vận động tài chánh cho 
phong trào vận động dân tộc do chí sĩ Phan Bội Châu chủ 
xướng và đã bỏ mình dưới lằn đạn phục kích của quân Pháp 
ở Tây Ninh.  

Đây chỉ là danh sách còn nhiều thiếu sót, được trình bày 
như một khái niệm tổng quát. Có thể nói bất cứ thời nào 
đất nước gặp khó khăn nguy biến, luôn luôn có sự tham dự 
của giới Tăng sĩ nước ta, dù khi nhiều khi ít, vào các nỗ lực 
vận động dân tộc.  

Các sử gia Phật giáo quan trọng như Thích Mật Thể 
(Việt Nam Phật Giáo Sử Lược), Nguyễn Lang (Việt Nam Phật 
Giáo Sử Luận) và Lê Mạnh Thát (Lịch Sử Phật Giáo Việt 
Nam) đều không hề phê phán những Tăng sĩ trên là giới 
luật không nghiêm minh, mặc dù sự tham gia chính sự có 
tính bạo động này không được giới luật công nhận. Dòng 
chảy nhỏ Phật Giáo Việt Nam đã chuyển mình theo hướng 
đi của dòng chảy lớn dân tộc những lúc qua ghềnh, vượt 
thác. 

 

TÍNH TÍCH CỰC, DẤN THÂN 

Những tích cực tham gia vào nỗ lực vận động dân tộc 
nói trên của giới Tăng sĩ cũng là một thể hiện tính dấn thân 
của Phật Giáo Việt Nam. Tính tích cực, dấn thân trở thành 
điều tất nhiên một khi tu hành trong Phật Giáo Việt Nam 
không được quan niệm là xa lánh trần tục. 

Năm 1680, vua Lê Hy Tông nghe lời tâu của một số nho 
thần, ra lệnh các nhà sư hoặc phải hoàn tục hoặc phải rời 
khỏi chùa vào rừng núi tu để giữ mình cho thanh tịnh. Đại 
sư Chân Dung Tông Diễn (1640-1709) (f) nghe tin này quá 
đau lòng vì các nhà Sư là người chủ trì nghi thức quan hôn 
tang tế, thầy dạy chữ Hán, thầy thuốc và người nuôi dạy trẻ 
mồ côi của làng xã. Chùa đã trở thành cái xương sống văn 
hóa của thôn quê. Ông quyết định phải cứu cho bằng được 
cái tính tích cực dấn thân của Phật giáo để giữ cho đạo Phật 
có thể phục vụ xã hội một cách hữu ích mà sống mãi trong 
lòng dân tộc. Ông liền tới kinh đô, liều lĩnh nghĩ ra một kế: 
xin yết kiến vua để dâng lên một viên ngọc quý. Vua không 
muốn tiếp nên không cho nhà Sư vào hoàng cung, chỉ ban 
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lệnh nếu quả thật có ngọc, vua sẽ sai quan ra nhận. Sau ba 
tháng chờ đợi bên ngoài hoàng cung không được vua cho 
vời, nhà Sư viết tờ biểu trình bày giáo lý đạo Phật đẹp đẽ 
như viên ngọc quý soi sáng mười phương, xóa tan mây mờ 
vô minh. Ông để tờ biểu này trong một hộp thật đẹp, dán 
kín lại, trình với quan coi thành: Nếu vua không cho sư vào 
chầu, xin cử một quan văn thanh liêm trung trực, trai giới 
ba ngày rồi ra nhận ngọc quý. Vua chấp thuận. Trao hộp 
cho quan coi thành, đại sư căn dặn không được tự ý mở ra 
mà phải trình ngay tới tay vua. Tại triều, vua sai mở hộp, 
chỉ thấy có tờ biểu bèn sai đọc lên. Nghe được lời lẽ trong 
sáng, ý tứ thâm sâu, vua chợt tỉnh ngộ, nhận ra sự sai lầm 
của mình trong quyết định bắt các nhà Sư phải rời khỏi 
quần chúng mà đi ẩn tu nơi thâm sơn cùng cốc.  

Vua cho vời Ðại sư Tông Diễn vào triều để tham vấn đạo 
lý. Sáng lẽ đạo, vua cho thâu hồi lệnh đã ban, cho phép các 
nhà Sư được trở lại chùa cũ tiếp tục hoằng pháp độ sanh. 
Để chứng tỏ sự thành tâm sám hối, vua sai tạc tượng Phật 
Thích Ca tọa trên lưng nhà vua đang quỳ mọp xuống. 
Tượng gỗ cao 1,78 mét này hiện còn để trong chánh điện 
chùa Hòe Nhai (19 Dốc Hàng Than, Hà Nội). Có lẽ đây là 
pho tượng có ý nghĩa độc đáo nhất không chỉ đối với Phật 
Giáo Việt Nam mà còn đối với Phật giáo thế giới. Trong 
cuốn Thiền Tông Bản Hạnh, Thiền sư Chân Nguyên Tuệ 
Đăng (1647-1726) ca ngợi sự sáng suốt và tích cực sám hối 
của vua Lê Hy Tông, gọi nhà vua là Hoàng Giác Lê Gia (ông 
vua giác ngộ nhà Lê). 

Chính do tính tích cực mà nhiều chùa Việt hiện nay ở hải 
ngoại mở các lớp dạy Việt ngữ và phục hoạt  nhanh chóng 
tổ chức Gia Đình Phật Tử với sinh hoạt thống nhất trong 
hoàn cảnh có nhiều giáo hội khác biệt nhau. Ở trong nước, 
không ít chùa trở thành nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, trường lớp 
cho các trẻ em nghèo ở vùng hẻo lánh, phòng khám bệnh 
và phát thuốc miễn phí dù trong khả năng tài chánh rất giới 
hạn. Từ xưa cho tới nay, chùa Việt Nam thường không được 
quan niệm chỉ là chỗ để tụng kinh, gõ mõ và lạy Phật.   

  

TÍNH KHAI PHÓNG 

Phật Giáo Việt Nam tiếp thu có chọn lựa truyền thống 
văn hóa Phật Giáo Trung Quốc và Ấn Độ. Một thí dụ là sự 
kiện các Tăng Ni nước ta mới chỉ bắt đầu mang họ Thích từ 
nửa sau thế kỷ 20. Người đầu tiên lấy họ Thích sau khi xuất 
gia và qua du học tại Trung Quốc trở về là sư Thích Mật Thể 
(1912-1961), tác giả cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược (Tân 
Việt, Hà Nội 1943). Tại Trung Quốc người đề xướng việc lấy 
họ Thích cho người xuất gia (để nêu cao tinh thần mọi 
người xuất gia đều là huynh đệ) là sư Thích Đạo Cao (312-
385), sống trước Thích Mật Thể 16 thế kỷ. 

Phật Giáo Việt Nam không chỉ tiếp thu mà còn chuyển 
hóa giáo pháp của Thích Ca thành hình thức thích hợp với 
quần chúng. Phật Giáo Hòa Hảo là một tiếp thu theo tinh 
thần khai phóng đó, với những kinh điển được Giáo chủ 
Huỳnh Phú Sổ chuyển hóa thành kệ thơ là bộ Sấm Giảng, 
mà việc phổ biến dưới hình thức đọc giảng ngâm có sức thu 
hút cao. Bộ Sấm Giảng này có thể là một triển khai Bộ Sấm 
Giảng bằng chữ Nôm của Phật Thầy Tây An (Đoàn Văn 
Huyên 1807-1856) người khai lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ 
Hương, một hình thức Phật giáo có bản sắc dân tộc sinh 
động trong môi trường nông dân chất phác ít học của đồng 
bằng sông Cửu Long (không lập chùa, không thờ tượng mà 
lập các “trại ruộng” tạo nên các cộng đồng nông dân khai 
thác đất hoang rất nhiều tại miền tây Nam Bộ. Đường 
hướng này được đức Bổn Sư núi Tượng là Ngô Lợi (1831-
1890) nối tiếp với việc thành lập giáo phái Phật Giáo Tứ Ân 

Hiếu Nghĩa năm 1872. Cũng trong chiều hướng đó, Tổ sư 
Minh Đăng Quang (1923-1954) khai sáng hệ phái Khất Sĩ  
năm 1944, đã tổng hợp các kinh điển Phật giáo Nam Tông 
và Bắc Tông soạn thành bộ Kinh Chơn Lý bằng văn vần. 

 

Việc sử dụng chữ quốc ngữ vào việc truyền bá Phật 
Pháp ngay từ thập niên 1920 vào buổi đầu của nền văn 
chương quốc ngữ (dẫn tới việc thành lập nhà xuất bản 
Thạnh Mậu năm 1927 để chuyên xuất bản sách Phật giáo), 
việc đưa lễ Bông Hồng Cài Áo vào nghi thức lễ Vu Lan từ 
năm 1962, việc sử dụng Internet từ năm 1994 qua số lượng 
ngày càng đông đảo các trang Web của các tự viện, tổ chức 
Phật giáo và các nhóm Phật tử tu học, việc phổ biến Phật 
Pháp qua băng Audio rồi CD và gần đây là CD-Rom, MP3, 
việc sử dụng kỹ thuật Paltalk để một vị Sư có thể giảng 
pháp qua âm thanh tới nhiều nơi cùng lúc trên mạng lưới 
Internet, việc phát triển lễ nhạc Phật giáo qua nỗ lực của Võ 
Tá Hân, Bạch Tuyết… cho thấy Phật Giáo Việt Nam không 
cố chấp bảo thủ lệ thuộc vào di sản Trung Quốc qua những 
nghi thức xưa cũ, mà biết tận dụng những kỹ thuật có khả 
năng giúp cho việc hoằng pháp đạt hiệu quả cao. 

 

Sự kiện trong buổi lễ Phật Ðản năm 1935 tổ chức tại 
chùa Diệu Đế ở Huế có vua Bảo Đại tới dự, Sư cô Diệu 
Hương giảng kinh A Di Đà và Sư cô Diệu Viên thuyết về 
Phật Học Đối Với Phụ Nữ trên micro trước hàng ngàn thính 
chúng, sự kiện Ni bộ của Giáo hội Khất Sĩ Việt Nam do Ni sư 
Huỳnh Liên dẫn đạo, hoạt động độc lập với Tăng đoàn ngay 
từ đầu thập niên 1970 cho thấy Ni giới nước ta tuy không 
đóng vai trò tiền phong nhưng có những nỗ lực theo kịp 
biến chuyển chung của Ni giới Phật giáo thế giới. Cho nên 
không có gì ngạc nhiên vào những năm gần đây khi Ni giới 
Đài Loan nêu lên việc hủy bỏ Bát kỉnh pháp (g), vấn đề bình 
đẳng giữa nam nữ trong giới xuất gia đã được một số Ni 
chúng trong và ngoài nước lưu tâm đặc biệt. Khá nhiều các 
bài tham luận về vấn đề này đã được một số Ni dịch hoặc 
viết và phổ biến trên nhiều trang Web. Và mặc dù không 
được tất cả các Giáo hội Phật giáo trong nước cũng như hải 
ngoại khuyến khích hay hỗ trợ, một số Ni chúng Việt Nam 
đã tự túc tham dự và thuyết trình trong các Đại Hội Phụ Nữ 
Phật Giáo Thế Giới kể từ kỳ họp thứ 6 vào tháng 2 năm 
2000, tại vườn Lâm Tỳ Ni ở Nepal. (Kỳ họp thứ 5 vào đầu 
năm 1998 tại Nam Vang, dù ở ngay sát Việt Nam,  Ni giới 
nước ta vẫn không được khuyến khích tham dự).  

Cũng nên kể thêm việc đề nghị canh tân giới luật Phật 
giáo do sư ông Nhất Hạnh công bố tại Đại Hàn năm 2003 
như một bổ sung cho giới luật hiện hành để giới Tăng sĩ 
nam nữ có thể phục vụ hữu hiệu hơn cho nhân loại và đạo 
pháp trong thời đại mới (h). Việc Cư sĩ Tâm Diệu đã cho 
phổ biến công khai giới luật này trên trang web 
www.thuvienhoasen.org cũng được xem là một quyết định 
có tính khai phóng, tán đồng một cách cụ thể quan niệm 
của TT Thích Phước Sơn cho rằng giới luật Phật giáo phải là 
công truyền không thể là bí truyền.   

Phật Giáo Việt Nam, cũng như Phật giáo các nước khác 
và cũng như các tôn giáo khác, thời nào cũng có những mặt 
tiêu cực bên cạnh các mặt tích cực. Để tồn tại được tới ngày 
nay, Phật Giáo Việt Nam đã vượt qua được sự kiêu mạn đôi 
khi mang tính hoang tưởng ở một số Tăng sĩ có ưu thế với 
nhà cầm quyền, vượt qua được khuynh hướng phân phái 
biệt lập ở một số thời kỳ phát triển, để nhập dòng một cách 
tích cực trong  dòng chảy lớn của dân tộc  (i).  
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CHÚ THÍCH: 

(a) Lục Độ Tập Kinh gồm 91 truyện tích, mỗi 
truyện đầu có trích dẫn kinh điển nói về lục độ ba 
la mật, xếp thành 8 quyển. Ba quyển đầu nói về 
hạnh bố thí, năm quyển sau mỗi quyển nói về một 
độ còn lại (trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 
trí tuệ). Khương Tăng Hội, một nhà sư gốc Ấn 
được đào tạo tại nước ta từ nhỏ vào thế kỷ 3 là 
dịch giả bản kinh này. Theo Lê Mạnh Thát 
(LSPGVN tập 1) Khương Tăng Hội có thể đã dịch từ 
bản dịch tiếng Việt cổ của kinh này. Lê Mạnh Thát 
đã dịch Lục Độ Tập Kinh và phổ biến trong Tổng 
Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam tập 1, NXB 
TP/HCM 2001. 

(b) Việt Sử Toàn Thư, Phạm Văn Sơn, Đại 
Nam in lại ở Hoa Kỳ không ghi năm, tr. 125. 

(c) Lâm Tế Nghĩa Huyền  (?- 867) khai sáng 
dòng thiền Lâm Tế tại Trung Quốc vào thời gian 
Phật giáo xứ này bị đàn áp. Truyền thống hoằng 
hóa của thiền phái Lâm Tế là sử dụng tiếng hét và 
gậy đập và quán công án. Dạng nguyên thủy này 
ngày nay chỉ còn được duy trì gần nguyên vẹn nơi 
thiền phái Lâm Tế ở Nhật. (Chân Nguyên & 
Nguyễn Tường Bách, Từ Điển Phật Học tr. 229-30, 
nxb Thuận Hóa, Huế 1999). Tại nước ta Thiền phái 
Lâm Tế phân làm 5 dòng: Tổ Đạo (còn gọi là dòng 
Vạn Phong), Đạo Bổn Nguyên (còn gọi là Đạo 
Mẫn), Trí Huệ, Chúc Thánh, Liễu Quán. Mỗi dòng 
đều có bài kệ truyền thừa riêng. Phái Lâm Tế do 
thiền sư Nguyên Thiều (người Quảng Đông) theo 
tàu buôn Trung Quốc tới lập chùa Thập Tháp (Qui 
Nhơn) truyền pháp ở Đàng Trong năm 1677 (có tài 
liệu ghi 1665). Trong 5 dòng Lâm Tế ở nước ta, 
Thiền sư Liễu Quán (1667- 1742) là người Việt, nổi 
tiếng sau Nguyên Thiều.  

(d)  Theo các thần phả, Sư cô Hoàng Thiều 
Hoa tu tại chùa làng Hiền Quan năm 16 tuổi; Thục 
Nương trên đường trốn tránh sự truy nã của Thái 
thú Tô Định, khi dừng chân tại chùa làng Tiên La 
đã cắt tóc xuất gia và được dân làng mời ở lại 
trông coi chùa làng. Theo truyền thuyết xã Kiêu Kỵ 
(Gia Lâm, Hà Nội) nàng Quốc khi còn nhỏ có tên là 
bé Nước được bà mẹ là Đào Tuyết Tĩnh gởi vào 
chùa làng, nhà Sư nhận và đặt tên là Quốc. Trong 
lực lượng khởi nghĩa của Trưng Vương năm 40, bà 
phụ trách thủy quân. Trong các nữ tướng thời Hai 
Bà Trưng, còn có hai Phương Dung khác. Phương 
Dung cùng chồng là Đào Kỳ, cũng là một tướng 
lãnh quan trọng của Hai Bà Trưng, được thờ tại 
làng Cối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trương Phương 
Dung cùng với 3 em trai được thờ tại làng Nan, 
huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. 

(e) Vụ án Lương Thế Vinh quả là khó hiểu. Vì 
“kinh Phật” được đề cập ở đây là Thập Giới Cô Hồn 
Quốc Ngữ Văn, được các sử gia Phật giáo (Lê 
Mạnh Thát, Nhất Hạnh, Lý Kim Hoa) cho là sáng 
tác của vua Lê Thánh Tôn, người ra lệnh trừng 
phạt Lương Thế Vinh vì tội “sáng tác kinh Phật”.  

(f) Đại sư Chân Dung Tông Diễn đã được 
huyền thoại hóa dưới danh hiệu Hoà Thượng Cua 
vì có khả năng dùng Phật lực giải nghiệp sát sanh 
cua cho mẹ ông. Huyền thoại này được truyền 
tụng rộng rãi như một điển tích sâu sắc trong Phật 
giáo miền Bắc. Với Phật giáo Trung Hoa, khi một vị 

Sư được giới thiệu bằng hai tên, chẳng hạn Nam 
Nhạc Hoài Nhượng, tên đầu Nam Nhạc chỉ nơi ông 
trụ trì là núi Nam Nhạc, tên sau Hoài Nhượng là 
đạo hiệu. Trường hợp Phật giáo Việt Nam, tên đầu 
Chân Dung là pháp danh, tên sau Tông Diễn là đạo 
hiệu.   

(g) Bát kỉnh pháp là 8 điều luật đòi hỏi một vị 
ni phải tuyệt đối kính trọng một vị tăng bất kể tuổi 
tác và trình độ tu chứng. Sư cô Phổ Tịnh ở Canada 
có lẽ muốn bác bỏ Bát kỉnh pháp khi gọi các Sư cô 
bằng danh hiệu Ðại đức hoặc Ðại đức ni. Ở miền 
Bắc nước ta, dân chúng không phân biệt Tăng hay 
Ni đều gọi chung là Thầy, chẳng hạn trong tác 
phẩm Chùa Đàn, Nguyễn Tuân gọi cô Tơ, vị Sư Nữ 
có pháp danh Tuệ Không ở chùa Đàn là Sư Thầy. 
Gần đây nhà văn thời đổi mới ở trong nước là 
Nguyễn Khải cũng gọi vị Sư Nữ chùa Cốc là Thầy 
(truyện ngắn Ngôi Chùa Các Chị). 

(h) Về nguyên bản giới luật tân tu của Thầy 
Nhất Hạnh, xin xem phần Giới Luật, trang web: 
www.thuvienhoasen.org. Quan niệm phổ biến 
trong Phật giáo nước ta cho rằng giới luật là bí 
truyền, nghĩa là Cư sĩ và Sa di không được phép 
biết đến giới luật của Tỳ Kheo. 

(i) Một thí dụ là giai đoạn từ tháng 12.1963 
tới tháng 4.1975 tại miền Nam với biến cố hai Viện 
Hóa Đạo (Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự) của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và những 
toan tính chính trị của TT Thích Trí Quang. 
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Cái nhìn toàn triŒt 

và vô vÜ§ng ngåi 

cûa Tâm Bát Nhã 
 
 
 
 
 
 

Phúc Lâm 
 

ùng v§i s¿ phát tri‹n cûa khoa h†c ki‰n thÙc con 
ngÜ©i cÛng ÇÜ®c nâng cao. N‰u so sánh ki‰n thÙc 

cûa m¶t ngÜ©i bình thÜ©ng trong th‰ k› thÙ 21 này qua viŒc 
h† có khä næng xº døng m¶t cách t¿ nhiên nh»ng sän phÄm 
do nŠn væn minh khoa h†c tåo ra v§i ki‰n thÙc cûa m¶t 
ngÜ©i cûa th©i kÿ thÜ®ng ho¥c trung c° thì ta thÃy cách xa 
nhau vô cùng. N‰u ngày xÜa con ngÜ©i quan niŒm trái ÇÃt là 
m¶t m¥t ph£ng, trên là tr©i, dÜ§i là ÇÎa ngøc và cho nh»ng 
hiŒn tÜ®ng thiên nhiên nhÜ sÃm sét, hån hán, lÛ løt là nh»ng 
hình phåt cûa ThÀn Thánh ban cho kÈ có t¶i. Thì có lë ngày 
nay tâm trí cûa m¶t ngÜ©i væn minh không còn tin vào 
nh»ng ÇiŠu mÖ hÒ này, con ngÜ©i Çang ti‰n xa vào s¿ tìm 
hi‹u vÛ trø, muÓn chinh phøc cä m¥t træng và hÕa tinh. ñiŠu 
này cho ta thÃy cái nhìn còn hån hËp, cøc b¶ và Ãu trï cûa 
loài ngÜ©i trong th©i xÜa so v§i cái nhìn Çã phát tri‹n cao 
cûa con ngÜ©i trong th©i Çåi này. NhÜng s¿ phát tri‹n cao 
này cÛng chÌ là m§i lÜng chØng, vì ch¡c ch¡n khoa h†c së 
khám phá ra nh»ng ÇiŠu m§i lå hÖn, và theo Çó ki‰n thÙc 
con ngÜ©i cÛng së phát tri‹n cao hÖn. 

NhÜng nói cho cùng, khi vÅn còn Ngã ChÃp thì ki‰n thÙc 
và cái nhìn cûa ta vÅn còn phi‰n diŒn, cøc b¶, khi vÅn còn 
Pháp ChÃp thì cái nhìn vÅn còn hån hËp và ÇÀy vÜ§ng ngåi. 
Và có lë Çây là Çi‹m khác biŒt gi»a m¶t Khoa h†c gia Çang 
nghiên cÙu tìm hi‹u vÛ trø và m¶t ThiŠn SÜ.  

NgÜ©i làm khoa h†c nghiên cÙu và lÆp ra lš thuy‰t tuy 
cÛng muÓn nói vŠ cái khªi ÇÀu ho¥c k‰t thúc cûa vån s¿ 
nhÜng nÖi Çây có s¿ vÜ§ng ngåi cûa chÃp ngã và chÃp 
pháp, vì tâm trí cûa Khoa h†c gia n¢m gi»a hiŒn tÜ®ng Ç‹ 
khäo sát hiŒn tÜ®ng, và lÆp ra lš thuy‰t qua s¿ suy luÆn cûa 
mình vŠ nh»ng ÇiŠu h† khám phá ÇÜ®c qua chính hiŒn 
tÜ®ng Çó.  

Còn vÎ ThiŠn SÜ thì cÓ tr¿c chÙng vô ngã vô pháp, vÜ®t 
ra khÕi hiŒn tÜ®ng Ç‹ có th‹ Çåt t§i cái nhìn toàn triŒt viên 
mãn và vô vÜ§ng ngåi cûa Bát Nhã Trí. 

NhÜ vÆy, theo thi‹n š còn kém cÕi cûa tôi "Toàn triŒt" và 
Vô VÜ§ng Ngåi" chính là m¶t trong nh»ng tinh hoa rÓt ráo 
nhÃt cûa Giáo Lš? Và vì vÆy tôi muÓn nêu ra Çi‹m này Ç‹ 
ÇÜ®c tham khäo š ki‰n cûa Quí ThÀy và Quí VÎ ñåi ThiŒn Tri 
ThÙc. 

H†c trong Giáo Lš ta thÃy cái nhìn toàn diŒn viên mãn 
cûa Tâm Bát Nhã tiŠm tàng trong nhiŠu bài Kinh cao siêu. 

Chúng ta h†c thÃy trong Bát Nhã Ba La MÆt Tâm Kinh, Çoån 
cuÓi: 

"BÒ Tát nÜÖng trí tuŒ siêu viŒt nên tâm không vÜ§ng 
ngåi; vì không vÜ§ng ngåi nên không s® sŒt, xa lìa h‰t 
thäy Çiên Çäo m¶ng tÜªng, rÓt ráo Çåt Ç‰n Ni‰t Bàn... (y 
Bát-nha-ba-la-mÆt-Ça cÓ, Tâm vô quái-ngåi, vô quái-ngåi cÓ, 
vô h»u khûng bÓ, viÍn ly Çiên Çäo m¶ng tÜªng, cÙu cánh 
Ni‰t Bàn; ...)". 

Và bài Kinh ÇÜ®c k‰t thúc v§i Mantra: 

"Giäi thoát, giäi thoát, Çã giäi thoát, Çã cùng giäi 
thoát, giác ng¶ hoàn toàn" 

"Y‰t-Ç‰ y‰t-Ç‰, ba-la y‰t-Ç‰, ba-la-tæng y‰t-Ç‰, BÒ-ÇŠ 
tát bà ha" 

Cái nhìn Phi cänh gi§i, Phi Ç¥c tÜ§ng, và an trø trong 
Ni‰t Bàn (không Pháp ChÃp): "BÃt trú nhÃt thi‰t pháp 
danh trø Bát Nhã" (không trø vào tÃt cä các pháp, tÙc là trø 
vào Bát Nhã) và "Ðng vô sª trø nhi sinh kÿ tâm" (ÇØng 
bám vào Çâu cä mà sinh tâm). Phi š tÜªng ngã, nhân, chúng 
sinh, th† giä (không Ngã ChÃp), vÜ®t qua cái bình diŒn tÀm 
thÜ©ng cûa cái thÃy b¢ng m¡t, b¢ng tâm chÃp ngã, bÎ che 
m© bªi ngÛ uÄn (s¡c, th†, tÜªng hành thÙc) ÇÜ®c dåy trong 
Kinh Kim CÜÖng Bát Nhã. 

Và trong Kinh Pháp Hoa Çåi š chép: "ñÙc PhÆt phóng 
hào quang cho toàn th‹ Pháp h¶i cùng m¶t lúc thÃy m¶t 
muôn tám nghìn cõi ª phÜÖng Çông và ÇÒng th©i cÛng m¶t 
lúc thÃy nh»ng sinh hoåt trong quá khÙ, hiŒn tåi và tÜÖng lai 
cûa các ñÙc PhÆt trong muôn nghìn cõi này. S¿ tÜ§ng cûa 
tÃt cä pháp gi§i hiŒn ra cùng m¶t lúc trong ánh sáng trí huŒ 
cûa ñÙc PhÆt". ñiŠu này dåy cho ta thÃy cái phi th©i gian và 
phi không gian, cái toàn triŒt và vô vÜ§ng ngåi cûa Bát Nhã 
Tâm... 

NhÜ vÆy qua Giáo Lš ta h†c ÇÜ®c: bao lâu còn vÜ§ng 
ngåi bªi chÃp ngã, chÃp pháp - hay nói theo š thông thÜ©ng 
là bao lâu còn ta và nÖi ta Çang sÓng - thì lúc Çó ta vÅn chÜa 
hoàn toàn thÃy Chân NhÜ, Ni‰t Bàn? NhÜng chính š nghï "ta 
thÃy" ho¥c "ta không thÃy" cÛng Çã là chÃp ngã và chÃp 
pháp rÒi. VÆy rÓt cu¶c chÌ có "Không", rÓt cu¶c là vô ngã và 
vô pháp. M¥c dÀu bình thÜ©ng ta dùng hai tØ Ngã và Pháp 
nhÜng có lë cái quan tr†ng là Vô Ngã, vì khi Çã vô ngã thì 
không còn "ai" Ç‹ chÃp pháp (và ngÜ®c låi, n‰u hi‹u vån s¿ 
là Vô Pháp thì chính cái T¿ Ngã cÛng là Vô Pháp - nÖi Çây 
ta thÃy Vô Pháp nhÜ là phÜÖng tiŒn Ç‹ ÇÜa ta t§i Vô Ngã?), 
vä låi phân biŒt và dính m¡c là nh»ng Ç¥c tính t¿ nhiên cûa 
Ngã ChÃp nên nó hoàn toàn ÇÓi ngÜ®c låi v§i cái toàn triŒt 
và vô vÜ§ng ngåi cûa Tâm Bát Nhã. VÆy cái quan tr†ng và 
khó khæn hàng ÇÀu cho m¶t chúng sinh bình thÜ©ng nhÜ ta 
là bÕ ÇÜ®c cái chÃp ngã, coi nhÜ không bao gi© có th‹ Çåt 
ÇÜ®c nÀy - bªi vì Çã g†i là chúng sinh, thì muôn ki‰p vÅn là 
chúng sinh - DÅu không vÜ®t qua ÇÜ®c Çi‹m khó khæn này, 
nhÜng có lë chÌ viŒc hi‹u ÇÜ®c š nghïa thâm sâu cûa vô ngã 
và vô pháp cÛng có th‹ cho ta m¶t tâm an trø trong hiŒn tåi 
cûa cu¶c sÓng. Vä låi cái mà ta thÃy vô cùng khó khæn và 
tÜªng chØng không bao gi© Çåt ÇÜ®c nÀy cÛng chÌ xuÃt phát 
tØ tâm trí äo tÜªng cûa ta. Vì chính ñÙc PhÆt cÛng Çã qua 
ThiŠn ñÎnh chÙng nghiŒm Chân NhÜ và cÛng Çã ti‰p tøc 
sÓng nhÜ chúng sinh Ç‹ ho¢ng dÜÖng Giáo Lš. Và ch¡c 
ch¡n trong lÎch sº PhÆt Giáo cÛng Çã có vô sÓ bÆc BÒ Tát 
Çã và Çang Çi trên con ÇÜ©ng nÀy. NhÜ vÆy khó ho¥c dÍ, 
chÙng hay chÜa chÙng nghiŒm ÇŠu n¢m trong tâm ta, n¢m 

C 
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trong m¶t niŒm tÌnh giác hay còn mê m©. PhÆt tánh luôn 
hiŒn h»u trong m‡i chúng sinh. NhÜng Çã g†i là chúng sinh, 
nên muôn ki‰p vÅn là chúng sinh, v§i tâm giác bÎ che m© bªi 
ngÛ uÄn, nên m¥c dÀu bi‰t nhÜng ta låi không "thÃy". Cái 
khó khæn cûa không thÃy chính n¢m trong š nÀy? Và chính 
bi‰t ÇÜ®c cái khó khæn nÀy cûa chúng sinh nên ñÙc PhÆt Çã 
45 næm nh†c công ho¢ng dÜÖng Giáo Lš, và muôn vån 
Pháp Môn Çã ÇÜ®c lÆp ra, dùng ngôn ng» th‰ gian Ç‹ diÍn 
tä cái vô hình, vô tÜ§ng. 

Khi vi‰t nhÜ trên: "ñÙc PhÆt Çã qua ThiŠn ñÎnh chÙng 
nghiŒm Chân NhÜ và cÛng Çã ti‰p tøc sÓng nhÜ chúng 
sinh..." ta nên hi‹u, theo Çåi š cûa Sangharakshita vi‰t trong 
cuÓn "Mensch? Gott? Buddha": 

"Thái Tº Siddharta lúc ÇÀu Çã sÓng trong không gian và 
th©i gian nhÜ m†i chúng sinh nhÜng ngay th©i Çi‹m NgÜ©i 
chÙng nghiŒm Chân NhÜ thì Thái Tº Çã trª thành PhÆt nÖi 
Çây không còn không gian và th©i gian. Th©i gian chÃm dÙt 
ngay nÖi Çây, Siddharta Çã bi‰n mÃt Ç‹ chÌ còn là PhÆt, là 
Chân NhÜ. ThÜ©ng trø".  

NhÜ vÆy m¥c dÀu ñÙc PhÆt vÅn ti‰p tøc sÓng nhÜ chúng 
sinh, nhÜng nÖi Çây chÌ có s¿ hi‹n l¶ cûa PhÆt-tánh, vô ngã, 
vô pháp còn th‰-gian-tánh cûa Siddharta Çã tan bi‰n cùng 
lúc v§i s¿ giác ng¶ và chÃm dÙt cûa th©i gian. 

M¥c dÀu Giáo Lš vŠ vô ngã vô pháp Çã ÇÜ®c ñÙc PhÆt 
ho¢ng dÜÖng cách Çây hÖn 2500 næm, nhÜng ngoåi trØ 
nh»ng bÆc Tu Hành thì m¶t chúng sinh bình thÜ©ng nhÜ 
chúng ta, vì Çang hiŒn diŒn trên m¥t bi‰n chuy‹n cûa cái 
"S¡c" nên ta khó chÙng ÇÜ®c m¥t an trø cûa cái 
"Không". ñó là lë dï nhiên. Và cÛng là dï nhiên khi cùng v§i 
th©i gian tâm trí con ngÜ©i b¡t bu¶c phäi cao hÖn song hành 
v§i s¿ phát tri‹n cûa khoa h†c kÏ thuÆt. Và theo thi‹n š cûa 
tôi, qua nh»ng kÏ thuÆt hiŒn Çåi nhÜ Digital, Internet... Ç¥c 
tính vô ngã vô pháp cÛng càng ngày càng l¶ ra m¶t cách t¿ 
nhiên - T¿ nhiên nhÜ m¶t chân lš tiŠm tàng trong vÛ trø, 
mà chính ñÙc PhÆt Çã thÃy - Chúng ta bi‰t Digital là s¿ k‰t 
h®p, bi‰n chuy‹n gi»a "1" và "0"; "Không" và "S¡c" (ÇÖn vÎ 
nhÕ nhÃt là Bit, vi‰t t¡t tØ Binary và Digit, m¶t Bit có th‹ là 
Có ho¥c Không), Ç‹ tØ Çó phát ra âm thanh, màu s¡c, hình 
dáng, chuy‹n Ç¶ng... Và m¥c dÀu khi xº døng Internet ta 
vÅn mang cái Ngã cûa ta, nhÜng tâm trí và ki‰n thÙc cûa ta 
trên hÀu h‰t tÃt cä m†i ÇÎa håt là do änh hÜªng, trao Ç°i v§i 
ki‰n thÙc cûa muôn triŒu ngÜ©i ph° bi‰n trong Internet. NhÜ 
vÆy khi sÓng trong Internet thì cái nhìn và s¿ hi‹u bi‰t cûa ta 
càng phát tri‹n và ÇÒng th©i cái T¿ Ngã cûa ta càng ngày 
càng nhÕ dÀn. Bªi vì nh»ng gì ta suy luÆn phát bi‹u ra, 
tÜªng r¢ng cûa mình nhÜng thÆt s¿ Çó là t°ng h®p cûa vô sÓ 
kinh nghiŒm và ki‰n thÙc. NhÜ vÆy khi ñÙc PhÆt dåy vô ngã 
vô pháp thì vån s¿ chính thÎ là vô ngã vô pháp, dÅu ta có 
hi‹u hay không hi‹u Giáo Lš nÀy. HiŒn nay khoa h†c Çang 
nghiên cÙu Ç‹ ti‰n Ç‰n Quantencomputer, d¿a vào Ç¥c tính 
giao hÜªng tr¿c ti‰p cûa Quanten Ç‹ tåo ra nh»ng máy tính 
có vÆn tÓc và tr» lÜ®ng cao siêu, nhÜng Ç¥c tính cûa m¶t 
Quantenbit cÛng vÅn là hai trång thái cûa m¶t th‹, Än hiŒn, 
có ho¥c không. Và dÅu sau nÀy ki‰n thÙc cûa nhân loåi có 
phát tri‹n cao Ç‰n bÆc nào thì chính thÎ "h‰t thäy th‰ gian 
pháp không ngoài PhÆt Pháp" (Vimalakisti-sutra). 

Qua Giáo Lš ta h†c thÃy cái nhìn toàn triŒt, viên mãn 
(bao gÒm toàn th‹ pháp gi§i) và vô vÜ§ng ngåi (hoàn toàn 
giäi thoát khÕi m†i dính m¡c và quan hŒ, phi không gian và 
phi th©i gian). Cái nhìn toàn diŒn cûa Bát Nhã Trí không 

phäi chÌ ÇÙng låi ª khoäng gi»a, trên bŠ m¥t cûa hiŒn tÜ®ng 
mà Çi vào chiŠu sâu cûa vi trÀn, và ra khÕi vÛ trø. TÃt cä m†i 
bình diŒn cûa s¿ vÆt hay hiŒn tÜ®ng ÇÜ®c nhìn thÃy cùng 
m¶t lúc. Cùng m¶t lúc thÃy s¿ vÆn hành tÜÖng quan cûa vån 
pháp. Qua Bát Nhã Trí vån pháp ÇŠu h‡ tÜÖng ÇÒng nhÃt, 
không có s¿ khác biŒt cûa vån s¿, vån s¿ xuÃt phát tØ m¶t 
bän th‹ cÛng nhÜ cái ÇÒng nhÃt cûa S¡c và Không. 

Chúng ta bi‰t m¶t vÆt th‹ hay hiŒn tÜ®ng phát khªi và 
bi‰n chuy‹n là do tác døng cûa nhiŠu nhân duyên và y‰u tÓ 
khác nhau vì vÆy nó không có cái t¿ tính Ç¶c lÆp. Nh»ng 
sinh thú thay Ç°i hình th‹ cÛng nhÜ tính sinh sÓng là do tác 
døng quan hŒ v§i môi trÜ©ng. N‰u môi trÜ©ng bi‰n Ç°i thì 
hình th‹ cÛng bi‰n Ç°i theo, ho¥c có th‹ tan bi‰n Çi, ngay cä 
nh»ng h®p kim ta muÓn ch‰ bi‰n ra thì thành phÀn hóa chÃt 
và s¿ cÃu tåo ra hình th‹ cûa h‡n h®p nÀy cÛng thay Ç°i tùy 
theo ÇiŠu kiŒn nhân duyên - nhiŒt d¶, áp suÃt, th©i gian và 
nh»ng chÃt xúc tác ta xº døng trong phän Ùng ch‰ bi‰n nÀy 
- NhÜng chính nh»ng ÇiŠu kiŒn ta Ç¥t ra cÛng có th‹ bÎ thay 
Ç°i vì nhân duyên ho¥c änh hÜªng bÃt ng© nào khác. NhÜ 
vÆy ta thÃy không có hình th‹ nào mang s¤n t¿ tính tÒn tåi, 
bÃt bi‰n, cho nên m†i hình th‹ trÜ§c m¡t ta chÌ tÜÖng ÇÓi có. 
V§i thuy‰t Nhân Duyên Sinh, ñÙc PhÆt cho ta tri ki‰n h‰t 
thäy s¿ vÆt trong vÛ trø ho¥c tr¿c ti‰p ho¥c gián ti‰p änh 
hÜªng lÅn nhau mà tåo thành. Là m¶t PhÆt Tº tôi quan 
niŒm thuy‰t Nhân Duyên Sinh là m¶t ñÎnh LuÆt thiên 
nhiên cûa s¿ phát khªi và bi‰n chuy‹n cûa vån pháp. Riêng 
ÇÓi v§i nhiŠu khoa h†c gia thì vì cái huyŠn bí cûa nh»ng 
thông sÓ vÆt lš (physikalische Konstanten, thí dø: 
Gravitationskonstante: 6,67259. 10-11 N.m²/kg², Planck-
Konstante: 6,6260755. 10-34 J.s, ...), n‰u m¶t trong nh»ng 
thông sÓ nÀy thay Ç°i thì có th‹ vån pháp së thay Ç°i ho¥c 
có th‹ tan bi‰n mÃt, có th‹ không có s¿ cÃu tåo ra vÆt th‹ 
và chúng sinh. M¥c dÀu nh»ng thông sÓ bÃt bi‰n nÀy có th‹ 
ÇÜ®c Ço chuÄn trong phòng thí nghiŒm, nhÜng nhà khoa h†c 
không hi‹u vì sao nh»ng con sÓ nÀy phäi Çúng nhÜ vÆy, và 
không hi‹u tØ Çâu ra, nên có th‹ h† có khuynh hÜ§ng cho 
ÇÎnh luÆt thiên nhiên nÀy là do "m¶t bàn tay" huyŠn bí nào 
Çó tåo ra. Ta thÃy nÖi Çây s¿ Ço chuÄn hiŒn tÜ®ng tÙc là còn 
chÃp pháp, nhà khoa h†c chÌ Ço chuÄn cái Çã ho¥c "hiŒn 
Çang" có Ç‹ cÓ g¡ng suy nghiŒm ra "cái chÜa có", và s¿ 
suy luÆn ra "m¶t bàn tay nào" là còn chÃp ngã cho cái 
chÜa có. Nhà khoa h†c chÜa thoát ra ÇÜ®c cái vÜ§ng ngåi 
nÀy. Theo thi‹n š cûa tôi Thuy‰t trùng trùng duyên khªi 
cûa ñÙc PhÆt hàm chÙa cä s¿ ti‰n hóa (Evolution), tuy‹n 
l¿a, Çào thäi (Selektion), phát tri‹n (Entwicklung) ... trong 
chu trình cÃu tåo ra vån pháp. Cho nên trong chu trình nÀy 
chÌ có nh»ng cái trùng h®p v§i t°ng th‹ nhân duyên thì m§i 
phát khªi ra thành hiŒn tÜ®ng, vÆt th‹ và chúng sinh. Có th‹ 
vì thi‰u ÇiŠu kiŒn và nhân duyên thích h®p nên trong chu 
trình chuy‹n hóa có nh»ng "vÛ trø" vØa thành hình låi tan 
bi‰n, ho¥c có nh»ng nÖi trong Çó chÌ có nh»ng vi trÀn tiên 
thiên, không k‰t h®p thành hình th‹ ÇÜ®c. ñÙc PhÆt Çã dåy 
thuy‰t Nhân Duyên Sinh có lë vì Ngài bi‰t chúng sinh còn 
chÃp pháp, nhÜng khi chúng sinh hi‹u ÇÜ®c ÇÎnh luÆt thiên 
nhiên nÀy thì lúc Çó pháp cÛng chÌ là Không ! 

Trª låi Çi‹m ª trên "m¶t bàn tay nào", n‰u ta Ç¥t giä 
thuy‰t "có m¶t hình th‹ huyŠn bí nào" Çã tåo d¿ng ra vÛ trø 
v§i nh»ng thông sÓ vÆt lš bÃt bi‰n, m¶t vÛ trø luôn vô thÜ©ng 
bi‰n chuy‹n và bên cånh cái thiên hình vån trång, v§i muôn 
vÈ ÇËp cân xÙng và muôn màu s¡c là nh»ng bi‰n cÓ phá 
hûy và tiêu diŒt cûa thiên nhiên. Thì theo thi‹n š suy luÆn 
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cûa riêng tôi: trÜ§c khi vÛ trø ÇÜ®c tåo tác ch¡c ch¡n "hình 
th‹" nÀy chÌ m¶t mình, ÇÖn Ç¶c và thÜ©ng h¢ng gi»a cái hÜ 
vô, trÓng r‡ng... và b‡ng dÜng "hình th‹" nÀy låi có š muÓn 
tåo tác ra vÛ trø! Vì là m¶t chúng sinh trên con ÇÜ©ng tìm 
hi‹u nên nÖi Çây tôi Ç¥t câu hÕi: "Vì lš do nào và v§i møc 
Çích gì vÛ trø và theo Çó chính tôi ÇÜ®c tåo ra?" và m†i s¿ 
cÓ g¡ng Ç‹ giäi Çáp câu hÕi nÀy së ÇÜa Ç‰n nh»ng câu trä 
l©i mang ÇÀy "nhân tính" cûa "hình th‹ thÜ©ng h¢ng nÀy" 
(...). Giáo Lš ñåo PhÆt dåy ta, n‰u là Chân NhÜ, Ni‰t Bàn, 
An Trø thì không có gì phát khªi, thì còn nói gì Ç‰n vì lš do 
và møc Çích. Bªi vì Tham, Sân, Si vØa là Ç¶ng l¿c khi‰n ta 
phäi luân hÒi vØa là Ç¥c tính cûa chúng sinh. N‰u có lš do 
và møc Çích thì có nhân tính, mà m¶t "hình th‹ thÜ©ng 
h¢ng" thì không th‹ nào có nhân tính ÇÜ®c, vì nhân tính là 
do tác døng cûa Cæn và TrÀn tåo ra. Và Ç¥c biŒt n‰u m¶t 
hình th‹ là thÜ©ng h¢ng thì chính t¿ trong nó không có bi‰n-
chuy‹n-tính. ChÌ có vô minh thì m§i có bi‰n chuy‹n và vô 
thÜ©ng. VÆy rÓt cu¶c vÛ trø và næng l¿c sÓng "b‡ng dÜng" 
ÇÜ®c tåo tác ra không có lš do và møc Çích gì? Vì tåo tác là 
Ç¥c tính cûa "Tåo Hóa". Theo ÇÎnh luÆt Nhân Quä cûa 
Giáo Lš thì ta thÃy nÖi Çây chÌ có cái Quä mà không có cái 
Nhân. Hay hi‹u r¶ng ra n‰u không có lš do và møc Çích gì, 
không có Nguyên Nhân, thì vån pháp chính t¿ Ç¶ng phát 
khªi ra theo trùng trùng nhân duyên, không cÀn phäi có 
m¶t bàn tay. Hay bàn tay Çó chính là Vô Minh? Bªi vì tåo 
tác cÛng là Ç¥c tính cûa "Vô Minh". Vä låi n‰u "Tåo Hóa" 
chÌ có tính tåo tác, còn m†i bi‰n chuy‹n sau Çó cûa vån 
pháp là do "t¿-do-tính", không có s¿ can d¿ vào cûa tåo 
hóa, thì nh»ng niŠm tin cûa th‰ nhân Ç¥t trên cÖ sª "trØng 
phåt và cÙu r‡i" có lë không còn th¿c t‰? 

Theo Stephen Hawking thì Çåi š: "n‰u có bàn tay nào 
tåo tác ra vÛ trø, thì ngÜ©i ta phäi Ç¥t thêm câu hÕi là cái gì 
Çã tåo ra bàn tay nÀy". Và nhÜ vÆy ch¡c có lë ta chÌ Çi lòng 
vòng Ç‹ rÓt cu¶c ti‰n Ç‰n cái "không bi‰t" (= vô minh). 

CÛng vì nhân duyên, môi trÜ©ng nên có thiên hình vån 
trång, vån pháp hi‹n l¶ ra v§i muôn vÈ ÇËp cân xÙng và 
muôn màu s¡c phän xå qua ánh sáng. NhÜng ÇÓi v§i vån 
pháp nh»ng hi‹n l¶ nÀy có lë là vì møc Çích hÖn là vì vÈ 
ÇËp. Vì xÃu hay ÇËp chÌ là nhân sinh quan. Riêng chúng 
sinh có tâm trí phân biŒt và dính m¡c thì thích tôn sùng s¿ 
cân xÙng và cái ÇËp, cho nên có äo tÜªng nh»ng thÙ nÀy là 
do m¶t bàn tay nào Çó tåo ra. Theo tôi nghï, s¿ cân xÙng, 
cái ÇËp, ho¥c hÜÖng thÖm là s¿ phát tri‹n t¿ nhiên trong chu 
trình ti‰n hóa, ch†n l†c qua quan hŒ v§i môi trÜ©ng nh¢m 
møc Çích bäo tÒn bÄm tính muÓn di truyŠn s¿ tÒn tåi cûa 
thiên nhiên. N‰u m¶t cái hoa muÓn nª hay khép Ç‹ quy‰n 
rÛ ong bÜ§m thì chính t¿ trong nø Çã tåo thành nhiŠu cánh 
thì viŒc khép mª m§i dÍ dàng, m¶t bông tuy‰t có th‹ bi‰n 
Ç°i mang nhiŠu hình dång nhÜ sáu cánh, hình trø, hình Óng, 
hình thÈ, hình løc læng giËp, ho¥c hình cÀu... v§i nhiŠu kích 
thÜ§c khác nhau là tùy theo Ç¶ Äm và nhiŒt Ç¶ thay Ç°i 
trong nh»ng l§p không khí. Và cÛng vì ÇiŠu kiŒn khí hÆu nên 
cùng m¶t th©i Çi‹m v§i bão tuy‰t nÖi Çây trên løc ÇÎa khác 
tr©i Çang mÜa v§i nh»ng håt nÜ§c lúc ng¡n lúc dài, v§i 
nh»ng bong bóng nÜ§c lúc to lúc nhÕ, ho¥c có lúc mÜa lúc 
tånh. Ch£ng lë nh»ng bi‰n chuy‹n cÃp th©i nÀy cÛng là do 
"bàn tay nào" tåo ra? Vä låi, theo tôi nghï, Çi‹m quan tr†ng 
nÖi Çây không phäi chÌ là s¿ cân xÙng, vÈ ÇËp và hÜÖng 
thÖm mà cái quan tr†ng là nh»ng thÙ nÀy có tÒn tåi mãi hay 
nó cÛng n¢m trong ÇÎnh luÆt vô thÜ©ng, bi‰n chuy‹n 
cûa thiên nhiên? Ta thÜ©ng nghe nói "s§m nª tÓi tàn", theo 

nhÜ vÆy thì chä lë cái næng l¿c cûa s¿ Vô ThÜ©ng nó còn 
vÜ®t qua khÕi cái næng l¿c cûa tåo tác? Hay chính trong s¿ 
tåo tác Çã tiŠm tàng tính tiêu diŒt, và ngÜ®c låi? VÆy, theo 
tôi nghï, cái lòng vòng không bao gi© dÙt cûa s¿ "tåo tác và 
tiêu diŒt" chính t¿ nó bi‹u thÎ cái Ç¥c tính cûa Vô Minh. 

Thuy‰t Nhân Duyên Sinh cûa ñÙc PhÆt nhÜ vÆy không 
phäi chÌ là câu nói ta thÜ©ng hay dùng, mà nó xuÃt phát tØ 
cái nhìn toàn diŒn cûa Bát Nhã Trí vŠ cái phát khªi và bi‰n 
chuy‹n cûa vån pháp. 

Ta thÃy vån pháp là thiên hình vån trång, nhÜng thiên 
hình vån trång nÀy là do ÇiŠu kiŒn và nhân duyên tåo ra nên 
không thÜ©ng trø, chÌ có äo änh, tåm th©i. Cái nhìn Ãu trï, 
cøc b¶ cûa ta n¢m ª ch‡ ta chÌ thÃy cái tåm th©i äo änh nÀy 
cho nên thÃy vån pháp là thiên hình vån trång tØ Çó trong 
tâm trí ta näy sinh ra s¿ phân biŒt, dính m¡c. Cái nhìn toàn 
triŒt và vô vÜ§ng ngåi cûa Bát Nhã Trí cho ta thÃy vån pháp 
dÅu thiên hình vån trång nhÜng ÇÒng nhÃt th‹. MuÓn hi‹u 
và thÃy cái ÇÒng nhÃt th‹ cûa vån pháp có lë cái nhìn cûa ta 
phäi thu vŠ m¶t Çi‹m cûa cái xuÃt phát và k‰t thúc cûa m†i 
s¿ vÆt. Bình thÜ©ng ta thÃy trÜ§c m¡t ta vô sÓ vÆt th‹ khác 
nhau, ÇÜ®c hình thành bªi nh»ng chÃt ho¥c h®p chÃt khác 
nhau, thí dø nhÜ g‡, vàng, båc, ÇÒng, chì, plastik, rÜ®u, 
nÜ§c, dÀu, khí, v.v... và có nh»ng l¿c khác nhau nhÜ l¿c hÃp 
dÅn, ÇiŒn tØ l¿c, l¿c y‰u và l¿c månh. NhÜng trÜ§c cái phát 
khªi cûa vÛ trø (Big Bang) có lë chÌ có m¶t næng l¿c ÇÒng 
nhÃt và chÃt ÇÀu tiên, ÇÖn giän nhÃt (m¶t Proton, m¶t 
Neutron và m¶t Elektron) là kinh khí (Hydrogenium) ÇÜ®c 
thành hình ngay sau cái Big Bang và nh© vào ÇiŠu kiŒn 
nhân duyên thích h®p cûa nhiŒt Ç¶ và mÆt Ç¶ t› tr†ng lúc Çó 
nên tØ khinh khí nh»ng chÃt khác nhÜ Helium (2 Prot. và 2 
Neutr.), Lithium (3 Prot. và 2 Neutr.) ÇÜ®c k‰t h®p tåo thành. 
Nh»ng chÃt n¥ng hÖn (sÓ lÜ®ng Prot. và Neutr. nhiŠu hÖn) 
nhÜ C, N, O, Mg, Si, S, Fe ÇÜ®c thành hình tùy theo nh»ng 
ÇiŠu kiŒn nhÜ nhiŒt Ç¶, mÆt Ç¶ t› tr†ng trong nh»ng tinh tú 
(Kernfusion) ho¥c nh© vào næng lÜ®ng phóng khoáng ra tØ 
nh»ng vø n° cûa tinh tú (Supernova) (vàng, båc, platin, ...). 
Ta thÃy m¥c dÀu có nhiŠu chÃt ÇÜ®c Ç¥t tên khác nhau, 
nhÜng cái khác nhau chÌ là do sÓ lÜ®ng cûa Protonen và 
Neutronen, và tÃt cä nh»ng Protonen, Neutronen ho¥c 
Eleltronen trong m†i chÃt khác nhau nÀy ÇŠu ÇÒng nhÃt. ñó 
có th‹ hi‹u là s¿ ÇÒng nhÃt th‹ cûa hiŒn tÜ®ng gi§i, nh»ng 
cái nhìn viên mãn toàn triŒt cûa Bát Nhã Trí còn dåy ta cái 
ÇÒng nhÃt th‹ cûa hiŒn-tÜ®ng-gi§i và Không-Gi§i, bªi vì tØ 
cái Chân-Không-DiŒu-H»u m§i có S¡c, và qua Çó tính vô 
thÜ©ng bi‰n chuy‹n cûa S¡c ta m§i thÃy cái Không. 

N‰u Thành "Trø" Hoåi Không là m¶t vòng tròn xoáy trên 
trøc th©i gian bi‹u thÎ s¿ bi‰n chuy‹n cûa vån pháp, thì trÜ§c 
cái Thành là cái Không và sau cái Hoåi cÛng là cái Không. 
M¶t s¿ bi‰n chuy‹n tØ cái Không Ç‰n cái Không. NhÜ vÆy, 
chÌ qua Thành Trø và Hoåi ta m§i bi‰t Ç‰n cái Không và chÌ 
tØ cái Không m§i có s¿ phát khªi cûa Thành Ç‹ ti‰n Ç‰n Trø 
và Hoåi. Ch» "Trø" nÖi Çây ÇÜ®c vi‰t trong ngo¥c kép, bªi vì 
chính trong cái Trø cÛng là bi‰n chuy‹n, vô thÜ©ng, nhÜng 
nó låi tåo trong ta cái äo tÜªng "th¿c t‰" cûa s¿ vÆt. ñÓi v§i 
chúng sinh bình thÜ©ng nhÜ chúng ta thì hình nhÜ ta chÌ 
thÃy có cái gi»a, có nghïa là chÌ thÃy cái xoáy cûa Thành 
Trø và Hoåi, trÜ§c cái Thành ta không bi‰t và sau cái Hoåi 
ta cÛng không bi‰t, cho nên ÇÓi v§i ta không có lÓi nào ra 
khÕi ÇÜ®c cái vòng xoáy nÀy. 
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Vì sao cái nhìn toàn triŒt giäi thoát låi phi không gian và 
phi th©i gian? VŠ hiŒn-tÜ®ng-gi§i thì ta bi‰t không gian là do 
s¿ bành trÜ§ng cûa vÆt th‹ tåo ra, và chính trong s¿ bành 
trÜ§ng, bi‰n chuy‹n Çã có tính th©i gian. Cái vÜ§ng ngåi cûa 
không gian có lë n¢m ª ch‡ vì có không gian nên có phåm 
vi, có s¿ phân biŒt ra thành vô sÓ bình diŒn. Theo khoa h†c 
thì không gian cÛng bÎ bi‰n Ç°i. Do khÓi lÜ®ng cûa vÆt th‹ và 
s¿ thay Ç°i nÀy là trª ngåi cho s¿ chuy‹n Ç¶ng cûa nh»ng 
vÆt th‹ khác, và cùng v§i cái trª ngåi cûa chuy‹n Ç¶ng và 
bi‰n chuy‹n thì th©i gian cÛng bÎ thay Ç°i. Ta bi‰t m¥c dÀu 
vÆn tÓc ánh sáng tÜÖng ÇÓi c¿c Çåi (ca. 3000000 Km/s) 
nhÜng cÛng không thoát khÕi ÇÜ®c vùng không gian n¢m 
xung quanh nh»ng l‡ Çen (Schwarze Löcher) bÎ cong vì khÓi 
lÜ®ng cûa vÆt th‹. VŠ Không-Gi§i thì ÇÓi v§i nh»ng bÆc BÒ 
Tát an trø trong Chân NhÜ không còn gì phát khªi, bi‰n 
chuy‹n. Vån pháp ÇŠu là không nên cÛng không không-gian 
và không th©i-gian. Ta bi‰t ÇÓi v§i th‰ nhân, vÆn tÓc ÇÜ®c Ço 
lÜ©ng trong không gian và qua th©i gian. Còn ÇÓi v§i nh»ng 
bÆc BÒ Tát thì có lë chÌ có cái nhìn tr¿c ti‰p phi không gian, 
phi th©i gian và phi vÆn tÓc. ñó là cái nhìn hoàn toàn giäi 
thoát vô vÜ§ng ngåi. Và vì vô vÜ§ng ngåi nên Çây là cái nhìn 
toàn triŒt viên mãn cûa Bát Nhã Tâm. 

Tùy theo cæn cÖ, ki‰n thÙc và kinh nghiŒm trong quá 
trình sÓng mà ta có cái nhìn và hi‹u m¶t s¿ vÆt hay hiŒn 
tÜ®ng trên nhiŠu khía cånh khác nhau. ñiŠu nÀy giÓng nhÜ 
m¶t em bé còn ngây thÖ nhìn cái ÇÒng hÒ, nghe ti‰ng tíc-t¡c 
thì tÜªng Çó là ÇÒ chÖi, còn ÇÓi v§i ngÜ©i l§n thì Çó là m¶t 
døng cø Ç‹ hÓi thúc ta phäi hoàn thành viŒc gì, ho¥c Ç‹ ta 
thÃy r¢ng th©i gian và cùng v§i nó là tu°i th† mình vØa trôi 
qua. Quá khÙ là cái Çã qua không v§t låi ÇÜ®c, tÜÖng lai là 
cái chÜa Ç‰n nên không bi‰t ÇÜ®c và hiŒn tåi trên th¿c t‰ 
cÛng không có thÆt, vì khi ta vØa nói xong ch» "hiŒn tåi" thì 
nó Çã thành quá khÙ, và nh»ng gì ta làm trong "hiŒn tåi" là 
Ç‹ tåo ra tÜÖng lai, m¶t th©i Çi‹m mà ta chÜa h£n bi‰t ÇÜ®c. 
Cái ng¶ nghïnh nÖi Çây là th©i gian, giây, phút, næm, tháng 
là do con ngÜ©i Ç¥t ra. NhÜng nó låi trª thành ngÜ©i chû hÓi 
thúc con ngÜ©i, hÓi thúc trên th‹ xác và tinh thÀn, trên m†i 
lïnh v¿c cûa cu¶c sÓng. S¿ thanh thän hay gÃp rút, thành 
công hay thÃt båi cûa ta là do y‰u tÓ th©i gian quy‰t ÇÎnh. 
ñÓi v§i kÏ thuÆt gia thì ÇÒng hÒ là ráp ghép cûa nhiŠu b¶ 
phÆn Ç‹ tåo ra chuy‹n Ç¶ng tÜÖng ÇÓi ÇiŠu hòa, nh»ng 
chuy‹n Ç¶ng nÀy có th‹ là Translation, Rotation ho¥c 
Oszillation, và tØ Çó ÇÜ®c chuy‹n thành nh»ng chuy‹n Ç¶ng 
chÆm hÖn Ç‹ chÌ giây, phút, gi©,...  

NhÜng th©i gian là gì? Theo khoa h†c gia thì cái quy 
t¡c thông døng trong viŒc Ço chuÄn th©i gian ÇÜ®c Ç¥t trên 
cÖ sª quan sát hình thÙc chuy‹n Ç¶ng cûa m¶t vÆt lÜ®ng, so 
sánh chuy‹n Ç¶ng cûa vÆt nÀy "chuy‹n Ç¶ng không bÎ änh 
hÜªng" cûa m¶t vÆt khác, nhÜ vÆy tÃt cä m†i Ço chuÄn th©i 
gian ÇŠu n¢m trong khuôn kh° l¿c-trì cûa vÆt th‹ trong m¶t 
hŒ thÓng t†a Ç¶. NhÜng s¿ chuy‹n Ç¶ng còn bao hàm tính 
h‡ tÜÖng änh hÜªng nhau cûa m†i vÆt th‹ trong vÛ trø và 
ngÜ®c låi, tính h‡ tÜÖng änh hÜªng nhau bao hàm s¿ 
chuy‹n Ç¶ng cûa vÆt th‹. Khoa h†c giäi thích: "Chuy‹n 
Ç¶ng là s¿ bi‰n chuy‹n, thay Ç°i trong th©i gian. Và th©i 
gian chÌ ÇÜ®c Ço chuÄn qua s¿ chuy‹n Ç¶ng; chÌ qua s¿ 
thay Ç°i ta m§i nhÆn bi‰t có th©i gian" !!! ñây chính là cái 
vòng lÄn quÄn không có lÓi thoát. Vì chính khoa h†c cÛng 
chÜa trä l©i ÇÜ®c câu hÕi vì sao có chuy‹n Ç¶ng và chuy‹n 
Ç¶ng là gì?! ThÆt ra trong quan niŒm vŠ th©i gian Çã có tiŠm 
tàng s¿ h‡ tÜÖng änh hÜªng lÅn nhau cûa m†i vÆt th‹ trong 

vÛ trø. Và chuy‹n Ç¶ng chính là h‡ tÜÖng änh hÜªng nhau, 
bªi vì trong vÛ trø không có chuy‹n Ç¶ng nào g†i là chuy‹n 
Ç¶ng t¿ do, thoát khÕi m†i änh hÜªng. NÖi Çây chúng ta nên 
chiêm nghiŒm låi š Giáo Lš Çã dåy: "V§i thuy‰t Nhân Duyên 
Sinh, ñÙc PhÆt Çánh dÃu s¿ tÜÖng quan mÆt thi‰t gi»a h‰t 
thäy, h‰t thäy s¿ vÆt trong vÛ trø, ho¥c tr¿c ti‰p ho¥c gián 
ti‰p änh hÜªng lÅn nhau mà tåo thành". Còn ÇÓi v§i bÆc 
BÒ Tát thì nhÜ š trên Çã vi‰t do vô minh, bi‰n chuy‹n nên 
vån pháp näy sinh và do Çó n‰u ÇÙng trên m¥t bi‰n chuy‹n 
cûa chúng sinh thì vì có vÆt th‹ và bi‰n chuy‹n nên có 
không gian và th©i gian, nhÜng n‰u ÇÙng trên m¥t an trø  thì 
vån pháp là vô thÜ©ng nên không có thÆt, cho nên lÅn 
không gian và th©i gian ÇŠu là äo tÜªng. 

Ta thÃy có nhiŠu bình diŒn và phåm vi trong cái nhìn và 
hi‹u m¶t s¿ vÆt hay hiŒn tÜ®ng, tØ Ãu trï cho Ç‰n cao sâu. 
N‰u m¶t ngÜ©i Çang sÓng trong m¶t môi trÜ©ng chÜa phát 
tri‹n cao thì cái nhìn và hi‹u cûa h† có th‹ ÇÓi v§i h† là 
"chân lš". ñÓi v§i ngÜ©i thÜ®ng c° thì quä ÇÃt chÌ là m¶t m¥t 
ph£ng là "chân lš", ÇÓi v§i con cá thì th‰ gi§i chÌ là nÜ§c, ÇÓi 
v§i nh»ng con vÆt luôn sÓng trong lòng ÇÃt thì ánh sáng 
không phäi là chân lš,... Vì tham sân si là Ç¥c tính cûa 
chúng sinh nên nó khi‰n ta luôn phäi tìm hi‹u và phát tri‹n 
ki‰n thÙc, nhÜng nh»ng ki‰n thÙc nÀy n¢m trong gi§i hån 
cûa không gian và th©i gian. NhÜ vÆy s¿ hi‹u bi‰t cÛng bÎ 
hån ch‰ do vÜ§ng ngåi cûa vô sÓ bình diŒn và phåm vi tåo 
ra, nhÜng cái nhìn trên bình diŒn cao hÖn së bao trùm tÃt cä 
m†i hi‹u bi‰t cûa nh»ng bình diŒn thÃp khác. Ta bi‰t ki‰n 
thÙc con ngÜ©i càng ngày càng phát tri‹n tØng bÜ§c theo 
th©i gian. Còn cái toàn triŒt, viên mãn và vô vÜ§ng ngåi cûa 
Bát Nhã Trí vÜ®t qua khÕi không gian và th©i gian, hay nÖi 
Çây không có không gian và th©i gian. N‰u th©i gian là cái 
Ç‰m bÜ§c cho ki‰n thÙc, thì trong Bát Nhã Trí không cÀn cái 
Ç‰m bÜ§c nÀy. N‰u không gian là bình diŒn, phåm vi cûa 
ki‰n thÙc thì Bát Nhã Trí giäi thoát khÕi m†i gi§i hån nÀy. 

Theo š trên thì ÇÙng trên m¥t bi‰n chuy‹n Ç‹ nghiên cÙu 
giäi thích vŠ vån pháp là còn bÎ gi§i hån. Và có lë viŒc phân 
chia thành pháp-gi§i và không-pháp-gi§i cÛng vÅn là vÜ§ng 
ngåi. ñÓi v§i Bát Nhã Trí thì "S¡c bÃt dÎ không, không bÃt dÎ 
s¡c và s¡c tÙc thÎ Không, Không tÙc thÎ s¡c". Không và S¡c 
chÌ là m¶t, vì chÌ là m¶t nên cÛng Không-Không và Không-
S¡c. Trong Giáo Lš ta h†c thÃy: "Khi nói có thì tÃt cä ÇŠu 
có, Khi nói không tÃt cä ÇŠu Không" l©i dåy nÀy, theo tôi 
nghï, tiŠm tàng cái nhìn toàn triŒt cûa Bát Nhã Trí, vì toàn 
triŒt nên bao gÒm m†i bình diŒn. Và vì bao gÒm m†i bình 
diŒn nên thÃy rõ m†i bình diŒn trong cùng m¶t lúc. L©i dåy 
trên cho ta tri ki‰n bÆc BÒ Tát cùng m¶t lúc thÃy m¥t bi‰n 
chuy‹n và an trø cûa m¶t th‹. 

Qua Giáo Lš ta thÜ©ng h†c thÃy ch» "Không", vÆy nÖi 
Çây chúng ta cùng Ç¥t ra m¶t giä thuy‰t Ç‹ tìm hi‹u vŠ cái 
"Không" nÀy. TrÜ§c h‰t có hai thái c¿c: 

1/ N‰u C là cái Có-thÜ©ng-h¢ng, vïnh cºu -->  

thì chính trong C không có tính bi‰n chuy‹n,  

nên tØ C không có gì phát khªi ra. 

và 

2/ N‰u K là cái không-trÓng-r‡ng, tiêu diŒt --> 

thì tØ cái K nÀy cÛng không có gì phát khªi ra. 

NhÜng nay ta thÃy có bi‰n chuy‹n và vån pháp. VÆy s¿ 
phát khªi và bi‰n chuy‹n nÀy phäi do cái "k‰t h®p thành 
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m¶t th‹" ho¥c "s¿ hiŒn diŒn ÇÒng th©i trong m¶t th‹" 
cûa C + K tåo ra. Và vì s¿ ÇÒng th©i hiŒn diŒn nÀy nên: 

1/C không còn mang tính thÜ©ng h¢ng n»a mà trª thành 
cái --> "Có vô thÜ©ng",  

và 

2/K không còn mang tính trÓng r‡ng n»a mà trª thành 
cái --> "Không diŒu h»u". 

"Có vô thÜ©ng" và "Không diŒu h»u" ho¥c "Vô Minh" 
và "Chân NhÜ" là hai trång thái cûa cùng m¶t th‹ (ª trên ta 
dùng ch» k‰t h®p Ç‹ dÍ hi‹u, trên th¿c t‰ chÌ có m¶t th‹ duy 
nhÃt). M¶t th‹ nÀy có th‹ hi‹u là Bän Th‹ cûa VÛ Trø. 
NhÜng cái "Có vô thÜ©ng" (hay s¿ vô thÜ©ng cûa cái có) l2 
cái không thÆt có, nên rÓt cu¶c låi chÌ có "Chân không diŒu 
h»u" (= Cái Không linh Ç¶ng và tiŠm tàng tÃt cä næng l¿c). 

Bình thÜ©ng ta dùng ch» "Không" Ç‹ ÇÓi ngÜ®c v§i ch» 
"Có". NhÜng cái Không cûa Chân NhÜ không có gì ÇÓi 
ngÜ®c v§i cái "Có", mà không cûa Chân NhÜ tÙc là "Có" - 
Có tÃt cä và cÛng không tÃt cä - Çó là do cái nhìn trên bình 
diŒn nào. Còn theo cái toàn triŒt vô vÜ§ng ngåi cûa Bát Nhã 
Trí thì Không và Có chÌ là m¶t. 

N‰u chÌ n¢m trên š nghïa hiŒn diŒn ÇÒng th©i cûa Không 
và Có, thì chúng ta có th‹ hi‹u nh»ng l©i dåy trong Bát Nhã 
Ba La MÆt ña Tâm Kinh nhÜ sau (?) : 

- S¡c bÃt dÎ Không: cái không không n¢m bên ngoài cái 
có. 

- Không bÃt dÎ S¡c: do cái không cûa Chân NhÜ nên 
m§i có s¡c. 

- S¡c tÙc thÎ Không: Không nên tiêu diŒt cái s¡c Ç‹ tìm 
cái không. 

- Không tÙc thÎ S¡c: Không có cái không tÒn tåi riêng 
biŒt v§i cái s¡c. 

 

Tóm låi, cách Çây hÖn 2500 næm, th©i kÿ còn phôi thai 
ho¥c coi nhÜ chÜa có phát tri‹n khoa h†c, ñÙc PhÆt Çã dåy: 

"Vô Minh, Nhân duyên sinh, vån pháp änh hÜªng lÅn 
nhau mà tåo thành, h‡ tÜÖng ÇÒng nhÃt th‹ cûa vån s¿, vô 
thÜ©ng cûa vån pháp, ÇÒng nhÃt th‹ cûa Không và S¡c, phi 
không gian và phi th©i gian, tÃt cä ÇŠu xuÃt phát tØ cái 
Không và tÃt cä ÇŠu là không..." và ÇÓi v§i th‰ nhân ñÙc 
PhÆt dåy: s¿ kh°, nguyên nhân s¿ kh°, ñåo diŒt kh°, và con 
ÇÜ©ng Çi Ç‰n diŒt kh°, nhân quä nghiŒp thÙc, vô ngã, TØ Bi 
HÌ Xä...". Ta thÃy nh»ng l©i dåy trên cûa ñÙc PhÆt không 
phäi xuÃt phát tØ m¶t niŠm tin mÖ hÒ hay m¶t suy tÜªng 
mông lung cûa tâm trí. Mà xuÃt phát tØ m¶t ki‰n thÙc bao 
trùm cä vån pháp, bªi vì chính khoa h†c qua bao nhiêu th‰ 
k› nghiên cÙu Ç‰n nay cÛng khám phá ra phÀn nào nh»ng 
ÇiŠu nÀy. VÆy ki‰n thÙc nÀy xuÃt phát tØ cái nhìn toàn triŒt, 
viên mãn và hoàn toàn giäi thoát cûa Bát Nhã Trí. ñây là 
chân lš tiŠm tàng trong Bän Th‹, dÀu ta có tin hay không. 
Giáo Lš có rÃt nhiŠu pháp môn nhÜng Çó chÌ là phÜÖng 
tiŒn, vì rÓt cu¶c låi chÌ có Pháp NhÃt ThØa (Ekayanam). Và 
PhÆt ThØa cÛng chÌ vì th‰ gian, khi ti‰n Ç‰n Ni‰t Bàn, Chân 
NhÜ thì tÃt cä m†i Pháp ÇŠu là Không. 

Vì cái Vô ThÜ©ng cûa vån pháp nên trong cõi th‰ gian 
luôn Än hiŒn s¿ Çau kh°. Vì là m¶t chúng sinh bình thÜ©ng 
v§i Ç¥c tính tham sân si, nên trên con ÇÜ©ng tìm hi‹u Chân 
Lš ta Çã Ç¥t ra nhiŠu giä thuy‰t và t¿ tìm l©i giäi Çáp theo 

chû quan cûa mình. NhÜng, ngoåi trØ nh»ng giä thuy‰t ta 
Ç¥t ra và ngoài cái Chân Lš bao trùm cä vÛ trø và toàn 
th‹ pháp gi§i trong m†i không gian và th©i gian cûa 
Giáo Lš ñÙc PhÆt, thì š chính vÅn là s¿ chân thành tôn 
tr†ng cûa mình ÇÓi v§i m†i tín ngÜ«ng và niŠm tin Çã phát 
tri‹n theo th©i gian và tùy thu¶c vào nhu cÀu tâm linh trong 
tØng th©i Çi‹m nÀy. Vì Çang hiŒn diŒn trên m¥t bi‰n chuy‹n 
nên trong chúng sinh phát sinh nhiŠu tÜ tÜªng, Tôn Giáo. 
NhÜng cái tinh hoa cûa PhÆt Giáo chính là ÇÜa ta t§i t¿ giác 
ng¶, giäi thoát Ç‹ ti‰n Ç‰n tÃt cä Pháp ÇŠu là Không. Ta 
bi‰t trong cõi vô thÜ©ng ÇÀy Çau kh° nÀy, n‰u không có tín 
ngÜ«ng, tôn giáo nh¢m vào møc Çích ÇÜa con ngÜ©i Ç‰n 
chân thiŒn thì cu¶c sÓng quä chÌ là hoang mang, låc lõng. 
N‰u ta có dÎp vào m¶t Thánh ñÜ©ng hay m¶t ñŠn Th© nào 
khác ta cäm thÃy cái tâm trång b‡ng dÜng yên tïnh cûa 
mình nhÜ hòa nhÆp v§i tâm trång cûa nh»ng Bån ñåo Çang 
ngÒi quanh mình. N‰u trong gi© Giao ThØa ta cúng rÜ§c 
Ông Bà thì ngay trong lúc ta th¡p nhang cúng vái là lúc tâm 
hÒn ta b‡ng dÜng l¡ng Ç†ng... Çây là nh»ng lúc hi‰m có, 
th©i gian nhÜ ngØng trôi, dÜ©ng nhÜ ta Çã träi qua nh»ng 
phút giây trª vŠ v§i Chân ThiŒn. 

Chúng ta thÜ©ng h†c thÃy trong Giáo Lš vŠ TØ Bi HÌ Xä. 
NhÜng có lë cái t¶t cùng cûa tâm TØ Bi HÌ Xä chÌ có th‹ Çåt 
ÇÜ®c trong cái toàn triŒt, viên mãn và vô vÜ§ng ngåi cûa Bát 
Nhã Trí. Có lë nÖi Çây Tâm TØ Bi HÌ Xä không phäi là s¿ 
chi‰u r†i, không riêng tÜ, trên toàn th‹ chúng sinh và trong 
tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i, mà nó phi không gian và phi th©i 
gian. Phi không gian và phi th©i gian tÙc là thông hi‹u s¿ 
phát tri‹n tâm linh chúng sinh trong m†i bình diŒn, m†i 
phåm vi và qua tØng Çi‹m cûa th©i gian. VÆy theo thi‹n š 
cûa tôi, ÇÓi v§i tâm an trø cûa bÆc BÒ Tát thì phi không gian 
và phi th©i gian trÜ§c h‰t có nghïa là nÖi Çây không có phát 
khªi và bi‰n chuy‹n nên cÛng không không gian và th©i 
gian, nhÜng vì phi không gian và phi th©i gian nên Trí Bát 
Nhã cùng m¶t lúc thÃy và hi‹u m†i không gian và th©i gian. 
N‰u "m¶t trong tÃt cä và tÃt cä trong m¶t" thì trí Bát Nhã 
hiŒn h»u trong m†i không gian và th©i gian và ÇÒng th©i bao 
trùm cä vån h»u. 

Có lë vì cái T¿-Tính toàn triŒt, viên mãn và vô vÜ§ng 
ngåi cûa PhÆt Giáo, nên Giáo Lš cûa ñÙc PhÆt có th‹ hòa 
ÇÒng th‹ nhÆp và phát tri‹n m¶t cách t¿ nhiên trong m†i 
môi trÜ©ng, m†i dân t¶c. Có th‹ dung h®p v§i các hình thái 
nhân væn Ç¥c thù cûa tØng dân t¶c qua m†i th©i Çåi. Tuy 
nhiên bän chÃt giác ng¶ và giäi thoát con ngÜ©i cûa Giáo Lš 
vÅn là n¶i dung linh Ç¶ng, vÅn là chân lš. 

Ngay phÀn mª ÇÀu Bát Nhã Ba La MÆt ña Tâm Kinh Çã 
dåy chúng ta tri ki‰n r¢ng Bát Nhã Trí chÌ có th‹ Çåt ÇÜ®c 
qua s¿ tr¿c ti‰p chÙng nghiŒm, chÙ không b¢ng tÜ tÜªng 
hay tri‰t lš. Và có lë š cûa BÒ Tát khi Ç†c ra bài Kinh nÀy là 
NgÜ©i muÓn ta tri ki‰n cái Chân Lš mà chính NgÜ©i Çã tr¿c 
ti‰p chÙng nghiŒm. Trong Giáo Lš có rÃt nhiŠu bài Kinh xuÃt 
phát tØ tâm th‹ tr¿c chÙng, tØ bi cûa bÆc BÒ Tát. NhÜ vÆy, 
theo thi‹n š cûa tôi tinh thÀn cûa mình khi tøng nh»ng bài 
Kinh nÀy không phäi chÌ Ç‹ hi‹u š ho¥c chÌ Ç‹ Çúng vÀn 
ÇiŒu, mà quan tr†ng có lë là v§i tâm an trø trong l©i Kinh. 
M‡i m¶t câu trong Kinh là m¶t ThiŠn ñi‹m Ç‹ ta hÜ§ng tâm 
(Vitakka) và trø tâm vào (Vicara) Ç‹ có th‹ ti‰n Ç‰n hoàn 
toàn an trø và tr¿c chÙng "S¡c tÙc thÎ Không, Không tÙc 
thÎ S¡c". 

(Bad Säckingen 23.3.2004) 



 

Xuân ƒt DÆu - Viên 144 tháng 12 næm 2004 26

Auf Deutsch 
 

DANKE  

SCHÖN  

DEUTSCHLAND 

THICH NHU DIEN 
Aus dem Vietnamesischen ins Deutsche 
übertragen von Hanh Tan & Hanh Gioi 

 
� 

 

Vorwort 
 
 

eute, am 4. Juni 2002, der 
dem 24. Tag des vierten 
Mondmonats im Jahr des 

Pferdes entspricht, beginne ich mit der 
Niederschrift meines 34. Buches mit 
dem Titel „Danke schön Deutschland“. 
Ich werde versuchen dieses Werk 
während der Zeit der Sommerklausur 
fertig zu stellen, um es anschließend 
auf Deutsch übersetzen zu lassen. 
Die deutsche Übersetzung soll den 
Deutschen helfen, diejenigen 
Menschen, die einem Volk von der 
anderen Seite des Globus angehören 
und teilweise seit 25 Jahren in 
Deutschland als Flüchtlinge leben, 
besser verstehen zu können. 

Ich weiß nicht, ob bereits jemand 
vor mir ein ähnliches Buch verfasst 
hat, um Deutschland und den 
Deutschen für die gewährte 
Unterstützung zu danken. Ich selbst 
jedenfalls empfinde es als meine 
Pflicht, mit einem solchen Werk 
meinen Dank an den deutschen Staat 
und an das deutsche Volk für die 
meinen Landsleuten erwiesene 
Großzügigkeit in den letzten 25 
Jahren zum Ausdruck zu bringen. 

Am 22. April 1977 kam ich nach 
Deutschland. Im April 2002 waren es 
also genau 25 Jahre, die ich bereits 
hier verbracht habe - ein 
Vierteljahrhundert! Was konnten 
meine Landsleute und ich in diesem 
Zeitraum für dieses Land tun, und was 
können wir in Zukunft noch tun? Wie 
haben wir uns für den Fall vorbereitet, 
wenn unsere Hilfe irgendwann einmal 
von unserem Vaterland gefordert 
wird? Solche Fragen werden vielseitig 
und unterschiedlich beantwortet; doch 
eins ist sicher: All dies geschieht nur 
in Verbindung mit unserer tiefsten 
Dankbarkeit gegenüber Deutschland. 

Als Vietnamesen und Buddhisten 
haben wir über die Vier Dankbarkeiten 

nachzudenken. Es handelt sich um 
den Dank gegenüber dem Land, in 
dem wir uns gerade aufhalten, Dank 
an die eigenen Eltern für deren 
Erziehung und Fürsorge, Dank an die 
Lehrer für ihre schulische Erziehung, 
auf Grund welcher wir uns zu 
wertvollen Mitgliedern der 
Gesellschaft entwickeln konnten, und 
schließlich den Dank gegenüber der 
Gesellschaft, in der wir uns zu 
vollwertigen Menschen entwickeln 
können. Auf Grund dieser Sichtweise 
hat ein vietnamesischer Buddhist 
ungeachtet seines aktuellen 
Aufenthaltsortes stets seine Pflicht 
gegenüber dem Land zu erfüllen, in 
welchem er gerade lebt - sei es nun 
Deutschland oder ein anderer Staat. 

Vom ersten bis zum dreizehnten 
Jahrhundert westlicher bzw. 
christlicher Zeitrechnung hatten die 
Vietnamesen nur die Chinesen 
gekannt. Später baute man auch 
Kontakte zu den Mongolen und den 
Japanern auf. Im 16. Jahrhundert 
kamen die Jesuiten, Mitglieder eines 
christlichen (katholischen) Ordens, 
nach Vietnam, um dort zu 
missionieren. Das war die erste 
Verbindung zu Europäern. Im 19. 
Jahrhundert machten die Franzosen 
(nicht nur) Vietnam zu ihrer Kolonie 
und herrschten dort fast 100 Jahre 
lang über die Einheimischen. Daher 
wissen die meisten Vietnamesen 
mehr über die Franzosen als über die 
Deutschen. Der Einfluss Frankreichs 
wirkte auf die Vietnamesen bis 1975, 
und zwar trotz der Anwesenheit der 
US-Amerikaner in Vietnam seit 1954, 
als dem Genfer Abkommen vom 20. 
Juli des Jahres folgend Vietnam - am 
Fluss Ben Hai als Grenzlinie - in ein 
republikanisch regiertes Süd-Vietnam 
und ein kommunistisch beherrschtes 
Nord-Vietnam aufgeteilt worden war. 
Am 30. April 1975 nahmen die 
nordvietnamesischen Kommunisten 
Süd-Vietnam ein. Ab diesem Zeitpunkt 
verließen mehr als zwei Millionen 
Menschen das Land um nach der 
Freiheit zu suchen. Dieser Strom von 
Flüchtlingen ist bis heute nicht 
versiegt. 

Auch Deutschland wurde geteilt, 
konnte aber nach der im Jahre 1989 
erfolgten Öffnung der Grenze ein Jahr 
später (1990) friedlich wieder vereinigt 
werden. Auch in Deutschland hatte es 
zuvor Tote gegeben, als noch die 
beschämende Mauer zwischen Ost 
und West stand. Doch die Zahl der 
Vietnamesen, die ihr Leben im 
Chinesischen Meer, im Pazifik oder in 
den Wäldern von Thailand, 
Kambodscha, Laos und China ließen, 
ist sehr viel höher. Auch ohne offizielle 
Statistiken lässt sich die Zahl dieser 
Opfer auf etwa 500.000 schätzen. 

Vor 1954 gab es wahrscheinlich 
nur sehr wenige Vietnamesen in 

Deutschland, allenfalls einige 
Soldaten aus der damals noch 
französisch beherrschten Region 
Vietnam während des Zweiten 
Weltkrieges (1939-1945). Ich habe 
keine Kenntnis darüber, wer als erster 
Vietnamese nach Deutschland kam, 
oder wann die Botschaft der 
Vietnamesischen Republik in Bonn 
ihre Arbeit aufnahm. Doch mit Hilfe 
der offiziellen Daten lassen sich 
wahrscheinlich nicht mehr als 100 
vietnamesische Arbeiter und 
Studenten in den 1950er und 1960er 
Jahren in Deutschland nachweisen. 
Zwischen 1964 bis 1975 studierten 
mindestens 2000 Vietnamesen aus 
Südvietnam an westdeutschen 
Universitäten, und viele 
nordvietnamesische Studenten gingen 
nach Ostdeutschland, also in die 
damalige DDR. Von 1975 bis heute 
(2002) waren bzw. sind es etwa 
100.000 weitere Vietnamesen, die 
nach Deutschland kamen und 
inzwischen hier - größtenteils mit ihren 
hier geborenen Nachkommen - 
dauerhaft leben. Hinsichtlich dieses 
Lebens in der deutschen Gesellschaft 
gibt es natürlich viele Punkte, die 
einer Erklärung bedürfen. Wie 
kommen die Vietnamesen mit den 
Deutschen zurecht? Was ist nun mit 
ihrer Sprache und Kultur? War 
Deutschland vor ihrer Flucht eigentlich 
ihr Wunschziel? 

Ich persönlich bin nicht als 
politischer, sondern als religiöser 
Flüchtling nach Deutschland 
gekommen. Auch flüchtete ich nicht 
nach 1975 aus Vietnam; ich verließ 
meine Heimat bereits am 22. Februar 
1972 als Student in Richtung Japan. 
Ich habe daher in den letzten 30 
Jahren keine direkte Beziehung mit 
meiner Heimat mehr gehabt. Ich ahnte 
damals beim Abflug vom Flughafen 
Tan Son Nhat der Hauptstadt Saigon 
nicht, dass ich irgendwann einmal 
nach Europa verschlagen würde. 

Ich weiß nicht, ob diejenigen 
Deutschen, die früher ihr Land 
während der Zeit des Hitler-Regimes 
in Richtung Kanada, USA, Australien 
u.a. verließen, sich Gedanken darüber 
gemacht haben, warum sie ihre 
Heimat verließen und ob sie jemals 
wieder in ihre Heimat zurückkehren 
würden. Würden die sozialen 
Bedingungen am vorläufigen Wohnort 
ihnen später Schwierigkeiten bereiten, 
wenn sie nach Deutschland 
zurückkehren könnten? Solche 
Fragen können nur diejenigen 
Deutschen beantworten, die 
außerhalb ihrer Heimat leben. Ihren 
Landsleuten in Deutschland fehlt 
hierfür die nötige Erfahrung. 

Nach der Teilung Deutschlands 
lebten noch viele Deutsche in 
osteuropäischen Ländern wie der 
Sowjetunion, der Tschechoslowakei 
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oder Polen. Diese Menschen und 
auch die Deutschen in der ehemaligen 
DDR wären gern im Westen gewesen, 
wo man weit mehr Freiheit als in den 
kommunistischen Ländern hatte. Auf 
Grund ähnlicher Beweggründe 
verließen mehr als eine Million 
Vietnamesen 1954 den Norden ihres 
Landes; in die umgekehrte Richtung 
zogen nur die Mitglieder der 
Kommunistischen Partei. Auch in 
Deutschland flüchteten viele aus dem 
Osten, um im Westen eine neue 
Existenz aufzubauen; und es gab nur 
ganz wenige, die vor 1989 freiwillig 
aus dem Westen in den Osten 
überwechselten. In der Regel 
handelte es sich bei diesen wenigen 
Leuten um überzeugte Kommunisten 
oder um Personen, die zuvor als 
Spione des DDR-Regimes im Westen 
tätig waren und somit nach ihrer 
Enttarnung im Osten auf Straffreiheit 
hofften. 

Wie viele von denjenigen 
Deutschen, die vor 1945 ins Ausland 
geflüchtet waren, kehrten eigentlich 
später dauerhaft in ihre Heimat 
zurück? Ich selbst kann diese Frage 
nicht beantworten, doch die meisten 
Deutschen, die ich in den USA, 
Kanada und Australien traf, haben 
dort inzwischen ihre neue Heimat 
gefunden und denken auch nicht 
daran nach Deutschland 
zurückzukehren. Sie meinen, dass die 
Zukunft ihrer Kinder in ihren neuen 
Heimatländern liege; und außerdem 
gäbe es ihrer Ansicht nach dort mehr 
Freiheit und mehr Entwicklung als in 
Deutschland derzeit - und das, obwohl 
Deutschland in Europa zu den am 
weitesten entwickelten Ländern 
gehört! Auf die Ursache dieser 
Erscheinung werde ich im weiteren 
Verlauf meines Buches noch zu 
sprechen kommen.  

Wenn ich über die erwähnten 
Deutschen im Ausland nachdenke, 
kommt mir das Schicksal der in 
Deutschland lebenden Vietnamesen 
in den letzten 25 Jahre in den Sinn, 
und ich mache mir über die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der beiden Gruppen Gedanken, um 
Möglichkeiten zu finden, wie Deutsche 
und Vietnamesen einander besser 
verstehen und akzeptieren können. 
Wenn solche Wege nicht gefunden 
würden, gäbe es ständig 
Missverständnisse zwischen den 
beiden Volksgruppen, und sie würden 
vielleicht nur noch auf diplomatischer 
Ebene miteinander verkehren. 

Viele Japaner - besonders 
Japanerinnen - ziehen es vor, sich 
dauerhaft im Ausland niederzulassen. 
Sie suchen dort die in der 
Gesellschaft verankerte Freiheit und 
die Gleichheit der Geschlechter. 
Diejenigen Japaner hingegen, die in 
der Heimat bleiben, akzeptieren die 

alten Sitten und die Traditionen ohne 
jegliche Versuche, etwas zur 
Änderung der örtlichen 
Gegebenheiten zu tun. Ähnliches 
kann man auch bei vielen Deutschen 
beobachten. Diese sehen und 
beurteilen die Fremden in ihrem Land 
oft ohne Rücksicht und Nachsicht - 
ohne zu wissen, dass alle Menschen 
in derselben Umwelt leben, und dass 
es in der menschlichen Gesellschaft 
nicht bedeutet, dass die Stärkeren 
gegenüber den Schwächeren 
überleben. 

 
In den letzten 25 Jahren konnten 

wir, die in Deutschland lebenden 
Vietnamesen, unseren eigenen Weg 
in diesem Land beschreiten; dafür 
müssen wir dankbar sein. Wir dürfen 
in Deutschland den Duft der Freiheit 
atmen; das ist auf Grund der 
Großzügigkeit der deutschen 
Regierung und des deutschen Volkes 
zu verdanken. Man hat uns, 
Menschen aus Asien mit anderer 
Hautfarbe, Sprache, Lebensweise, 
Tradition aufgenommen. Die 
Menschen der zwei Volksgruppen 
haben eigentlich nur eines 
gemeinsam: die Achtung vor der 
Freiheit. Wir Vietnamesen konnten 
und können in Deutschland ein 
friedliches Leben führen. Wir danken 
Deutschland dafür, dass es uns 
geholfen hat, ein erträgliches Leben 
zu führen - ohne jeglichen Druck wie 
in der Heimat. Gleichzeitig müssen wir 
aber auch für das deutsche 
Erziehungssystem dankbar sein. In 
den letzten 25 Jahren haben viele 
jungen Vietnamesen als Schüler, 
Studenten und Auszubildender die 
Schulen, Universitäten bzw. die 
Berufsschulen besuchen können. 
Viele von ihnen haben inzwischen ihre 
Ausbildung absolviert und arbeiten für 
das Land - als Dank für die ihnen hier 
ermöglichte Entwicklung und getreu 
nach dem Motto: „Genieße die Frucht 
mit dem Gedanken an den 
Pflanzenden!“ oder „Trinke das 
Wasser mit dem Gedanken an die 
Quelle!“ Diese vietnamesischen 
Sprichwörter sagen viel über die uns 
wichtige Dankbarkeit gegenüber der 
Gesellschaft aus. Hass soll negiert, 
und Dank soll gezeigt werden. In 
diesem Sinne sollen wir daran 
denken, dass die Freiheit, die heute in 
Deutschland existiert, ein Ergebnis 
der Arbeit deutscher „Generationen“ 
von Regierungen unter vielen 
Bundeskanzlern wie Adenauer, Brandt 
u.a. sowie des deutschen Volkes ist. 
Die Deutschen haben andere 
Erfahrungen als wir Vietnamesen 
gemacht; sie konnten mit fremder 
Hilfe die Unterdrückung überwinden 
und so die Freiheit gewinnen. Vietnam 
wurde zwar vereinigt, doch in einer 
Weise, die wir nicht akzeptieren 

konnten und können. Die 
Kommunisten beraubten uns unsere 
Freiheit; deshalb mussten seit 1975 
mehr als zwei Millionen Vietnamesen 
ihre Heimat verlassen. Anders 
formuliert: Wenn die Kommunisten in 
Vietnam nicht an die Macht 
gekommen wären, hätten auch keine 
Vietnamesen ihre Heimat verlassen 
müssen. So aber handelten Letztere 
wie früher diejenigen Deutschen, 
welche die Nazis unter Hitler nicht 
ertragen konnten und daher 
Deutschland fluchtartig verlassen 
mussten. 

Im vorliegenden Buch werde ich 
einen gesonderten Abschnitt der 
Beziehung zwischen der Institution 
des deutschen Innenministerium und 
den in Deutschland lebenden 
Vietnamesen seit 1979 widmen, um 
so den deutschen Regierungen der 
letzten 25 Jahre unseren Dank für die 
Unterstützung der Integration der 
Vietnamesen sowie der Entwicklung 
der deutschen Abteilung der 
Kongregation der Vereinigten 
Vietnamesischen Buddhistischen 
Kirche und des Vereins der 
Vietnamesischen Buddhistischen 
Flüchtlinge auszudrücken - in der 
Hoffnung, dass die positive Beziehung 
in Zukunft auch weiterhin bestehen 
bleiben wird.  

Am 2. April 1978 wurde in 
Hannover in der Eichelkampstraße die 
Buddha-Andachtsstätte Vien Giac zu 
Ehren Buddhas eingeweiht. Am 2. 
April 1988 feierten wir unser 
zehnjähriges Jubiläum in der Pagode 
Vien Giac gemeinsam mit unseren 
deutschen und vietnamesischen 
Gästen. Eigentlich sollte das 25-
jährige Jubiläum in der nun in der 
Karlsruher Straße gelegenen Pagode 
Vien Giac am 2. April 2003 gefeiert 
werden, doch wir werden dies zwei 
Monate später tun um dann 
gleichzeitig das Jubiläum unserer 
Zeitschrift „Vien Giac“ feierlich zu 
begehen. Einen eigenen Abschnitt 
meines Buches werde ich der 
Entwicklung der Pagode und der 
Zeitschrift Vien Giac in den 
vergangenen 25 Jahren widmen. 

Menschen haben die 
Angewohnheit, das Alte zu vergessen 
und nur das Neue zu suchen. Doch 
ohne das Alte kann es das Neue nicht 
geben. Deshalb schreibe ich dieses 
Buch, um die Arbeit der ersten 
Generation dauerhaft in Deutschland 
lebender Vietnamesen zu 
beschreiben, damit die jüngere 
Generation sie kennen lernt und in 
Erinnerung behält. Die Verantwortung 
der neuen Generation liegt im Aufbau 
einer Zukunft, welche auf der 
Vergangenheit basieren soll. 

Normalerweise lernen die Älteren 
Neues nur sehr mühsam; sie leben 
mehr in der Erinnerung an die 
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Vergangenheit. Die Jüngeren 
dagegen sind anders: Sie streben 
nach dem Neuen und denken nicht 
viel an die Vergangenheit. Doch auch 
sie werden irgendwann alt. Dann 
werden sie das gleiche Schicksal wie 
ihre Vorgängergeneration erleben; 
auch ihre Generation wird dann der 
Vergangenheit gehören. Deshalb 
sage ich oft, dass jede Generation nur 
in der Lage ist eine Brücke zwischen 
der früheren und der jetzigen Zeit zu 
bauen. Wir können keine Brücke 
bauen, die von der Vergangenheit 
direkt mit der Zukunft verbindet. Wir 
können es zwar versuchen, doch 
werden wir sofort daran scheitern. 
Denn der Vorrat der Vergangenheit 
reicht nicht gleichzeitig für Gegenwart 
und Zukunft. 

Jedes Jahr feiern wir verschiedene 
Jubiläen; Zeit und Geschehnisse 
gehen Hand in Hand. Im Jahr 2003 
werden wir - wie bereits erwähnt - das 
Jubiläum des 25-jährigen Bestehens 
der Pagode begehen, denn die 
Pagode wurde am 02.04.1978 
eingeweiht. Wir werden allerdings auf 
Grund des ebenfalls bald zu feiernden 
Jubiläums des erstmaligen 
Erscheinens der Zeitschrift „Vien 
Giac“ am 01.01.1979 mit einer 
gemeinsamen Feier im Juni 2003 
beide Ereignisse gleichzeitig 
angemessen würdigen. Im Jahr 1978 
wurde außerdem der Verein der 
Vietnamesischen Studenten und 
Flüchtlinge in Deutschland und im 
Jahr 1979 die Kongregation der 
Vereinigten Vietnamesischen 
Buddhistischen Kirche in Deutschland 
gegründet. Alle dieser Ereignisse 
werden wir gemeinsam im Jahr 2003 
feierlich gedenken. 

Alljährlich findet in der Pagode 
Vien Giac eine dreimonatige Klausur 
statt, die im Anschluss an das 
Vesakfest beginnt und nach dem 
Ullambanafest ihren Abschluss findet. 
Diese Klausur ist eine Zeit intensiver 
Übung für die Ordinierten. Sie üben 
sich in Ethik, Meditation und 
Philosophie, um sich der Tradition des 
Buddhismus entsprechend zu 
entwickeln. Auch während ihres 
Aufenthaltes in nichtbuddhistischen 
Ländern vernachlässigen die 
Ordinierten diese Zeit nicht, doch ist 
ihnen dies nur unter schweren 
Bedingungen möglich. Das Leben in 
der europäischen und in der US-
amerikanischen Umgebung ist sehr 
komplex, doch die ihnen im Weg 
stehenden Hindernisse müssen von 
den Ordinierten überwunden werden. 
An jedem der 90 Tage der Klausur 
verbringt jeder Mönch und jede Nonne 
mindesten 4 Stunden in der 
Andachtshalle mit Niederwerfungen, 
Rezitationen, Meditationen, dem 
Aufsagen von Buddhanamen und 
Mantras. Einige Ordinierte praktizieren 

zusätzlich weitere Stunden für sich 
allein. Darüber hinaus findet täglich 
ein eineinhalbstündiger Unterricht 
statt, und 3 bis 4 Stunden verrichten 
die Ordinierten ihre sonstigen 
Aufgaben. Während der Klausurzeit 
verbringen die Ordinierten also in der 
Regel mehr als 12 Stunden 
praktizierend. Diese Praxis ist sehr 
kostbar und soll auch in der Zukunft 
fortgesetzt werden. 

Seit 1995 werfen wir Ordinierten in 
der Pagode Vien Giac uns vor jedem 
aus dem Parinirvana Sutra rezitierten 
Wort nieder. Bis zum Jahr 2002 haben 
wir auf diese Weise 500 Seiten klein 
gedruckten Textes gewürdigt. So 
kamen ca. 100.000 Niederwerfungen 
bisher zusammen. An jedem Abend 
werden 300 weitere Niederwerfungen 
vorgenommen. Am Ende dieser Art 
der Rezitation dieses Sutras werden 
es insgesamt 400.000 
Niederwerfungen sein. Das Lotus 
Sutra mit seinen mehr als 70.000 
Worten haben wir bereits in fünf 
Jahren mit Niederwerfungen 
gewürdigt. Seit 1984 praktizieren wir 
Ordinierten der Pagode Vien Giac auf 
diese Weise während der 
dreimonatigen Klausurzeit. Es handelt 
sich hierbei übrigens um eine sowohl 
von Ordinierten als auch von Laien 
angewandte Praxis. 

Viele Leute fragen sich, warum 
man in der Pagode Vien Giac so aktiv 
ist. Nun, die Antwort ist sehr einfach: 
An diesem Ort gibt es viele 
Menschen, die sich viel Mühe geben, 
die viel lernen und die viel 
praktizieren; dabei werden sie in ihren 
Taten von Menschen und 
Übermenschen unterstützt. Die 
Pagode Vien Giac würde ihre Stärke 
verlieren, wenn die Mönche und 
Nonnen ihre Praxis und Studien 
vernachlässigen würden. 

Jeden Tag nach der 
Morgenrezitation habe ich etwas Zeit, 
mich meiner Schreibarbeit zu widmen. 
Ohne diese Klausurzeiten hätte ich 
nicht viel bewerkstelligen können. Die 
morgendliche Rezitation des 
Suramgama Mantra ist sehr wichtig. 
Deshalb habe ich sie seit meiner 
Ordination im Jahre 1964, also fast 40 
Jahre lang, an keinem Morgen 
vernachlässigt - außer an denjenigen 
Tagen, an denen ich krank war. Doch 
letztere Tage in diesen 40 Jahren 
kann ich an meinen Fingern abzählen. 
Wenn ich irgendwohin fahre, um 
meiner geistlichen Arbeit 
nachzukommen, bemühe ich mich, 
diese Praxis auch außerhalb der 
Pagode nicht zu vernachlässigen. Nur 
wenn ich mich in einem Privathaushalt 
aufhalten muss, kann ich sie nicht 
immer durchführen. Das Suramgama 
Mantra ist wunderbar und stärkt die 
Praktizierenden, wenn sie 
Schwierigkeiten gegenüber stehen. 

In der Pagode Vien Giac haben 
sich inzwischen mehr als 20 
Ordinierte niedergelassen. Zehn Laien 
helfen ihnen bei ihren Arbeiten, und 
vier weitere Laien sind im Büro tätig. 
Ich danke allen diesen Menschen. 
Denn ohne die Ordinierten gäbe es 
keine Unterstützung für meinen 
eigenen Geist und kein Objekt meines 
Mitgefühls. Ohne die Laien besäße ich 
keine Objekte meiner Widmungen an 
andere Menschen. Gerade das 
vorliegende Buch kam aus 
Dankbarkeit diesen Menschen 
gegenüber zustande, aber auch aus 
Dankbarkeit für die Unterstützung des 
Innenministeriums und besonders des 
Kultusministeriums der 
Bundesrepublik Deutschland. Die 
Arbeiten an diesem Buch vom 
Abtippen über das Übersetzen und 
das Korrigieren bis zur 
Layoutgestaltung erforderten viel Zeit 
und einen starken Willen. Ohne die 
Hilfe von Anderen konnte dieses Werk 
nicht entstehen. 

Ich falte meine Hände zusammen, 
um so meinen Dank an die deutsche 
Regierung, das deutsche Volk und die 
vietnamesischen Buddhisten, die mir 
viel bei der Arbeit für die Pagode und 
für die Zeitschrift „Vien Giac“ geholfen 
haben, auszudrücken. Ohne diese 
Hilfe käme ich vor wie jemand, der 
sich ohne jegliche Ausrüstung auf 
hoher See befindet. 

 
Ich bedanke mich für all diese 

Hilfe.    
         Thich Nhu Dien 

 
(Fortsetzung folgt) 
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Trang  
Hoa  

PhÜ®ng 
 

bÀy gà ri 
                 

Hôm nay là ngày cuÓi næm, MÏ Linh ÇÙng ngÒi không 
yên, cô muÓn Çi mua s¡m vài thÙ n»a cho Çêm Giao ThØa. 
Bánh trái, hoa quä cho ra vÈ T‰t nhÙt v§i ngÜ©i ta. 

NhÜng bên cô, ba chàng "Ng¿ lâm con" Çang bày trò 
chÖi, cÜ©i gi«n, rÜ®t b¡t. Chán môn nÀy chúng bày trò chÖi 
môn khác, làm cô phát chóng m¥t. Lúc Çói chúng låi Çòi æn. 
Khi æn xong chúng låi Çòi coi phim hoåt h†a. ThÃy ba ÇÙa 
con Çang ngÒi yên xem phim, MÏ Linh Ü§m hÕi thº: 

- Các con nè, mami cÀn Çi siêu thÎ m¶t chút, rÒi mami vŠ 
chÖi v§i tøi con nhen! 

Bé Thanh nhÕ nhÃt nói:  
- Con muÓn Çi theo mami, con không chÎu ª nhà Çâu! 
ñÜ®c tr§n, hai th¢ng anh nó, bé Trí (7 tu°i), bé Tâm (5 

tu°i) cÛng Çòi theo mË. 
MÏ Linh chán nän:  
- Thôi, ª nhà h‰t cho xong, Çi v§i tøi con Çã mŒt mà 

ch£ng mua ÇÜ®c gì. 
Ba ÇÙa nhÕ cùng lên ti‰ng:  
- Con Çi v§i mami mà! Con Çi... Con không chÎu ª nhà 

Çâu?... 
Có ti‰ng chuông reo ngoài cºa, ba th¢ng bé ÇÎnh chåy 

ùa ra giành mª cºa. MÏ Linh ôn tÒn bäo: 
- Các con không ÇÜ®c t¿ š mª cºa, không ÇÜ®c Òn ào, 

ngÜ©i ta cÜ©i cho. 
Chúng dØng låi, nhÜng không chÎu lui vào trong và cÛng 

không dám Çi ra cºa. 
NgÜ©i khách Ãy không ai khác hÖn là cô giáo Mai. Cô là 

ngÜ©i ViŒt Nam Çang dåy trÜ©ng MÅu giáo tåi vùng nÀy. 
Mai tánh tình vui vÈ, yêu nghŠ và rÃt chÎu khó. Lúc m§i 

Ç°i vŠ Çây, phø huynh ngÜ©i ñÙc còn e ngåi không dám gªi 
con, gªi cháu cûa h† cho cô. Là m¶t thành phÓ nhÕ, h† nhìn 
cô v§i vÈ xa lå, ch¡c cÛng do mái tóc và màu da... 

NhÜng rÒi dÀn dÀn phø huynh có dÎp ti‰p xúc v§i cô, h† 
låi có cäm tình. TØ tình cäm Çi t§i s¿ tin tÜªng cÛng ch£ng 
bao lâu. HiŒn nay l§p mÅu giáo do cô phø trách Çông hÖn 
các l§p khác. 

MÏ Linh quen thân v§i cô Mai cÛng nh© hai ÇÙa con nhÕ 
h†c v§i cô. 

- —! Cô Mai, th‰ mà Linh tÜªng khách nào chÙ, m©i chÎ 
vào... 

Ba th¢ng nhÕ mØng r« chåy t§i:  
-ThÜa cô å! ThÜa cô, cô... 
Trao chút quà cho các cháu, g†i là mØng næm m§i. Chû, 

khách bÜ§c h£n vào phòng khách. 
Mai lên ti‰ng:  
- Ngày cuÓi næm, Linh có Çi mua s¡m gì không? 

Linh trä l©i:  
- MuÓn Çi mua thêm m¶t ít ÇÒ, nhÜng chÎ nghï coi. V§i ba 

th¢ng con nÀy, Çi cä bu°i cÛng ch£ng mua ÇÜ®c gì. 
Mai ngåc nhiên hÕi:  
- Còn chÒng em Çâu? 
-  nh bÆn nhiŠu viŒc ª sª làm, ch¡c cÓ g¡ng l¡m cÛng 

phäi t§i tÓi nay m§i xong viŒc. 
Mai sÓt s¡ng ÇŠ nghÎ: 
- Hay là chÎ ª Çây trông chØng các cháu, còn em cÀn gì 

thì cÙ Çi mua Çi. 
Linh tÜÖi h£n nét m¥t, nhÜng còn hÕi låi m§i an tâm:  
- ThiŒt hä chÎ Mai? Em mØng quá, em mua xong së vŠ 

ngay. 
Xoay qua ba th¢ng nhóc con, Linh cæn d¥n:  
- Ba ÇÙa con ª nhà v§i cô Mai - Ngoan, mami mua ÇÒ 

chÖi cho. 
Ba ÇÙa bu vào ngÜ©i cô Mai:  
- Con chÎu, con ª nhà v§i cô, nhÜng cô ÇØng bÕ con ª 

nhà m¶t mình nhen!... 
Mai cÜ©i, vò ÇÀu ba ÇÙa bé: 
- Các con ngoan quá. Cô thÜªng cho m‡i ÇÙa m¶t cái 

bánh nè! Bánh nÀy bình thÜ©ng chúng chê không thèm æn 
t§i, nhÜng bây gi© là bàn tay cûa cô giáo ÇÜa cho. Chúng æn 
m¶t cách ngon lành. 

MÏ Linh r©i khÕi nhà, còn mình cô Mai v§i ba ÇÙa trÈ, cô 
mÌm cÜ©i trong š nghï:  

- Ba th¢ng nÀy cÛng dÍ thÜÖng quá chÙ. M‡i ÇÙa m¶t 
nét. ñÙa giÓng cha, ÇÙa giÓng mË và th¢ng út giÓng cä hai. 
Hoàn cänh mình và Linh hoàn toàn trái ngÜ®c. Linh muÓn 
có m¶t ÇÙa con gái mà không ÇÜ®c. Ba lÀn mang thai Linh 
ÇŠu hy v†ng, nhÜng rÒi không ÇÜ®c nhÜ š muÓn. Gi© nÀy 
còn có ngÜ©i bàn v§i Linh nên sanh thêm m¶t ÇÙa n»a, n‰u 
con gái thì mØng. L« sanh con trai n»a thì cÛng không sao. 
TÙ quí còn gì hÖn, giàu l¡m. 

V® chÒng Linh cùng cÜ©i: "Giàu Çâu không thÃy, chÌ thÃy 
thêm c¿c kh° thôi!". 

Hoàn cänh cûa mình Mai nghï mà buÒn cho sÓ phÆn. 
ChÒng nàng là con m¶t, trong gia Çình khá giä, h† muÓn 
nàng sinh con trai Ç‹ nÓi dõi tông ÇÜ©ng. Hai lÀn sanh trÜ§c 
là con gái, còn có ông bà n¶i vào nhà thÜÖng thæm cháu. 
ñ‰n lÀn sanh thÙ ba nghe con dâu sanh con gái n»a. Ông 
bà n¶i không vào thæm hÕi, sau Çó cÛng ch£ng bao gi© bÜ§c 
t§i nhà nàng. Khi ÇÙa thÙ ba lên næm tu°i, cha mË chÒng 
cûa Mai bu¶c con trai h† phäi ly dÎ v§i nàng. Cay Ç¡ng cho 
cu¶c Ç©i, nàng phäi tìm con ÇÜ©ng t¿ lÆp, nuôi con. Nàng 
ch†n ngành giáo viên dåy mÅu giáo. 

Cách Çây vài hôm, chÒng nàng ÇiŒn th†ai xin cho ba ÇÙa 
con gái vŠ thæm ông bà n¶i và æn T‰t bên Çó. Mai miÍn 
cÜ«ng chÃp thuÆn vì dÀu sao con cái cÛng cÀn có tình 
thÜÖng cûa ông bà. 

- Cô Mai Öi! Cô Mai... mª phim hoåt h†a cho con coi Çi. 
- Cô Mai lÃy nÜ§c cho con uÓng. 
- Cô Mai k‹ chuyŒn cho con nghe!... 
Cô Mai cÜ©i và ôn tÒn:  
- TØ tØ nhé, trÜ§c h‰t cô lÃy nÜ§c cho các con uÓng, rÒi 

cô k‹ chuyŒn cho các con nghe ÇÜ®c không? 
Ti‰ng "då" cùng m¶t lúc cûa ba ÇÙa trÈ làm cho cô rÃt 

hài lòng. Cô b¡t ÇÀu câu chuyŒn. 
Mai hÕi ba ÇÙa:  
-Hôm nay là ngày gì, Các con bi‰t không? 
Ba gÜÖng m¥t ngây thÖ ngÜ§c nhìn cô. Mai nghï r¢ng 

mình hÕi vÆy làm sao chúng trä l©i ÇÜ®c nên cô ti‰p:  
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- Hôm nay là ngày cuÓi cûa næm Giáp Thân. 
- Giáp thân là gì cô Mai? Bé Trí hÕi. 
- Giáp là... (ngÆp ngØng) cô không giäi thích ÇÜ®c, l§n 

lên các con së hi‹u. Còn Thân là con KhÌ. Hôm nay là ngày 
cuÓi cûa con khÌ. 

- Bé Thanh Mai lanh l®i:  
- A! con khÌ, con bi‰t. Nó v¶i ÇÙng lên vu¶t khÕi vòng tay 

cô giáo, chåy låi tû mª cºa lÃy ra m¶t quy‹n sách có hình 
các con thú, chÌ cho cô giáo:  

- Con khÌ nÀy phäi không cô Mai? 
- — ! ñúng rÒi, con giÕi quá. 
ñÜ®c khen, bé Thanh vui vÈ miŒng cÜ©i luôn.  
Cô Mai ti‰p tøc câu chuyŒn:  
- Ngày mai là ngày ÇÀu næm, tên næm ƒt DÆu, con Gà. 
Ba ÇÙa trÈ cùng Ò lên "Con gà". Bé Trí nói:  
- HÒi qua, mami cho chúng con æn thÎt con gà, phäi con 

gà Çó hä cô Mai? 
- Con nói Çúng, nhÜng gà có nhiŠu loåi, nhiŠu giÓng nhÜ: 

gà Tàu, gà lôi, gà nòi, gà tre, gà ri v.v... 
- Bây gi© cô k‹ chuyŒn hai con gà ri cûa cô nuôi hÒi cô 

còn nhÕ cho các con nghe nhé. 
- Då... då...   
"Ngày xÜa, cô tu°i b¢ng bé Trí, má cô nuôi thÆt nhiŠu 

gà, nhiŠu l¡m. Trong sÓ Çó có m¶t c¥p gà ri nhÕ b¢ng n¡m 
tay, cûa ngÜ©i bà con cho". 

Trí hÕi: - Gà ri là gà gì hª cô Mai? 
Cô quên giäi nghïa cho các con bi‰t: "Gà ri là loåi gà nhÕ 

con, lông màu tr¡ng. nuôi c« bÓn, næm tháng mà nó chÌ l§n 
b¢ng n¡m tay thôi". 

Ba th¢ng bé mau m¡n chìa bàn tay nhÕ xíu cûa mình hÕi 
cô Mai: 

- B¿ b¢ng tay con không? 
Mai cÜ©i: - N¡m tay cûa tøi con nhÕ quá. Chúng b¢ng 

n¡m tay cûa cô Çây nè!... 
- RÒi sao n»a cô Mai? 
"Cô thÜÖng hai con gà nÀy l¡m, cô nuôi riêng trong cái 

chuÒng nhÕ, vì s® các anh chÎ gà khác giÓng l§n con æn 
hi‰p. ThÌnh thoäng cô m§i thä chúng ra, nhÜng phäi Çi theo 
Ç‹ trông chØng. ñ¥c biŒt cûa giÓng gà ri là con trÓng và con 
mái Çi Çâu cÛng cùng Çi có Çôi, ít khi nào Çi riêng rë m¶t 
mình. 

ñ‰n lúc anh chÎ gà ri l§n lên, gà trÓng ri bi‰t gáy và gà 
mái ri tìm ° Ç‹ ÇÈ trÙng, thì anh gà trÓng Çi tìm mÒi vŠ cho 
gà mái æn. Ch© gà mái ÇÈ trÙng xong, bay xuÓng ÇÃt thì anh 
chÎ gà dung dæng, dung dÈ Çi ra vÜ©n cào bÜÖi các gÓc cây 
Ç‹ tìm mÒi.   

TrÙng gà ri rÃt nhÕ (l§n hÖn trÙng chim m¶t chút) màu 
tr¡ng, trông thÆt dÍ thÜÖng. M‡i ngày gà ri mái ÇÈ m¶t trÙng. 
ñ‰n lúc trong ° ÇÜ®c 10 trÙng thì gà mái ngÜng ÇÈ, nó n¢m 
luôn trên ° Ç‹ Ãp trÙng, thÌnh thoäng m‡i ngày Çôi lÀn nó r©i 
° m¶t lát rÒi trª låi. Còn gà ri trÓng trong th©i gian gà mái 
n¢m ° Ãp trÙng thì anh ta Çi tìm mÒi, khi no då thì anh ta trª 
vŠ lÄn quÄn bên cånh ° Ç‹ bäo vŒ nàng gà ri. ñ‰n chiŠu thì 
anh lên ° cùng n¢m chung Ç‹ Ãp trÙng. 

HÖn 20 ngày sau, nh»ng trÙng gà ri nhÕ bé kia nª thành 
gà ri con, chúng kêu chíp chíp. Hôm sau gà ri mái r©i khÕi °. 
Anh chÎ gà nÀy cùng v§i 10 chú ri con tr¡ng trÈo, xinh x¡n 
Çang Çi ngoài sân. DÅn ÇÀu là gà mái ri, bÀy con và anh 
trÓng ri lúc nào cÛng Çi sau cùng, s¤n sàng bäo vŒ Çàn con. 
ñôi khi nghe ti‰ng Ç¶ng, anh chÎ gà ri cùng m¶t lúc dang Çôi 
cánh sát bên nhau và các chú ri con cùng chui vào Çó trú 

Än. M¶t gia Çình dòng h† gà ri trông thÆt vui vÈ và hånh 
phúc. 

K‹ Ç‰n Çây cô Mai nhìn låi ba th¢ng bé, cô mÌm cÜ©i 
"ngû h‰t rÒi". S® gây ti‰ng Ç¶ng nên Mai nhè nhË ÇÙng dÆy, 
sºa låi th‰ n¢m cho hai th¢ng nhÕ, còn bé Trí thì Çã ngû 
trong tÜ th‰ thoäi mái rÒi. 

Ngoài tr©i, lÃt phÃt tØng cøm tuy‰t rÖi, ch¡c lånh l¡m. 
ñêm nay ba th¢ng bé nÀy m¥c sÙc ra sân ÇÓt pháo v§i cha 
mË chúng. Cô ch®t nghï Ç‰n ba ÇÙa con gái cûa mình Çang 
ª bên ông bà n¶i, chúng có ÇÜ®c vui vÈ và hånh phúc nhÜ 
vÆy không? 

 
Ti‰ng mª khóa ngoài cºa, Mai bÜ§c ra.  
- MÏ Linh vŠ Çó hä? 
Linh lên ti‰ng:  
- Gªi con cho chÎ mình không an tâm chút nào. Chúng 

nó có quÆy phá l¡m không chÎ Mai? 
- Có gì Çâu Linh, mình k‹ chuyŒn chÜa t§i Çoån k‰t thì 

chúng Çã ngû h‰t rÒi. 
- VÆy thì hay quá, bây gi© ba ÇÙa ngû h‰t, hy v†ng tÓi 

nay chúng thÙc Ç‹ ÇÓt pháo. 
Nói Ç‰n Çây, day qua nhìn Mai, Linh ÇŠ nghÎ:  
- ChÎ Mai Öi, mình mua ÇÒ æn nhiŠu l¡m, chÎ có th‹ ª låi 

giúp Linh nÃu nÜ§ng, rÒi tÓi nay mình cùng Çón giao thØa, 
ÇÜ®c không chÎ? 

Mai mÌm cÜ©i trä l©i:  
- CÛng ÇÜ®c... nhÜng... nhìn hånh phúc cûa gia Çình 

Linh, mình làm sao vui ÇÜ®c. 
Linh nhìn Mai v§i tÃm lòng chân thành: 
- ChÎ Mai à! Em nói ra n‰u có sai chÎ ÇØng giÆn nhé. ChÎ 

còn trÈ, có th‹ "bÜ§c thêm bÜ§c n»a" mà!... 
Mai cÛng thành thÆt: 
- Sª dï mình chÜa nghï t§i ngÜ©i khác, vì Mai muÓn các 

con cûa mình có m¶t ngÜ©i cha. Câu "Con không có cha, 
nhÜ nhà không có nóc", Linh quên sao!... 

- NhÜng chÒng cûa chÎ Çã có v® khác rÒi mà! 
Mai cÜ©i:  
- Anh Ãy nghe l©i cha mË cÜ§i v® khác Çã lâu rÒi và sau 

Çó anh cÛng nghe l©i cha mË nên Çã ly dÎ v§i ngÜ©i Ãy hÖn 
nºa næm nay rÒi Linh å! 

Linh ngåc nhiên, chÜa kÎp hÕi lš do thì Mai nói ti‰p:  
- Ly dÎ vì cô ta không có con. 
Linh thì thÀm:  
- Không có con gái cÛng buÒn. Không sanh con trai 

Ç¥ng nÓi dõi tông ÇÜ©ng cÛng kh°. Không có con låi còn 
kh° hÖn. B‡ng Linh hÕi Mai: 

- Phäi chÎ ch© Ç®i có ngày anh Ãy trª låi v§i chÎ không? 
- Mai cÜ©i Çáp:  
- Hy v†ng nhÜ vÆy - ch© xem!... 
Bên ngoài tr©i Çã tÓi, Çâu Çây có vài ti‰ng pháo n° r©i 

råc. M†i ngÜ©i Çang ch© Çón giao thØa, sang næm m§i Ç©i 
sÓng së tÓt ÇËp hÖn. 

Willich cuÓi næm 2004. 
� HÒng Nhiên 

 

Chùa T° 
 

Næm nay tôi ch®t có š ÇÎnh vŠ Çón T‰t tåi chùa Viên Giác 
thay vì ª tåi ÇÎa phÜÖng nhÜ thông lŒ hàng næm. Có lë tôi 
muÓn chÙng ki‰n không khí ngày ÇÀu næm trên chùa l§n 
cÛng nhÜ cänh nh¶n nhÎp cûa Çêm giao thØa mà các bån tôi 
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thÜ©ng k‹. Và nhÃt là mong nhÆn ÇÜ®c l¶c nÖi chÜ Tôn ñÙc 
Ç‹ lÃy hên tr†n næm. Sau n»a là næm m§i h†c hånh cûa ñÙc 
PhÆt Di L¥c Ç‹ tÆp nª nø cÜ©i h› xä khi g¥p nh»ng ngÜ©i 
thân lÅn không thân.  

ChiŠu 30 T‰t, th©i ti‰t thÆt lånh nhÜng bu°i sám hÓi cuÓi 
næm tåi chánh ÇiŒn chùa vÅn ÇÀy ngÜ©i. Th‰ m§i bi‰t là 
PhÆt tº ai cÛng ÇŠu cÀu sám hÓi Ç‹ mong t¶i chÜ§ng tiêu 
trØ, Ç‹ næng l¿c tinh tÃn phát sanh, trong kinh có nói mang 
tâm sám thì t¶i liŠn tiêu.  

Quä Çúng nhÜ l©i k‹ cûa các bån tôi vŠ ngày T‰t trên 
chùa Viên Giác: Khách thÆp phÜÖng tÃp nÆp vŠ chùa dâng 
hÜÖng lÍ PhÆt, khói nhang nghi ngút, ti‰ng lâm râm khÃn vái 
hòa cùng v§i ti‰ng l¡c xæm, ti‰ng chào hÕi, ti‰ng cÜ©i nói... 
tåo nên cänh vui nh¶n cûa ngày 30 T‰t. ñúng 12 gi© Çêm 
Çón giao thØa theo nghi thÙc c° truyŠn PhÆt giáo, chúc tøng 
rÒi x‰p hàng Ç‹ nhÆn lì-xì nÖi quš ThÀy. NhÜng PhÆt tº vÅn 
thích chen lÃn vì næm m§i chen Ç‹ nhÆn ÇÜ®c l¶c m§i vui!  

Riêng tôi vui vì g¥p ÇÜ®c bån, næm m§i chúng tôi vØa 
thÜªng thÙc các món chay cûa chùa vØa hàn huyên tâm s¿. 
Nói chuyŒn m§i bi‰t m‡i næm bån tôi m‡i vŠ Viên Giác Çón 
giao thØa, bån tôi còn nói:Viên Giác là chùa T° ª ñÙc, PhÆt 
tº thuÀn thành n‰u có cÖ h¶i thuÆn tiŒn nên cÓ g¡ng vŠ låy 
PhÆt, Çänh lÍ ThÀy T° nh»ng ngày ÇÀu næm.  

Nghe bån k‹ tôi ch®t hi‹u, mÃy ngày nay ª chùa tôi Çã 
chÙng ki‰n cänh các ñåo h»u, PhÆt Tº, các Chi H¶i, các 
Gia ñình PhÆt Tº, các Huynh TrÜªng, quš ThÀy Cô ª xa Çã 
lÀn lÜ®t vŠ chùa låy T°, vÃn an Çänh lÍ ThÜ®ng T†a PhÜÖng 
TrÜ®ng. Tuy nh»ng ngày ÇÀu næm quš ThÀy Cô rÃt Ça Çoan 
PhÆt s¿ tåi ÇÎa phÜÖng, quš PhÆt tº bÆn bÎu công æn viŒc 
làm trong tuÀn... Bây gi© tôi m§i hi‹u tåi sao chùa Viên Giác 
ÇÜ®c g†i là chùa T°. Phàm là tåi gia hay xuÃt gia: B°n phÆn 
làm con 3 ngày T‰t phäi ráng thu x‰p vŠ chùa T° thæm 
ThÀy, Çänh lÍ T° Tiên m§i tr†n Çåo hi‰u. 

VŠ chùa ngày ÇÀu næm tôi Çã nhìn thÃy tÆn m¡t nh»ng 
tÃm gÜÖng quš, nh»ng hånh nguyŒn cao cä cûa chÜ Tæng 
Ni: 9 gi© sáng MÒng M¶t T‰t trong chánh ÇiŒn, trÜ§c tôn 
tÜ®ng ñÙc B°n SÜ Çã thÃy ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng ngÒi 
ÇÃy, trong tay cÀm nh»ng bao lì-xì chuÄn bÎ phát cho PhÆt 
Tº, ÇÙng hÀu bên cånh là ñåi ñÙc trø trì.  

Nhìn cänh này tôi liŠn nh§ ông bà ta thÜ©ng nói: Dù cho 
con cái có l§n khôn, làm ông này bà n† nhÜng khi vŠ nhà 
vÅn là ÇÙa con bé bÕng cûa cha mË. GÜÖng ThÀy trø trì 
ÇÙng hÀu ThÀy T° Çã nói lên ch» Hi‰u cûa ngÜ©i con PhÆt. 
Tôi cäm Ç¶ng cÓ g¡ng ghi nh§ vì Çây là hình änh rÃt ÇËp 
cûa ngày ÇÀu xuân.  

Ngày H¶i Pháp Hoa chÜ Tæng Ni và PhÆt Tº Çã hành 
hånh cúng dÜ©ng b¢ng tÎnh tài, hình tÜ®ng, kinh sách Ç‰n 
Çåi chúng tham d¿. ThÀy trø trì Çã th‹ hiŒn tâm bình Ç£ng 
b¢ng cách Çích thân Çi Ç‰n tØng ngÜ©i Ç‹ trao t¥ng phÄm 
vÆt cho Çúng v§i 3 nghïa cûa s¿ cúng dÜ©ng là: NgÜ©i cúng 
dÜ©ng, VÆt cúng dÜ©ng và NgÜ©i nhÆn. ñÜ®c bi‰t Çây là sÓ 
tÎnh tài ThÀy Çã ÇÜ®c PhÆt tº dâng cúng trong næm. ThÀy Çã 
Ç‹ dành và làm quà t¥ng Çåi chúng trong H¶i Pháp Hoa 
này.  

T‰t næm nay là m¶t cái T‰t Ç¥c biŒt và có š nghïa ÇÓi v§i 
bän thân tôi. Tôi Çã bi‰t tìm vŠ chùa T° trong 3 ngày T‰t. 
NhÜ cây có c¶i nÜ§c có nguÒn: VŠ chùa T° tÙc là vŠ v§i 
nguÒn gÓc, T° Tiên cûa chính mình vì chùa T° là bi‹u tÜ®ng 
cûa quê hÜÖng, là mänh vÜ©n tâm linh, là mái Ãm cûa 
nh»ng ngÜ©i con xa nhà. 

� ThiŒn Hånh 

Thô 

Cúng dÜ©ng 
 

ñÓt m¶t nén tâm hÜÖng 
Lòng thành em tÜªng PhÆt 
ñÃng cûa s¿ nhiŒm mÀu 
Cûa yêu thÜÖng toàn vËn 
Cûa vÛ trø bao la 
ChÙa Ç¿ng ÇÜ®c tÃt cä 
Låy ñÙc PhÆt kính thÜÖng 
Ngài Çã vun bón em 
Thành trái tim r¶ng mª 
Em xin ÇÜ®c sÓng nguyŒn 
Yêu m†i ngÜ©i m†i loài 
V§i håt giÓng tØ bi 
Cûa yêu thÜÖng hi‹u bi‰t 
Mà PhÆt Çã gieo trÒng 
TÜ§i tÄm lên tÃt cä 
Trên m¥t trái ÇÃt này 
Hoa tình thÜÖng së nª 
NgÆp ÇÀy cä núi sông 
Không còn cänh tù Çày 
Không còn s¿ kh° Çau 
Không còn cänh chia rë 
SÓng niŠm vui h®p vÀy 
TØ cành cây ng†n cÕ 
TØ chim chóc muôn loài 
ñŠu nhÎp khúc ca vang 
SÓng trong cùng hånh phúc 
Ta Bà thành TÎnh ñ¶ 
Em xin ÇÜ®c cúng dÜ©ng 
Hoa thÖm cûa tình thÜÖng 
Lên MÜ©i PhÜÖng ChÜ PhÆt 

 
� TÎnh Bình 

 
 

ÖÔÙC  MONG  CUÛA  BEÙ 
 

Ngöôøi em yeâu  thöông nhaát 

Sau ba maù cuûa em 

Laø maáy thaày coâ giaùo 

Daïy vôõ loøng, tieáp lieân. 

 

Sau naøy khi em lôùn 

Luùc choïn hoïc chuyeân moân 

Em löïa ngaønh maãu giaùo 

Ñeå daïy caùc maàm non. 
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Theo göông caùc thaày coâ 

Chaêm soùc ñaùm treû thô 

Ñem tình thöông, kieán thöùc, 

Chia seû cho hoïc troø. 

 

Moãi toái em caàu nguyeän  

Xin caùc ñaáng thieâng lieâng 

Giuùp em thaønh maù nhoû 

Chaêm baày treû ngoan hieàn. 

 

Daïy chuùng thaønh troø gioûi 

Bieát vaâng lôøi meï cha 

Lôùn thaønh coâng daân toát 

Xaây döïng nöôùc non nhaø. 

                      � Ñoàng Chaâu 
                 (vieát thay cho Beù) 

           Toronto, thaùng möôøi 2004 

 
 

Chuùc  möøng  tuoåi  möôøi  taùm 
 
bi‰t r¢ng 
18 - tu°i ngang, 
ÜÖng ÜÖng... ‹nh ‹nh 
thÆt càng khó thÜÖng! 
 
bi‰t r¢ng 
18 - lØng khØng, 
nºa ra ngÜ©i l§n 
nºa còn trÈ con! 
 
cÛng là 
18- tu°i yêu, 
vòng tay mª r¶ng 
v§i nhiŠu tình thÖ! 
 
cÛng là 
18- tu°i mÖ, 
cho cây lá mÜ®t 
lºng lÖ hÜÖng nÒng! 
 
cÛng là 
18- tu°i hÒng, 
s¤n bÀu nhiŒt huy‰t 
chung lòng ÇÃu tranh! 
 

�T.Lê 
 

Quaø Xuaân 
 
M‡i khi Çón xuân vŠ 
MË mua quà t¥ng bé 
Hai tÃm áo xinh ghê 
Cùng Çôi "hia" be bé... 
 
Næm nay Xuân låi vŠ 
Áo in hình chú "Kê" 
DÜ§i bàn chân mÛm mïm 
Màu "gan gà" h‰t chê ... 
 

Tung tæng bé vào l§p 
Xung quanh chúng bån cÜ©i 
Træm hoa khoe màu s¡c 
ñón mùa xuân th¡m tÜÖi 
 
Gi© ÇÀu næm vui l¡m 
Bé giÖ tay trä l©i 
Cô cÜ©i tÜÖi t¥ng bé 
ñi‹m mÜ©i màu ÇÕ tÜÖi 
 
ñêm ba mÜÖi Çû m¥t 
M†i ngÜ©i hân hoan cÜ©i 
Khi Ç‰n lÜ®t bé hát 
Bài ca "gà" líu lo... 

 

� NguyÍn Minh HiŠn 
(Chùa Viên Giác - VÜ©n Xuân) 

 
 

Nh»ng ngôi chùa trong lÎch sº 
PhÆt Giáo ViŒt Nam 

 
� ñ©i TrÀn  
 
Chùa, ÇŠn, Çình, 

mi‰u, læng tÄm v.v... là 
nh»ng tài sän vô giá mà 
cÛng là niŠm t¿ hào cûa 
dân t¶c do T° tiên ta Çã 
tÓn bi‰t bao nhiêu công 
sÙc, trí tuŒ, tiŠn cûa Ç‹ 
tåo d¿ng nên trong quá 
trình lÎch sº. TØ bu°i bình 
minh khai sÖn d¿ng nÜ§c 
và gi» nÜ§c, chúng ta Çã 
thÃy ngay ª th‰ k› thÙ III 
trÜ§c công nguyên trên 
ÇÃt nÜ§c ta Çã xuÃt hiŒn 
nh»ng công trình ki‰n 
trúc kiŒt xuÃt, có qui mô 
to l§n. ñ©i Lš, TrÀn, Lê, 

Chùa Dàn (PhÜÖng Quang T¿) 
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Måc, TrÎnh Ç‰n NguyÍn v.v... Các vÎ vua, chúa, quan, thÀn 
Çã theo tôn chÌ giáo pháp cûa Çåo PhÆt làm cÄm nang Ç‹ lo 
dân, trÎ nÜ§c nên quÓc thái, dân an, m†i ngÜ©i sÓng trong 
thÜÖng yêu, Çùm b†c hài hòa. 

"NhiÍu ÇiŠu phû lÃy giá gÜÖng, ngÜ©i trong m¶t nÜ§c 
phäi thÜÖng nhau cùng". 
 

ñ©i TrÀn, PhÆt giáo vÅn phát tri‹n trong s¿ dung h®p v§i 
Nho giáo. Các ThiŠn phái trÜ§c Çó vÅn phát tri‹n cho Ç‰n 
lúc TrÀn Nhân Tông sáng lÆp ra ThiŠn phái Trúc Lâm, thÓng 
nhÃt Giáo H¶i PhÆt Giáo th©i TrÀn. 
 

Thái Tông TrÀn Cänh Çã Ç‹ tâm sÙc nghiên cÙu PhÆt 
h†c, nhà vua Çã có nh»ng tác phÄm n°i ti‰ng nhÜ: ThiŠn 
Tông ChÌ Nam, Khóa HÜ Løc... Ông còn có khuynh hÜ§ng 
dung hòa Tam giáo, ti‰p tøc truyŠn thÓng cûa ThiŠn phái Vô 
Ngôn Thông và ti‰p thu änh hÜªng cûa ThiŠn phái Lâm T‰. 
Nhân Tông TrÀn Khâm, ngÜ©i anh hùng cûa hai cu¶c kháng 
chi‰n chÓng Nguyên 1284-1285 và 1287-1288 cÛng là 
ngÜ©i thông hi‹u viŒc Çåo. Næm 1293 ông nhÜ©ng ngôi cho 
con là Anh Tông. Næm 1299, ông chính thÙc xuÃt gia, tu ª 
núi Yên Tº, lÃy pháp hiŒu là "HÜÖng Vân ñåi ñÀu ñà Trúc 
Lâm ñåi Sï" vân du và mª khóa giäng Çåo kh¡p nÖi trong 
nÜ§c, có lúc sang tÆn Chæm Pa (Chàm). 
 

Hai vÎ T° k‰ ti‰p cûa ThiŠn phái Trúc Lâm là Pháp Loa 
và HuyŠn Quang Çã ÇÜ®c gi§i quí t¶c ûng h¶, cho nên nhiŠu 
chùa, tháp ÇÜ®c xây d¿ng. Tiêu bi‹u là hai khu chùa l§n 
Báo Ân (Siêu Loåi) và Quÿnh Lâm. 
 

TØ Nhân Tông Ç‰n Pháp Loa vào cuÓi th‰ k› thÙ XIII, 
nÜ§c ta Çã ti‰n hành in Kinh ñåi Tång sau khi thÌnh ÇÜ®c b¶ 
kinh nÀy ª nhà Nguyên Çem vŠ. Kinh ÇÜ®c in hÖn 500 
quy‹n, hoàn thành næm 1319, cÃt gi» ª viŒn Quÿnh Lâm. 
 

Xét qua lÎch sº cho chúng ta thÃy ÇÜ®c vÎ trí ngôi chùa 
trong Ç©i sÓng tinh thÀn cûa dân t¶c. Ÿ ViŒt Nam, lÎch sº 
PhÆt Giáo có mÓi quan hŒ g¡n liŠn v§i lÎch sº tÜ tÜªng và 
lÎch sº væn hóa, không phäi bªi s¿ xuÃt hiŒn s§m cûa Çåo 
PhÆt, mà cái chính là ª sÙc sÓng lâu bŠn cûa Çåo PhÆt trong 
suÓt hÖn hai nghìn næm nay. 
 

Tøc ng» ViŒt Nam có câu: "ñÃt vua, chùa làng, phong 
cänh Bøt"  là m¶t nét nhÆn thÙc s¿ gÀn gÛi cûa ngôi chùa 
trong Ç©i sÓng tinh thÀn cûa ngÜ©i dân tØ thành thÎ t§i thôn 
quê. LŒ tøc dân gian có viŒc Çón T‰t, mØng nhà m§i, thì nhà 
chùa cÛng vÆy. Không nh»ng th‰, m‡i dÎp khánh thành, tôn 
tåo m¶t ngôi chùa, Çúc chuông m§i, xây tháp, rÜ§c tÜ®ng vŠ 
th©, trÒng cây lÜu niŒm... . TÃt cä ÇŠu có nh»ng lÍ h¶i kèm 
theo, tåo cho m†i ngÜ©i s¿ náo nÙc vui mØng Ç‰n chùa rÜ§c 
lÍ, cúng PhÆt, vi‰ng cänh, hái l¶c, xin xæm v.v... Tâm thành 
cÀu xin ÇÙc PhÆt gia h¶, trút bÕ nh»ng bÃt tr¡c, không may 
cûa næm cÛ và Çón ch© næm m§i v§i nh»ng Ü§c mÖ an 
khang, thÎnh vÜ®ng. ñÓi v§i thanh niên, thi‰u n» Çang tu°i 
c¥p kê, nhân cÖ h¶i nÀy hy v†ng g¥p duyên may së có Çôi, 
có bån, xây d¿ng hånh phúc tÜÖng lai Ç‹ cùng nhau Çi trên 
ÇÜ©ng Ç©i. LŒ tøc nÀy không nh»ng bây gi© m§i có mà tØ 
xÜa Çã có.  "Vui nhÜ trÄy h¶i chùa" dân gian Çã thØa nhÆn 
nhÜ th‰. 
 

ñó là m¶t mÏ tøc væn hóa có tính chÃt toàn xã h¶i. ñåo 
PhÆt cao siêu, nhÜng cÛng rÃt gÀn gÛi v§i m†i ngÜ©i. 

 
Nói vŠ lÍ h¶i, ch£ng hån ª th©i Lš, næm 1118, nhà vua 

mª h¶i "Thiên PhÆt" Ç‹ khánh thành chùa Th¡ng Nghiêm 
Khánh Th†. Næm 1121 mª h¶i khánh thành chùa Báo Thiên, 
næm sau mª h¶i khánh thành bäo tháp Sùng ThiŒn Diên 
Linh ª ñ¶i SÖn. Næm 1040 mª h¶i La Hán, làm lÍ khánh 
thành viŒc tåc hÖn 1000 tÜ®ng PhÆt, vë 1000 bÙc tranh PhÆt 
và làm hÖn 10.000 lá phÜ§n. 
 

ViŒc tôn tåo mái chùa, c°ng tam quan, trang trí cây 
cänh, b° sung các t¿ khí, pháp khí cho chùa ÇËp và trang 
nghiêm hÖn, là tâm nguyŒn cûa hàng Tæng Ni, PhÆt tº. Ÿ 
m¶t sÓ nhân vÆt có tÜ§c bÆc, phÄm hàm cao trong nhà nÜ§c 
phong ki‰n cÛng có nh»ng cº chÌ Çáng tr†ng. Ÿ th©i Çåi Lš - 
TrÀn, vua và Çåi thÀn xuÃt gia nghiên cÙu kinh PhÆt, tåo lÆp 
tông phái, truyŠn giäng Çåo pháp, bÕ tiŠn riêng d¿ng chùa, 
xây tháp, Çã nêu gÜÖng cho các vÎ Ç©i sau, ngay cä khi PhÆt 
giáo không còn là vÎ trí quÓc giáo. 
 

Nh¡c låi th©i Lš theo câu chuyŒn cûa nàng Man NÜÖng 
nhÜ Çã nói ª 2 sÓ báo Viên Giác trÜ§c. Khi xÈ cây ra thÃy 
trong Çó có 4 danh hiŒu: Pháp Vân, Pháp VÛ, Pháp Lôi, 
Pháp ñiŒn. 
 

Pháp Vân (tÙc bà Dâu th© ª chùa ThiŠn ñÎnh), Pháp VÛ 
(tÙc bà ñÆu th© ª chùa Thành ñåo). 
 

Pháp Lôi:  (tÙc bà TÜ§ng th© ª chùa Phi TÜ§ng). Phi 
TÜ§ng còn g†i là chùa Pháp Lôi, n¢m ª góc Tây Nam thành 
Luy Lâu thu¶c thôn LÛng TriŠu, xã Thanh TÜÖng, huyŒn 
ThuÆn Thành, tÌnh B¡c Ninh. Träi qua nhiŠu th‰ k› thæng 
trÀm, chùa bÎ phá hûy bªi phong ba, chi‰n tranh và loån låc, 
nên chÌ còn lÜu gi» låi ÇÜ®c hai tÃm bia và m¶t tÃm khác có 
n¶i dung nói vŠ viŒc hÜng công xây d¿ng các thành phÀn 
ki‰n trúc cûa chùa. Trên các tÃm bia cÛng có ghi tên h†, 
quê quán và sÓ tiŠn cûa nh»ng ngÜ©i häo tâm Çã Çóng góp 
cho viŒc xây d¿ng chùa. 
 

Pháp ñiŒn:  (tÙc bà Dàn th© ª chùa PhÜÖng Quang) . 
Pháp ñiŒn có tên là PhÜÖng Quang t¿, t†a låc ª xã Chí 
Quä, huyŒn ThuÆn Thành, tÌnh B¡c Ninh. Chùa n¢m gÀn 
chùa Dâu ª cÓ Çô Luy-Lâu, ÇÜ®c xây d¿ng vào nh»ng th‰ k› 
ÇÀu công nguyên cùng th©i v§i chùa Dâu. Chùa Çã ÇÜ®c 
trùng tu nhiŠu lÀn nên Ç‰n nay vÅn còn. 

 
(Tham khäo và sÜu tÀm tØ các sách Danh lam c° t¿, 

ñình chùa, læng, mi‰u n°i ti‰ng tåi ViŒt Nam). 
 

� ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu 
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Höông Xuaân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Tr†ng 
 
"MË Öi! Hoa cúc hoa mai nª rÒi! 
Gi© Çây con còn lênh Çênh 
ñÒi cao gió l¶ng ngày Çêm båt ngàn 
Áo trÆn s©n vai båc màu 
Nhìn xuân vŠ mà lòng mênh mang..." 
 

 
©i ca cûa bài hát "Mùa Xuân Cho MË", thÆt chÙa 
chan n‡i lòng cûa ngÜ©i lính trÆn th©i chi‰n phäi Çón 

xuân nÖi vùng binh lºa. ChÌ mong gìn gi» s¿ yên lành chÓn 
hÆu phÜÖng, nên dù mùa xuân Ç‰n, cÛng không th‹ nào vŠ 
nhà thæm mË già, thæm ngÜ©i thân. Còn bây gi©, giai Çoån 
Çó Çã trôi qua, nhÜng bi‰t bao nhiêu ngÜ©i con ViŒt låi 
không ÇÜ®c hÜªng mùa xuân trên quê hÜÖng mình, bªi 
nhiŠu hoàn cänh khác nhau... Trân cÛng vÆy, Ç‰n mùa xuân 
này n»a là lÀn thÙ 16 Çón xuân tha hÜÖng. Trân chÌ còn Ç‹ 
hÒn mình hÜ§ng vŠ nÖi xa xôi Çó v§i bao k› niŒm cûa các 
mùa xuân xÜa... 

 
Hay thÆt ÇÃy! ViŒt Nam ta có phong tøc cÙ Ç‰n ngày 23 

tháng chåp, nhiŠu gia Çình Çã làm lÍ tiÍn ÇÜa ông bà thÀn 
Táo vŠ chÀu tr©i. CÛng vào ngày này, chÎ Thanh hay phø 
mË d†n chi‰c mâm nhÕ, trên có bày nhiŠu thÙ hoa quä, Ç¥c 
biŒt là m¶t loåi giÃy tiŠn vàng båc, cùng cu¶n giÃy (món 
hàng Çó chÌ bán vào dÎp tiÍn ÇÜa ThÀn Táo cuÓi næm thôi). 
Trong Ãy có vë hình con cò, ho¥c con ng¿a ho¥c lá c© thÆt 
ÇËp, cùng v§i l©i rao r¶n ràng kh¡p khu ch®: "Cò bay ho¥c 
c© bay ng¿a chåy ÇÜa ông Táo vŠ tr©i Çây...". Khi‰n cho bé 
Lš, ÇÙa em út cûa Trân vØa lên sáu tu°i, nó th¡c m¡c hÕi: 

- MË Öi! Ông Táo là ai vÆy mË? Mà ai cÛng phäi tiÍn ông 
và ông së Çi vŠ Çâu vÆy? 

MË Trân giäi thích: 
- Ông Táo là ông thÀn trong nhà b‰p, ông lo canh chØng 

khói lºa khi nÃu æn. Hàng næm, ông trª vŠ tr©i Ç‹ tÃu trình 
lên Ng†c Hoàng các viŒc Çã làm cûa gia Çình mình Çang cÜ 
ngø nhÜ: nh»ng viŒc làm hiŠn ÇÙc cùng nh»ng viŒc làm sai 
trái cûa ngÜ©i l§n. Còn trÈ con, ai ngoan ho¥c không ngoan 
ÇŠu ÇÜ®c nói Ç‰n. RÒi Ng†c Hoàng së xét xº có khen 

thÜªng n»a ÇÃy! TÙc là con së ÇÜ®c khÕe månh, h†c giÕi 
cùng may m¡n trong næm m§i. 

- MË Öi! Ông Ãy có hình dáng ra làm sao hä mË? 
- ¯! MË së giäi thích sau cho con bi‰t nghe! Bây gi© mË 

bÆn l¡m! 
ThÃy vÆy, Trân v¶i vàng Ç« l©i cho mË, vØa có š trêu bé 

Lš m¶t chút cho vui, Trân bäo em: 
- Lš Ç‰n Çây! Anh cho em xem hình ông Táo nè! Ông 

trông giÓng bé Lš l¡m! Ông cÛng thích m¥c áo dài, cái quÀn 
ng¡n ng¡n và cÛng thích mang Çôi giày to t° bÓ hÖn bàn 
chân mình! 

Bi‰t anh trêu mình, nhÜng tính cûa Lš khi muÓn bi‰t ÇiŠu 
gì, thì không bao gi© chÎu Ç‹ th¡c m¡c Çó ª trong lòng mãi. 
Nên Lš chåy Ç‰n bên, Ç‹ cùng xem tÃm änh trong trang báo 
nÖi tay anh. M¶t h†a sï nào Çó vë hình m¶t ngÜ©i Çàn ông 
m¥c quÀn áo nhÜ anh Trân Çã tä, ÇÀu ông còn Ç¶i m¶t cái 
mÛ có mi‰ng väi chìa ra hai bên nhÜ cánh con chuÒn chuÒn, 
tay ông cÀm m¶t cu¶n s§ thÆt dài, trên Çó có ghi ÇÀy ch». 
Bé Lš hi‹u r¢ng: ñó là nh»ng ÇiŠu ông muÓn tÃu trình. RÒi 
bé cÜ©i tÜÖi, khi nhìn Ç‰n giày cûa ông... 

 
ThÜ©ng lŒ bé Lš phäi Çi ngû s§m, vÆy mà m¶t tuÀn sau 

ngày lÍ ÇÜa ông Táo vŠ tr©i thì Ç‰n ngày Çón Giao ThØa, ba 
mË låi bäo bé thÙc khuya Ç‹ cä nhà cùng d¿ lÍ cúng cuÓi 
næm. Bé Lš th¡c m¡c hÕi: 

- MË Öi! ñêm Giao ThØa là gì vÆy mË? 
MË vuÓt ÇÀu bé và giäi thích: 
- Ch» Giao có nghïa là trao cho ai m¶t vÆt gì hay d©i m¶t 

thÙ gì tØ nÖi này Ç‰n nÖi khác. Còn ch» ThØa có nghïa là 
Çón lÃy m¶t cái gì hay Çón nhÆn ÇiŠu gì. Nên Çúng 12 gi© 
khuya ngày cuÓi cùng cûa m¶t næm Çã trôi qua, ViŒt Nam 
mình có tøc lŒ së tiÍn ÇÜa næm cÛ Çi, rÒi Çón næm m§i Ç‰n. 
ñêm Çó g†i là Çêm Giao ThØa 

- A! Hay quá! GiÓng nhÜ m‡i khi bi‰t có khách së Ç‰n 
thæm, thì mình chuÄn bÎ Çón khách, rÒi khi xong bu°i trò 
chuyŒn, khách vŠ thì mình tiÍn phäi không mË? 

- GiÕi! Lš hi‹u Çúng rÒi ÇÃy! 
 
Trong mÃy ngày T‰t. NgÜ©i l§n së Ç‰n thæm vi‰ng, chúc 

T‰t nhau. TrÈ con thì chúc tu°i ngÜ©i l§n và së ÇÜ®c tiŠn lì-
xì, nên mÃy ÇÙa nhÕ mØng nhÃt, vì Ç‰n Çâu cÛng có ít nhiŠu 
món quà này. Gia Çình Trân Çông h† hàng, vì th‰ phäi phân 
công nhau trông chØng nhà Ç‹ ba mË Çi thæm, n‰u có khách 
Ç‰n cÛng có ngÜ©i ª nhà ti‰p. ñ‰n lÜ®t Trân nhÆn nhiŒm vø 
này, vÆy mà ch£ng hi‹u sao, hôm nay bé Lš låi Çòi ª nhà 
v§i anh. HiŒn tÜ®ng này hÖi lå ÇÃy, mÃy chÎ bäo Çùa: 

- ThÃy bé Lš ÇÜ®c nhiŠu tiŠn lì-xì quá rÒi, nên không Çi 
chúc T‰t n»a à? M¶t næm chÌ có m¶t lÀn thôi ÇÃy nhé! 

"Lš". ñúng nhÜ cái tên cûa bé. Nó rÃt hay lš s¿, nó trä 
l©i: 

- Bé Lš không có tham tiŠn nhÜ vÆy Çâu! Hôm nay Lš 
bÆn, không Çi ÇÜ®c 

Ÿ chung nhà, ai cÛng hi‹u nh»ng "cái bÆn trÈ con" cûa 
Lš, bi‰t r¢ng không có gì r¡c rÓi l¡m.Lš vÅn thÜ©ng không 
chÎu "bÆt mí" ÇiŠu gì trÜ§c, nhÜng không sao Çã có ngÜ©i l§n 
bên cånh trông chØng. 

- Thôi Lš ª nhà. Còn Trân hôm nay chÎu khó làm thÀy 
giáo dåy "h°" m¶t b»a, phäi chiŠu h†c trò m¶t chút nhé! 

Sau khi cä nhà ra Çi. Bé Lš ngÒi xem truyŠn hình, còn 
Trân thì Ç†c báo. Không khí có vÈ trÀm xuÓng sau bao ngày 
náo Ç¶ng bªi ti‰ng pháo T‰t và s¿ v¡ng m¥t nhiŠu ngÜ©i 
trong gia Çình, Trân yên chí mình së Ç†c ÇÜ®c nhiŠu trang 

L 
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báo, nhÜng ch£ng ÇÜ®c bao lâu, vì có ti‰ng g†i cºa, gi†ng 
cûa m¶t bé gái: 

- Lš Öi! Lš có nhà không Lš? 
Thì ra bé Sinh, cô bån thân cùng xóm låi cùng h†c l§p 

mÅu giáo v§i Lš. Bây gi© thì Trân Çã hi‹u rõ cái "bÆn" cûa 
bé Lš: Bé có hËn v§i bån nhí! 

Hai ÇÙa ngày nào cÛng g¥p, vÆy mà chúng làm nhÜ Çã 
xa nhau lâu l¡m rÒi. Ôm lÃy nhau mØng tíu ta tíu tít trò 
chuyŒn, rÒi Çem tiŠn lì-xì ra Ç‰m v§i nhau, còn bàn së mua 
thÙ này thÙ n† cho næm h†c s¡p Ç‰n khi vào l§p m¶t. Trân 
vØa n¢m xem báo vØa nghe chúng nói chuyŒn mà cÛng vui 
lây theo b†n nhóc. Sau Çó Lš hÕi bån: 

- Sinh có thích æn dÜa hÃu không? 
- ¯ thích chÙ! 
- ñ‹ Lš nh© anh Trân c¡t dÜa cho tøi mình æn chung 

nhé! 
- Anh Trân Öi! Tøi em thích æn dÜa hÃu, cä ba anh em 

mình cùng æn cho vui nhé! 
Trân c¡t dÜa ra làm nhiŠu mi‰ng nhÕ, màu s¡c ÇÕ cûa 

ru¶t dÜa cùng v§i nh»ng gi†t nÜ§c hÒng trông ÇËp l¡m, æn 
vào ng†t lÎm. B‡ng bé Sinh hÕi: 

- Anh Trân Öi, em thÃy ngày nào ª ch® cÛng có bán dÜa 
hÃu, nhÜng T‰t thì h† bán nhiŠu hÖn. Nhà anh cÛng mua 
dÜa Ç‹ chÜng trên bàn th©, nhà em cÛng vÆy. Trái dÜa "quš" 
l¡m sao, mà chÌ cúng trong dÎp T‰t? 

Trân nghe câu hÕi trên, ch®t nghï: Sao mà mÃy ÇÙa con 
nít bây gi© hÕi nhiŠu câu có lš có lë quá. Còn hai con bé 
này, gia Çình Trân vÅn thÜ©ng Çùa g†i là Bé Lš và bé S¿ 
(chÙ không là Sinh), vì m‡i lÀn nghe chúng nó nói chuyŒn, 
bao nhiêu vÃn ÇŠ cÀn giäi quy‰t. Ch£ng bi‰t chúng Çã hÕi 
mË nhÜ câu nhÜ "Ai ÇÈ ra mË?". (Th‰ nào mË cÛng phäi trä 
l©i do ông bà ngoåi) và nh»ng câu hÕi k‰ ti‰p ch¡c låi là: "Ai 
ÇÈ ra ông bà ngoåi, ai ÇÈ ra ông bà cÓ, ai Ç‹ ra ông bà.... 
ti‰p theo dài dài...". 

Trân vØa d†n b§t vÕ dÜa trên bàn vØa tìm câu trä l©i cho 
phù h®p v§i lÙa tu°i hai nhóc tì. 

- Th‰ các em có nghe chuyŒn s¿ tích quä dÜa hÃu chÜa 
nào? 

VØa nghe Ç‰n mÃy ch» "chuyŒn s¿ tích", m¡t ÇÙa nào 
cÛng sáng lên, Çáp nhanh và to: 

- Då chÜa! 
- Bây gi© anh k‹ cho nghe nhé! Câu chuyŒn nhÜ th‰ 

này: 
 
"Ngày xÜa thÆt là xÜa, có m¶t  ngÜ©i tên Mai An Tiêm 

làm æn chæm chÌ, låi bi‰t nhiŠu nghŠ. An Tiêm ÇÜ®c nhà vua 
yêu m‰n nên nhÆn làm con nuôi. M¶t hôm, trong b»a ti‰p 
khách, An Tiêm chÌ vào các thÙ trong nhà, vui vÈ nói: "TÃt 
cä thÙ này ÇŠu do tay tôi làm ra". M¶t quan trong triŠu vÓn 
ghen ghét An Tiêm bèn vŠ tâu v§i vua. Vua Çùng Çùng n°i 
giÆn nói: "Do bàn tay nó làm ra cä, vÆy Ç‹ xem nó sÓng ra 
sao v§i hai bàn tay Ãy!". Sau Çó An Tiêm bÎ Çày ra m¶t Çäo 
hoang. ThÃy trÜ§c m¥t là bãi cát mÎt mù không m¶t bóng 
ngÜ©i, núi rØng hoang v¡ng. V® An Tiêm s® hãi khóc nÙc 
nª: "Th‰ này thì v® chÒng ta ch‰t Çói mÃt thôi!". An Tiêm 
bäo v®: "Còn hai bàn tay, ta còn sÓng ÇÜ®c". Nói rÒi, An 
Tiêm b¡t tay làm ngay m†i viŒc. An Tiêm uÓn cung, vót tên 
Ç‹ Çi b¡n chim và sæn thú rØng làm thÙc æn h¢ng ngày, 
d¿ng nhà Çã có tre, g‡, cÕ gianh trong rØng. An Tiên lÃy g‡ 
Çóng cho v® m¶t cái khung cºi. V® An Tiêm tÜ§c cói phÖi 
khô Ç‹ dŒt thành väi may quÀn áo. M¶t hôm, nghe ti‰ng 
chim kêu ngoài bãi, hai v® chÒng thÃy m¶t Çàn chim Çang 

nhä nh»ng håt Çen Çen trên m¥t cát. An Tiêm lÃy håt trÒng 
trong vÜ©n, bøng nghï thÀm: "ThÙ quä này ch¡c là lành, 
chim æn ÇÜ®c ¡t ngÜ©i cÛng æn ÇÜ®c". Quä nhiên ít lâu sau, 
håt m†c thành cây rÒi ÇÖm hoa k‰t trái. Quä có vÕ màu 
xanh thÅm nhÜng khi chín, b° ra thÃy ru¶t ÇÕ, håt Çen 
nhánh. ˆn thÃy ng†t và mát. ñó là giÓng dÜa hÃu ÇÕ ngày 
nay. M¶t hôm, nhân mùa hái quä, An Tiêm làm bài thÖ nh§ 
quê hÜÖng và  kh¡c tên mình vào nh»ng quä dÜa rÒi thä 
xuÓng bi‹n, nh© sóng bi‹n ÇÜa vào ÇÃt liŠn. M¶t ngÜ©i dân 
nh¥t ÇÜ®c, dâng lên vua. Vua bi‰t An Tiêm vÅn còn sÓng 
trên Çäo v¡ng; nghï thÀm: "An Tiêm Çã nói Çúng: TÃt cä m†i 
thÙ ÇŠu do hai bàn tay làm ra". Vua cho thuyŠn ra Çón v® 
chÒng An Tiêm trª vŠ ÇÃt liŠn".  

 
Hai ÇÙa nhÕ mäi l¡ng nghe câu chuyŒn thÆt chæm chú, 

nên quên cä viŒc æn dÜa. Nh»ng con m¡t cûa chúng cÙ tròn 
xoe theo tØ l©i nói cûa Trân. Câu chuyŒn vØa dÙt, thì chúng 
khen nÙc nª: 

- Anh Trân k‹ chuyŒn hay quá! 
Trân giäi thích ti‰p cho các em hi‹u: 
- Câu chuyŒn trên khuyên m†i ngÜ©i phäi chÎu khó làm 

viŒc thì m§i tåo nên nhiŠu cûa cäi, tài sän. Ông bà chúng ta 
muÓn nh¡c nhª con cháu mình hãy nh§ Ç‰n An Tiêm là 
ngÜ©i siêng næng dù sÓng trong hoàn cänh nào cÛng thích 
Ùng ÇÜ®c cä. Quä dÜa hÃu còn mang Ç‰n s¿ may m¡n nhÜ 
trÜ©ng h®p cûa An Tiêm, nh© nó trôi vào ÇÃt liŠn mà vua 
m§i hi‹u ÇÜ®c l©i nói Çúng và gia Çình An Tiêm m§i thoát 
cänh sÓng Ç†a Çày nÖi Çäo hoang. Có th‹ vì lš do trên nên 
nhiŠu gia Çình Çã chÜng dÜa hÃu trong ngày T‰t, nhÜng anh 
bi‰t còn nhiŠu truyŠn thuy‰t khác n»a; ngÜ©i ta còn tin vào 
viŒc b° m¶t quä dÜa ra, nhìn màu s¡c ÇÕ ho¥c hÒng và cho 
r¢ng sang næm m§i së ÇÜ®c may m¡n hay không! Tùy tØng 
suy nghï cûa m†i ngÜ©i thôi các em å! Có nhiŠu nhà h† chÌ 
mua vŠ æn T‰t chÙ không bày trên bàn th© ông bà. 

Nh»ng l©i giäi thích trên ch¡c ch¡n Çã giúp cho hai ÇÙa 
nhÕ hi‹u ÇÜ®c, chúng cám Ön Trân. 

M¶t lúc sau bé Sinh hÕi: 
- Em và Lš tu°i con RÒng, còn næm nay là næm tu°i con 

gì vÆy, anh Trân? 
- Næm nay là næm con Gà 
Hai ÇÙa không hÕi n»a. NgÒi æn dÜa, rÒi cùng d†n dËp, 

lau bàn såch së. Sau Çó chúng chÖi các trò khác. ñÜ®c m¶t 
lúc låi quay qua hÕi Trân: 

- Anh Trân Öi! Bây gi© mình chÖi trò gà gáy nhé! Anh 
Trân là con gà trÓng, tøi em së che m¡t anh, lúc Çó là tr©i 
tÓi, khi bÕ tay ra thì tr©i sáng. Anh phäi giä gi†ng gà gáy: ò ó 
o o... 

Trò chÖi này v§i các em nhÕ thÆt thích thú, chúng còn 
b¡t Trân giä Çû thÙ gi†ng gà gáy. Trân giä con gà ch‰t, 
không chÎu gáy n»a, th‰ là hai ÇÙa Çè Trân ra th†c lét và b¡t 
Trân phäi gáy trª låi. Cä ba Çang vui vÈ chÖi Çùa, b‡ng có 
ti‰ng con gà gáy l§n không phäi ti‰ng ò ó o... mà là:  

- Reng... reng... reng... 
 
Trân giÆt mình thÙc dÆy, thì ra chi‰c ÇÒng hÒ báo thÙc 

tr©i Çã sáng, Ç‰n gi© chuÄn bÎ Çi làm. Trân r©i khÕi giÜ©ng. 
Trong lòng còn ti‰c nuÓi giÃc mÖ vØa qua. GiÃc mÖ Xuân, 
hÜÖng vÎ Xuân còn phäng phÃt Çâu Çây, nó vÅn luôn ÇËp 
mãi trong lòng Trân. 

 
(Vi‰t xong ngày 12.10.2004 ) 
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Nguồn Gốc 

Lễ Tạ Ơn 

hững người hành hương sang 
đất nước này bắt đầu trên 

chuyến tàu Mayflower chính là những 
người theo đạo Tin Lành thuộc nhà 
thờ Separatist Church, phát xuất từ 
nước Anh. Trước tiên họ rời Anh sang 
Hòa Lan để tránh bị đàn áp tôn giáo. 
Ở đây họ được thoải mái với tín 
ngưỡng của họ, nhưng dần dần họ 
không hòa hợp được với cách sống 

của người Dutch có khuynh hướng 
không tin vào Thượng Ðế. Để tìm một 
đời sống khá hơn, những giáo dân 
Separatist này thương lượng với một 
công ty chứng khoán Anh tài trợ cho 
họ Hành Hương vào Mỹ. Thế mà phần 
đông những người lên tàu Mayflower 
lại không phải là người họ đạo 
Separatist, nhưng được thuê để bảo 
vệ dịch vụ của công ty. Chỉ có một 
phần ba dân số trên tàu là chính gốc 
giáo dân Separatist thuộc các thuộc 
địa của nước Anh. 

Những người hành hương này đổ 
bộ tại Plymouth Rock (Massachusetts) 
vào ngày 11 tháng 12 năm 1620. Mùa 
đông đầu tiên rất khắc nghiệt. Ngay 
cuối thu họ đã mất đi 46 người trong 
số 102 người khởi hành trên tàu 
Mayflower. Nhưng mùa gặt của năm 
1621 lại là một mùa tốt đẹp. Những 
người còn sống xót quyết định làm tiệc 
ăn mừng- gồm cả 91 người da đỏ, là 
những người đã giúp dân Hành Hương 
sống còn trong năm đầu. Dân Hành 

Hương tin rằng họ không thể tồn tại 
được năm đó nếu không có người da 
đỏ giúp đỡ. Buổi lễ cử hành theo 
phong tục cổ truyền mừng mùa màng 
của Anh hơn là chỉ có “tạ ơn”. Tiệc kéo 
dài 3 ngày. 

Thống đốc William Bradford nói: 
“Gửi 4 người chuyên săn gà vịt rừng” 
để săn vịt, gà và ngỗng cho buổi tiệc. 
Mặc dù không biết có phải gà rừng là 
một phần chính cho bữa tiệc không? 
Tuy nhiên, chắc chắn là họ dùng thịt 
loài lông vũ. 

Danh từ “turkey” từ đó được 
những người Hành Hương dùng cho 
những giống chim rừng. 

Thêm một món mới mẻ sau này là 
bánh bí đỏ (pumpkin) được bày trên 
những bàn ăn của ngày lễ Tạ Ơn. 
Nhưng có điều không may là ở bữa 
tiệc đầu tiên những thực phẩm làm 
bằng bột mì không có, cho nên bánh 
mì và các thứ bánh ngọt khác làm 
bằng bột không có trên bàn. Tuy nhiên 
họ ăn bí đỏ luộc, và họ làm bánh chiên 
bằng bột ngô. Lúc đó trên bàn cũng 
không có sữa, nước táo, khoai tây hay 
bơ. Vì họ không có nuôi bò như gia 
súc để có bơ sữa, và khoai tây lúc đó 
được những người Âu Châu coi như là 
thức ăn độc. Nhưng tiệc có thêm cá, 
những loại trái dâu, rau cải soong, tôm 
hùm, nghêu sò, thịt chim rừng, trái 
cây khô và trái mận tươi. 

Lễ Tạ Ơn không được ăn mừng ở 
năm kế tiếp. Nhưng vào năm 1623 sau 
nhiều lần hạn hán những người Hành 
Hương của các thuộc địa cùng nhau tụ 
lại cầu nguyện cho mưa xuống. Sau 
khi mưa liên tiếp trút xuống mấy ngày. 
Thống Đốc Bradford tuyên bố một 
ngày Tạ Ơn nữa, và họ lại mời những 
người bạn da đỏ. Rồi mãi đến tháng 6 
năm 1676 mới có thêm một ngày Tạ 

Ơn khác. 
Vào ngày 20 tháng 6 năm 1676 Hội 

đồng thành phố Charlestown bang 

Massachusetts, họp lại bàn quyết định 
thế nào để cử hành lễ tạ ơn xứng 
đáng này. Họ chọn ngày 29 tháng 6 và 
lễ này sẽ không có người da đỏ. 

Tháng Mười 1777 lần đầu tiên cả 
13 thuộc địa ăn mừng lễ, nhưng chỉ có 
một lần đó thôi. 

Tổng Thống George Washington 
tuyên bố ngày lễ Tạ Ơn Quốc Gia vào 
1789, mặc dầu gặp một vài phản đối. 
Có người không nghĩ là những cố gắng 
của dân Hành Hương thuộc về vần đề 
của quốc gia. Tổng Thống Thomas 
Jefferson không hài lòng với cái ý 
tưởng cần một ngày để tạ ơn. 

Nhờ Sarah Josepha Hale, chủ bút 
của một tờ báo, cố gắng thuyết phục 
mọi người công nhận lễ Tạ Ơn bằng 
những bài trên báo của bà Boston 
Ladies’ Magazine, và Godey’s Lady’s 
Book. Sau 40 năm vận động bằng 
những bài viết, thư từ cho các Thống 
Ðốc và các Tổng Thống, mục đích của 
bà theo đuổi được đáp ứng, vào năm 
1863 Tổng Thống Lincoln tuyên bố 
ngày Thứ Năm cuối cùng của tháng 11 
là ngày nghỉ quốc gia cho lễ Tạ Ơn. 

Sau Tổng Thống Lincoln, ngày lễ 
có thay đổi vài lần ở những Tổng 
Thống kế tíếp. Tổng Thống Franklin 
Roosevelt định ngày thứ năm của tuần 
lễ thứ ba trong tháng 11 cho xa với 
ngày lẽ Giáng Sinh, nhưng dân chúng 
phản đối, nên hai năm sau đó ngày lễ 
lại đổi vào tuần thứ tư. 

Bắt đầu từ năm 1941 Lễ Tạ Ơn vào 
Thứ Năm của cuối tháng 11 được coi 
như ngày lễ chính thức hàng năm cho 
dân Mỹ.  
 
 

N 
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� TrÀn ThÎ HÒng Châu 
 

h»ng ngày ÇÀu næm, bàn, bån 
bè g¥p nhau thÜ©ng hay dùng 

3 ch» "PHÚC, L¶C, TH†" Ç‹ chúc 
nhau. Có lë ÇiŠu chúng ta mong mÕi 
nhÃt là ÇÜ®c hånh phúc, nên ch» Phúc 
Çã ÇÙng ÇÀu trÜ§c hai ch» L¶c và Th†. 

TrÜ§c tiên chúng ta thº tìm hi‹u 
ch» hånh phúc là gì? ñó là 2 ch» trØu 
tÜ®ng. Hånh phúc không nhÜ tiŠn tài ta 
có th‹ Ç‰m ÇÜ®c. Hånh phúc cÛng 
không giÓng tu°i th† vì tu°i th† ta có 
th‹ tính ÇÜ®c. ñ‰n m¶t tu°i nào Çó, ta 
có th‹ æn mØng thÜ®ng th†. Hånh phúc 
quä thÆt khó c¡t nghïa, khi Än, khi 
hiŒn, khi có, khi không, tùy theo tØng vÎ 
trí cûa không gian và th©i gian. ChÌ có 
mình m§i t¿ nhÆn chân ra ÇÜ®c. Khi ta 
nhìn ngÜ©i giàu có, tiŠn båc sum sê 
(dÒi dào?), xe c¶ bóng láng, ta nói 
ngÜ©i Çó "hånh phúc sung sÜ§ng" quá. 
Khi ta g¥p ngÜ©i bÀn hàn nghèo kh°, 
phäi nuôi Çàn con nhÕ dåi bÎnh hoån ta 
hay "t¶i nghiŒp". NhÜng có bi‰t Çâu 
ngÜ©i nghèo khó Çó låi có Ç©i sÓng an 
låc, không hŠ than thân trách phÆn 
nhÜ ngÜ©i giàu có. Và bi‰t Çâu ngÜ©i 
có Ç©i sÓng lam lÛ kia låi có hånh phúc 
hÖn ngÜ©i giàu có. 

VÆy làm th‰ nào Ç‹ có ÇÜ®c hånh 
phúc ? 

Theo nhiŠu cu¶c khäo cÙu cho 
thÃy ngÜ©i sÓng hånh phúc là ngÜ©i 
luôn luôn sÓng trong chánh niŒm, bi‰t 
hòa ÇÒng, uy‹n chuy‹n và dÍ dàng 
chÃp nhÆn nh»ng dÎ biŒt v§i ngÜ©i 
chung quanh. Trái låi ngÜ©i sÓng 
không hånh phúc là ngÜ©i chú tr†ng 
Ç‰n mình quá nhiŠu, sÓng bÃt ÇÒng và 
không chÃp nhÆn š ki‰n v§i ngÜ©i 
khác. TrÜ§c h‰t ta thÃy hånh phúc hay 
kh° Çau ÇŠu có 2 loåi: Th‹ xác và tinh 
thÀn. Trong cä 2 loåi nÀy Tâm làm 

chû. Khi thân th‹ ta khÕe månh, Ç©i 
sÓng vÆt chÃt ta ÇÀy Çû, chúng ta cäm 
thÃy phÀn nào hånh phúc. Tuy nhiên 
n‰u Ç©i sÓng tinh thÀn chúng ta bÎ 
khûng hoäng, chúng ta cäm thÃy Ç©i 
sÓng thÆt vô nghïa và chúng ta Çau 
kh° vô cùng. Khi ta hÜªng ÇÜ®c m¶t 
ÇiŠu gì vui ta t¿ bäo: "Tr©i cho". NhÜng 
theo ñÙc ñåt Lai Låt Ma trong cuÓn 
"NghŒ thuÆt cûa hånh phúc" thì hånh 
phúc ta có th‹ tìm ÇÜ®c b¢ng cách t¿ 
ÇiŠu khi‹n š nghï trong ÇÀu mình. 
Chúng ta t¿ nghï mình có hånh phúc, 
tÙc là chúng ta Çã có hånh phúc. ñÙc 
ñåt Lai Låt Ma cÛng cho chúng ta m¶t 
thông ÇiŒp vŠ hånh phúc: "Chúng ta 
không cÀn thêm tiŠn, chúng ta không 
cÀn thành công hÖn n»a, chúng ta 
không cÀn có m¶t thân hình hoàn häo 
hÖn và ngay cä chúng ta không cÀn 
phäi có m¶t ngÜ©i bån ÇÜ©ng hoàn 
häo hÖn". Thông ÇiŒp Çã cho chúng ta 
thÃy cûa cäi ª th‰ gian, ÇÎa vÎ, lòng 
ham muÓn không là y‰u tÓ xây d¿ng 
hånh phúc. Cái Ü§c muÓn cûa con 
ngÜ©i không có Çi‹m cùng tÆn. Cái Ü§c 
muÓn cûa ngÜ©i v®, mà ngÜ©i chÒng 
phäi Çi cày hai, ba viŒc làm cÛng 
không thÕa mãn nhu cÀu cûa ngÜ©i v®. 
Có cái Ü§c muÓn cûa ngÜ©i chÒng, mà 
ngÜ©i v® phäi làm løng quay nhÜ 
chong chóng cÛng không vØa š ông 
chÒng. VÆy chúng ta hãy t¿ b¢ng lòng 
v§i ngÜ©i bån Ç©i cûa mình, Ç‹ cu¶c 
sÓng ÇÜ®c an låc và Çem niŠm vui Ç‰n 
cho con cái. Có Ü§c muÓn cao thÜ®ng, 
së làm thæng hoa cu¶c sÓng, nhÜng 
Ü§c muÓn quá sÙc, không chánh Çáng 
së làm tiêu tan hånh phúc ta Çang có. 
CÛng nhÜ ñÃng Th‰ Tôn Çã dåy, khi 
nào ta diŒt ÇÜ®c tham, sân, si, phát 
tri‹n ÇÜ®c lòng yêu thÜÖng Ç‰n muôn 
loài, khi Çó chúng ta cäm thÃy an låc 
và hånh phúc. Tri‰t lš ñông Tây nhiŠu 
khi không giÓng nhau, nhÜng ta g¥p 
m¶t Çi‹m chung ª quan niŒm hånh 
phúc. Có nhà xã h¶i h†c Çã vi‰t r¢ng: 

"Hånh phúc là cái Çích cuÓi cùng mà 
con ngÜ©i mong muÓn". 

Ngoài nh»ng hånh phúc vÆt chÃt, 
ta còn có nh»ng hånh phúc tinh thÀn. 
Chúng ta có th‹ thÃy hånh phúc trong 
s¿ thoäi mái cûa tâm hÒn. Hånh phúc 
Ç‰n bÃt ch®t khi niŠm vui l§n nhÕ Ç‰n 
v§i ta. Hånh phúc Ç‰n khi ta nhìn m†i 
ngÜ©i chúng quanh ta hånh phúc. 
Hånh phúc khi ta ch®t nhìn ngÜ©i mË 
âu y‰m hôn ÇÙa con thÖ. Hånh phúc 
Ç‰n khi ta nhìn em bé toét miŒng cÜ©i 
vui, vô tÜ bên ngÜ©i thân. Hånh phúc 
Ç‰n khi ta ÇÜ®c ng¡m nhìn ánh dÜÖng 
lÃp lánh trên ng†n cây; nghe ti‰ng 
chim hót líu lo trên khóm lá. Tâm hÒn 
ta lâng lâng nhË hÄng khi chiŠu xuÓng 
nhìn dòng nÜ§c båc trôi vŠ Çâu. Hånh 
phúc là bÀu tr©i cao trong xanh có Çám 
mây tr¡ng k‰t thành suÓi tóc mË già. 
Hånh phúc thÆt ÇÖn giän, thÆt thi‰t tha.  

ñã nhiŠu lÀn tôi Çi ngang vÜ©n 
ngÜ©i hàng xóm, mäi mê ng¡m nhìn 
không r©i bÜ§c. M¶t cây l¿u lá chi chít, 
láng bóng ánh sáng m¥t tr©i. Trong lá 
lÅn vài nø l¿u m§i nª, xòe ra mÃy cánh 
ÇÕ r¿c trông nhÜ løa nõn và chùm quä 
sum sê treo lÖ lºng trên cành lá bi‰c. 
Ôi, ÇËp làm sao không bút m¿c nào tä 
h‰t ÇÜ®c. Tâm hÒn tôi lâng lâng hånh 
phúc và cäm thÃy an låc lå thÜ©ng. 
Ch£ng th‰ mà trong các bu°i lÍ tåi nhà 
th©, ngÜ©i ta b¡t tay nhau, chúc nhau 
bình an, chÙ không chúc nhau ÇÜ®c 
nhiŠu tiŠn, nhiŠu cûa. N‰u ÇÜ®c hÖn 
nh»ng ÇiŠu cæn bän trên, hãy t¿ nghï 
mình có quá nhiŠu hånh phúc. Chúng 
ta nhìn ra th‰ gi§i chung quanh, bao 
nhiêu tai h†a khûng khi‰p Ç° xuÓng 
ÇÀu ngÜ©i dân vô t¶i, nào hån hán, 
thiên tai, løt l¶i, nào Ç¶ng ÇÃt, chi‰n 
tranh, ngÜ©i ngÜ©i phäi chÎu cänh màn 
tr©i chi‰u ÇÃt, sÓng tä tÖi, Çói rách thÆt 
xót xa. Ta së thÃy PhÆt, Tr©i Çã cho ta 
quá nhiŠu. Khi Çói mà ÇÜ®c b»a cÖm 
thanh Çåm ta vÅn thÃy ngon hÖn 
nh»ng cao lÜÖng mÏ vÎ khi Çã no. Do 
Çó mà ta không mong muÓn gì hÖn. Vì 
ta bi‰t "sông có khúc, ngÜ©i có lúc". ƒy 
là ta Çã có hånh phúc. 

Trong th‰ gi§i væn minh vÆt chÃt, 
con ngÜ©i sÓng quay cuÒng trong 
guÒng máy v¶i vã dÍ ÇÜa Ç‰n bÎnh tâm 
thÀn. Các bác sï tâm lš, cÛng nhÜ 
trong kinh Çi‹n PhÆt giáo ÇŠu nói "tâm 
bình thì th‰ gi§i bình". ThÆt vÆy, khi ta 
ÇiŠu khi‹n ÇÜ®c tâm ta tïnh l¥ng, thái 
hòa, không xao Ç¶ng trÜ§c ngoåi cänh 
ta Çã tránh ÇÜ®c s¿ nhiÍu loån cûa tâm 
hÒn và tránh ÇÜ®c bÎnh khûng hoäng 

N 
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tâm thÀn. HÆu quä së mang nhiŠu tai 
håi cho ngÜ©i chung quanh và së thành 
gánh n¥ng cho xã h¶i. 

NhÜ trên Çã nói, khûng hoäng tâm 
thÀn là hÆu quä cûa ngÜ©i sÓng không 
an låc hånh phúc. Chính chúng ta bi‰t 
Çû thì ngÜng tìm ki‰m, t¿ yên vui v§i 
hiŒn tåi. Chính ta là vÎ thÀy thuÓc cûa 
ta, chính ta t¿ tìm lÃy phÜÖng pháp 
thích h®p Ç‹ trÎ cÖn khûng hoäng tâm 
thÀn. Bác sï tâm lš Ç‹ l¡ng nghe tâm 
bÎnh, hay nhiŠu loåi thuÓc trÎ bÎnh Çã 
phát hành trên thÎ trÜ©ng nhÜ hai loåi 
thông thÜ©ng sau Çây: Prozac ho¥c 
Zoloft. Ta có th‹ thay Ç°i n‡i bÃt an 
trong tâm hÒn b¢ng niŠm vui. Ta khám 
phá ra niŠm vui là s¿ thÕa mãn ª trong 
ta, chÌ cÀn ta có thì gi© Ç‹ tìm ki‰m nó. 
ñây cÛng là m¶t cách chúng ta hoàn tÃt 
trách nhiŒm, sÓng m¶t Ç©i lành månh, 
thÕa mãn Ç‹ thÜªng thÙc nh»ng khó 
khæn giúp ta thêm sÙc månh. Tæng 
trÜªng l®i ích cho m†i ngÜ©i së Çem låi 
hånh phúc cho chính bän thân ta.M¶t 
nhà tÜ tÜªng vô danh Çã ÇÎnh nghïa: 
"Hånh phúc là nh»ng cái thÀn diŒu cûa 
cu¶c sÓng". S¿ sung sÜ§ng, niŠm Çau 
kh°, nø cÜ©i hay gi†t nÜ§c m¡t, nghïa là 
gÒm cä h›, n¶, ái, Ó, Çû vÎ cay Ç¡ng, 
ng†t bùi cûa cu¶c Ç©i. 

ThÀy Thích NhÜ ñi‹n khi giäng giáo 
pháp cûa ñÙc Thích Ca Mâu Ni cÛng 
Çã tØng ÇÎnh nghïa: "Hånh phúc là 
nh»ng gì ta Çang có trong tÀm tay; chÙ 
không phäi nh»ng gì ngÜ©i ta Çang Çi 
tìm". 

Mùa Xuân s¡p vŠ, xin kính chúc 
quš vÎ Ç¶c giä m¶t næm hånh phúc tràn 
ÇÀy. Xin nguyŒn cho m‡i t¿ thân chúng 
ta là m¶t cành hoa hÜÖng s¡c Ç‹ tô 
Çi‹m cho cu¶c Ç©i. Và mùa Xuân nhÜ š 
luôn luôn ª bên ta.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieát ñeán bao giôø 
    

Muøa ñoâng tuyeát laïnh ôû phöông naøy 
Nhôù nöôùc thöông nhaø maét leä cay 
Nghó ñeán song thaân nôi caùt buïi… 
Coù ai hieåu thaáu noãi ñau naøy… 
 
Cuõng ñaønh laïnh leõo nhö söông tuyeát 
Möôøi moät Xuaân ngöôøi ñaãm gioù söông 
Maùi toùc xanh xöa giôø ñieåm baïc 
Xöù ngöôøi lau leä khoùc queâ höông ! 
 
Chuùng ta, taát caû ngöôøi vong quoác 
Thaûm hoïa cô trôøi… laïc boán phöông 
Töøng maûnh hoàn ñau lìa toå aám 
Gian nan, phieâu baït, leõ voâ thöôøng … 
 
Baïn beø, thaân quyeán giôø xa laéc 
Bieát ñeán bao giôø… trôû laïi thaêm 
Töø buoåi chia tay lìa ñaát Meï 
Tuyeát söông phuû moä… meï cha naèm ! 
 
Ngaân giang thaêm thaúm nghìn xa caùch 
Maãu töû tình thaâm phaûi caùch chia 
Nhôù maùi nhaø xöa qua loái nhoû 
Khoùi lam baøng baïc giöõa söông khuya… 
 
Baây giôø laëng leõ thaân ly khaùch 
Xuaân ñeán nghe loøng ñaãm gioù möa 
Bao keû traéng ñeâm traøn noãi nhôù 
Ñau loøng daân Vieät… thaûm thöông chöa ? 
 
Haõy pha noãi nhôù vaøo men röôïu 
Coá neùn trong tim gioït leä khoâ 
Thaàm öôùc nhö laø ta ñaõ ñöôïc 
Chaøo Xuaân queâ Meï… thoûa mong chôø. 

 
� Ngoïc An  
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� Hà Ng†c Bích 
 

r©i Çã sáng tÕ. ñám chim rØng 
ngoài lùm bøi Çang hòa tÃu ríu 

rít inh Õi khúc nhåc bình minh hòa lÅn 
v§i ti‰ng líu lo länh lót cûa mÃy con 
chim chìa vôi, chào mØng ánh sáng 
ban mai. Ti‰ng con gà tre trÓng ÇiŠu 
gáy m¶t tràng dài te... te... r¶n rã oai 
vŒ ngoài khu vÜ©n nhà sau. Tôi giøi 
m¡t, ngÒi  nhÕm dÆy nhìn chi‰c giÜ©ng 
tre quen thu¶c, tuy cÛ kÏ †p Ëp nhÜng 
ÇÜ®c cái là n¢m ngû rÃt êm mà cäm 
thÃy khoan khoái lâng lâng.  

Hôm nay thÙ næm, khÕi phäi Çi h†c 
và cái viÍn änh m¶t ngày rong chÖi 
ngoài ÇÒng n¶i v§i th¢ng Næm XÜÖng 
Gà hay Çi t¡m sông v§i b†n trÈ trong 
làng làm cho tôi vui h£n lên. Ti‰ng 
th¢ng CÀm låch båch chåy t§i chåy lui, 
Çang sºa soån Ç‹ lùa bÀy dê nhÕ cho 
Çi æn cÕ vào m‡i bu°i sáng. Nó lÜ§t 
ngang qua, cÜ©i cÀu tài v§i tôi m¶t cái 
rÒi lË Çi vŠ phía chuÒng dê. Tôi nheo 
m¡t nhìn theo nó. Th¢ng CÀm nhÕ hÖn 
tôi chÌ Ç¶ vài tháng nên tôi vÅn mÀy 
tao v§i nó, vä låi ngÜ©i nó vóc dáng 
nhÕ thó låi Óm nhách nhÜ con cò ma 
chÌ Çáng vào Çàn em cûa tôi. 

Ba má tôi sau khi ly dÎ, m‡i ngÜ©i 
có cu¶c sÓng riêng tÜ, không bi‰t còn 
nh§ Ç‰n ba chÎ em tôi không? Ba tôi 
bÕ nhà ra Çi Ç‰n tÆn xÙ Lào xa xôi Ç‹ 
lÆp s¿ nghiŒp. Má tôi thì trª vŠ quê 
ngoåi nÖi chÓn ÇÒng quê ru¶ng rÅy ª 
tÆn nÖi làng Vïnh Th§i Vïnh ThuÆn gì 
Çó xa l¡c xa lÖ, kinh cùn råch cån. ChÎ 
em tôi ÇÜ®c giao cho mÃy bà cô ông 
dÜ®ng, sÓng Ç¡p Ç°i qua ngày.  

Th¢ng CÀm thì cÛng ch£ng gì hÖn. 
Gia Çình nó ch¡c nghèo l¡m nên má 
nó phäi mang con Ç‰n nhà cô dÜ®ng 
tôi, xin cho nó ÇÜ®c ª gi» bÀy dê nhÕ. 
CÙ gÀn Ç‰n h‰t næm là má nó låi Ç‰n 
lÃy tiŠn ª mÜ§n m¶t næm trÜ§c Ç‹ Çem 
vŠ may s¡m quÀn áo cho mÃy em nó 

và trang träi n® nÀn. TrÜ§c khi má nó 
vŠ, th¢ng CÀm x§ r§ Ç‰n gÀn má thÃy 
mà t¶i nghiŒp, Çôi m¡t ÇÕ hoe làm tôi 
chÌ s® nó khóc quá! Bä vuÓt ve an ûi 
nó rÒi dúi vào tay m¶t gói nhÕ quÀn áo 
cÛ v§i vài cái bánh in và th¢ng CÀm låi 
ÇÜ®c gia hån thêm m¶t næm ª mÜ§n 
n»a. Có lë vì vÆy mà tôi thÃy thÜÖng 
nó l¡m. Tôi có mË, nhÜng nh»ng ngày 
tháng n¢m trong vòng tay mË ch¡c 
ch£ng ÇÜ®c bao nhiêu. Th¢ng CÀm 
cÛng có mË nhÜng má nó låi nghèo 
quá Çành phäi Çem Ç® nó Ç‹ có tiŠn 
nuôi mÃy ÇÙa con nhÕ còn låi. CÛng 
may cô dÜ®ng tôi rÃt thÜÖng mÃy ÇÙa 
cháu, låi ÇÓi xº nhân hÆu v§i ngÜ©i làm 
nên tôi và th¢ng CÀm vÅn hÒn nhiên 
sÓng vui vÈ v§i m§ tu°i xanh m¥c cho 
ngày tháng trôi qua. Hai ÇÙa càng trª 
nên tÜÖng Ç¡c và lúc nào nó cÛng tìm 
cách chiŠu tôi nhÜ m¶t ÇÙa em nhÕ. 
Ti‰ng th¢ng CÀm ch®t reo lên: 

- Anh TÜ, lúc nÀy ÇÃt ru¶ng Çã khô 
nÙt nÈ nhÜng vÅn còn gÓc rå và cÕ non 
rÃt nhiŠu. Em nghe ti‰ng d‰ ch¡t mái 
và gáy ran cä cánh ÇÒng. Hôm nay thÙ 
næm anh nghÌ h†c, sao không Çi gi» dê 
v§i em cho vui? RÒi nó låi cÜ©i hŠ hŠ, 
nói ti‰p: 

- Mình thä dê cho t¿ do æn cÕ d†c 
theo mÃy cái b© mÅu l§n, còn anh và 
em thì m¥c tình b¡t d‰ m¶t b»a cho Çã 
Ç©i Çi? 

Tôi khoái chí gÆt ÇÀu: 
- MÀy có ch¡c không hay låi nói 

dóc t° cho tao Çi theo rÒi chÌ b¡t ÇÜ®c 
mÃy con d‰ trøc hay d‰ m†i, ÇÜ®c cái 
to con nhÜng låi vô tích s¿, chÌ còn có 
nÜ§c Çem cho gà æn ch§ Çá Ç‰ch gì 
ÇÜ®c? 

Th¢ng CÀm cÜ©i khì khì: 
- Hôm rÒi em ÇÙng ngoài nhìn thÃy 

con d‰ cÜng cûa anh bÎ thua làm anh 
mÃt h‰t hai xu và nhÃt là b†n trÈ B¢ng 
Tæng kêu ngåo anh quá xá! 

Nghe nh¡c Ç‰n trÆn Çá d‰ tôi låi 
càng thêm n°i sùng: 

- ¯, tøi nó Ç‹u thÆt. Tao không dè 
con d‰ cûa b†n nó låi Çi hàm dÜ§i ác 
quá! MÀy thÃy, khi nó gáy re... re... 
dang r¶ng c¥p càng, rà sát m¥t ÇÃt rÒi 
xông th£ng Ç‰n con d‰ "TriŒu Tº 
Long" cûa tao. Con d‰ tao cÛng ch£ng 
kém gì nhÜng låi Çi hàm trên, c¥p càng 
giÖ lên cao ÇÓi ÇÀu v§i ÇÎch thû trông 
thÆt hùng dÛng månh båo vô cùng. Cä 
hai con giao ÇÀu xông th£ng vào, hai 
c¥p càng xÓc vào nhau d» d¶i, cÓ ÇÄy 
bÆt ÇÓi phÜÖng ra khÕi vòng chi‰n. 
NhÜng lÀn Çó thÆt xui xÈo, con d‰ tao 
ch£ng may g¥p phäi kh¡c tinh nên bÎ 
hÃt lÆt nhào Çành phäi bÕ chåy. Con 
d‰ ÇÎch không thèm Çu°i theo, chÌ 
giÜÖng c¥p cánh gáy re... re... ca khúc 
khäi hoàng Ç¡c th¡ng. B†n nó ÇÜ®c 
dÎp c° võ Àm ï, làm tao quê quá! 

Th¢ng CÀm cÜ©i tÒ tÒ: 
- VÆy là anh mÃt toi hai xu. Phäi chi 

Ç‹ mua xôi n‰p dØa nåo cho em æn ké 
v§i thì có phäi là tÓt hÖn không? 

Tôi bÆt cÜ©i: 
- MÀy låi ch†c quê tao à? Hai xu Çó 

là tiŠn tao bán con cá lia thia cÜng cûa 
tao cho m¶t th¢ng bån, ÇÎnh mua xôi 
n‰p Ç‹ Çãi mÀy và th¢ng Næm XÜÖng 
Gà æn, nhÜng ch£ng may låi g¥p tøi cô 
hÒn Çó gå tao Çá d‰. Tao cÙ ch¡c 
mÄm là con d‰ TriŒu Tº bách chi‰n 
bách th¡ng, thì làm sao mà thua ÇÜ®c, 
b†n mình m¥c tình mà æn xôi n‰p. 
NhÜng ch¡c có lë cái sÓ cûa mÀy và 
th¢ng Næm là sÓ æn mày không ÇÜ®c 
æn xôi nên làm tao thua såch bách, 
lûng cä túi, bây gi© låi còn kêu ngåo 
tao n»a à? 

Th¢ng CÀm cÜ©i khì khì: 
- LÀn nÀy ra ru¶ng anh ráng b¡t 

cho ÇÜ®c m¶t con d‰ lºa to, loåi anh 
chÎ sØng sÕ, låi Çi hàm dÜ§i là phøc thù 
ÇÜ®c chÙ gì? 

Tôi khoái chí bäo: 
- ¯, tao Çi gi» dê v§i mÀy cho vui. 

NhÜng mÀy nh§ mang theo mÃy cû 
khoai lang bí cûa th¢ng bån nhÕ, vØa 
m§i lén ba nó Çào cho tao, Ç‹ tøi mình 
Çem lùi trong lºa rÖm æn Ç« ghiŠn vÆy. 

 
Tr©i trong xanh, gió ÇÒng th°i man 

mác. Ti‰ng sáo cÜªng ríu rít dÜ§i ánh 
n¡ng Ãm áp ban mai, Çâu ÇÃy ti‰ng 
sáo diŠu vi vu tØ xa v£ng låi. ñàn dê 
tr¡ng tung tæng trên con b© mÅu l§n, 
hai bên cÕ m†c xanh non. Con dê Ç¿c 
ÇÀu Çàn h®m hïnh nhìn tôi nhÜ thách 
ÇÓ sao không leo lên lÜng nó c«i nhÜ 
vài khi? Các thºa ru¶ng mênh mông 
chÌ còn trÖ låi nh»ng gÓc ra vàng xám 

T 

Tieáng Deá 
naêm xöa 
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Çã b¡t ÇÀu møc, lÕm bÕm vài nÖi cÕ 
m†c xanh rì. TØng Çàn bò vàng hiŠn 
lành Çang nhai cÕ räi rác trong các 
cánh ÇÒng không. MÃy r¥ng trâm bÀu 
th£ng tÃp chåy dài Ç‰n tÆn chÓn xa xa. 
Trên bÀu tr©i xanh ng¡t, m¶t con diŠu 
hâu vÆt v© bay lÜ®n, lâu lâu låi rít lên 
tØng tràng dài iiíí... iiíí... NhiŠu con 
chim chiŒng lš l¡c lao lên lao xuÓng, 
phóng vút lên cao rÒi Çâm b° xuÓng 
m¥t ÇÃt vØa kêu chíp chíp inh tai. Tôi 
khoan khoái hít m¶t hÖi dài không khí 
trong lành vào lÒng ng¿c, mùi lúa chín, 
mùi rÖm ra dÜ©ng nhÜ vÅn còn thoang 
thoäng Çâu Çây. 

Ti‰ng th¢ng CÀm v£ng Ç‰n: 
- Tr©i! D‰ gáy quá xá anh TÜ, m¥c 

tình cho anh b¡t nhá! Ráng mà ki‰m 
cho ÇÜ®c m¶t con d‰ lºa thÆt cØ Ç‹ 
còn phøc hÆn chÙ? 

Ti‰ng d‰ ch¡t mái tíc... tíc... v£ng 
låi nhiŠu phía. ThÌnh thoäng m¶t tràng 
ti‰ng gáy r¶n rã re... re... re... vang lên 
làm cho tôi càng thêm cao hÙng. Gì 
ch§ b¡t d‰ Çá thì tôi cÛng thu¶c vào 
hång t° sÜ mà! ñã bao lÀn, tôi b¡t 
ÇÜ®c nhiŠu con d‰ than hay d‰ lºa Çá 
rÃt hay làm cho mÃy th¢ng bån trong 
trÜ©ng phäi lác cä m¡t, cÓ nài nÌ l¡m 
tôi m§i chÎu nhÜ©ng låi cho v§i giá m¶t 
hay hai xu Ç‹ mua bánh trÜ§c c°ng 
trÜ©ng. Có lë tôi là m¶t th¢ng bé có 
máu bøi Ç©i, không ª gÀn cha mË Ç‹ 
lâu lâu vòi vïnh ÇÜ®c vài xu nên Çành 
phäi b¡t mÃy con d‰ Çá, ki‰n vÜÖng, 
kim quít hay cá lia thia Ç‹ Ç°i các ho¥c 
bán låi cho mÃy th¢ng bån khá giä, 
con nhà giàu lúc nào cÛng r°n rÈn tiŠn 
xu trong túi. ñành là m¶t chánh sách 
hÖi bá Çåo nhÜng nó cÛng giúp tôi có 
ÇÜ®c gói xôi, mi‰ng bánh hay trái 
chuÓi chiên vàng cháy thÖm phÙc æn 
cho Ç« thèm vÆy. Ch¶t m¶t tràng ti‰ng 
gáy re... re... r¶n rã làm tôi chú š. Ch¡c 
con d‰ nÀy to l¡m, thu¶c vào loåi anh 
chÎ Çây. Tôi rón rén tØng bÜ§c m¶t Ç‰n 
gÀn. Có lë nó nghe ÇÜ®c ti‰ng Ç¶ng 
nên ngØng gáy, tôi cÛng ngØng låi. RÒi 
dÜ©ng nhÜ thÃy yên l¥ng nó låi yên chí 
ch¡t mái ri rÌ. ñÃt khô nÙt nÈ nhiŠu nÖi 
dÜ§i mÃy bøi cÕ hay gÓc ra. Tôi cÛng 
vØa kÎp nhìn thÃy trong khu nÙt m¶t 
con d‰ than to Çang phùng c¥p cánh 
ch¡t mái rÌ rä. LË làng tôi chÆn ngách 
hai ÇÀu khe nÙt v§i mÃy cái que cây 
mang theo s¤n, Ç‹ nó không còn chåy 
thoát ÇÜ®c. RÒi khoan khoái tôi ngÒi 
bŒt xuÓng ÇÃt, lÃy con dao y‰m x¡n 
ÇÃt tØng mi‰ng nhÕ, Çào r¶ng khe nÙt 
ra.  

Th¢ng CÀm Ç‰n gÀn lúc nào không 
rõ, ch†t miŒng vào: 

- Coi chØng, anh x¡n phåm nó gãy 
m¶t giò hay lûng bøng thì k‹ nhÜ tiêu 
tùng, h‰t Çá ÇÜ®c. 

Tôi cÜ©i tÒ tÒ: 
- Yên chí Çi, tao là sÜ t° b¡t d‰ ª 

cái làng TÜ©ng L¶c nÀy mà, mÀy 
không bi‰t sao? 

RÒi tôi cÛng b¡t ÇÜ®c con d‰ than 
to, bøm trong hai bàn tay và ÇÜa cho 
th¢ng CÀm xem. Nó nhiŒt liŒt tán 
thÜªng: 

- Tr©i! Con d‰ than b¿ quá, anh 
Çúng là t° sÜ nhà nghŠ rÒi! 

B‡ng nó chÌ chÕ: 
- Có con d‰ mái n»a kìa, anh 

không b¡t sao? 
Tôi cÜ©i ròn rä nhåo nó: 
- MÀy mà cho nó có bÒ, ngày tÓi 

chÌ lo ch¡t mái thì còn Çá Ç‰ch gì n»a! 
MÀy Çúng thÆt là ngu nhÜ bò Ç¿c rÒi! 

 
Cu¶c b¡t d‰ hào hÙng låi ti‰p tøc. 

Th©i gian sau, th¢ng CÀm låi chåy 
Çâm b° Ç‰n vØa la bài häi: 

- Anh TÜ, em b¡t ÇÜ®c m¶t con d‰ 
nè. Cho em m¶t cái vÕ h¶p quËt Ç‹ 
Ç¿ng nó Çi. 

RÒi nó bøm tay chìa cho tôi xem 
m¶t con d‰ than bé tí chØng b¢ng hai 
håt ÇÆu. VÆy mà cÛng phùng cánh 
ch¡t... ch¡t... ri rÌ làm tôi ôm bøng cÜ©i 
læn ra. 

- Tr©i ÇÃt! Con d‰ cûa mÀy là loåi 
d‰ "Óc tiêu" thì Çem Çá v§i ai ÇÜ®c, có 
h†a chæng là cho tao Ç‹ làm mÒi câu 
cá lóc thì tÓt hÖn. 

M¥t th¢ng CÀm méo xËo: 
- Anh låi gåt em n»a rÒi. Em nghe 

nó gáy re... re... trong gÓc rå mà! 
Tôi cÜ©i hŠ hŠ: 
- ¯ thì nó gáy, nhÜng nó bé tí teo 

nhÜ håt tiêu nên ngÜ©i ta m§i g†i là d‰ 
Óc tiêu Çó. G¥p m¶t ÇÎch thû nhÜ con 
d‰ than tao vØa m§i b¡t hÒi nãy thì vØa 
m§i thÃy bóng là nó Çã chåy re rÒi, còn 
Çá Çi‰c gì n»a? 

 
Ti‰ng cÜ©i ha hä cûa tôi phá tan 

bÀu không khí tÎch mÎch cûa cánh 
ÇÒng không. Tr©i vÅn trong xanh, tØng 
Çám mây tr¡ng nhÜ tÖ nõn bŠnh bÒng 
trôi lang thang. Xa xa gÀn mé Çìa còn 
nÜ§c, m¶t con cò tr¡ng Çang lom xom 
rình cá. B‡ng tôi giÆt mình Çánh thót. 
M¶t tràng ti‰ng gáy re... re... nghe thÆt 
hùng dÛng lå kÿ. ñúng là m¶t con d‰ 
Çàn anh, loåi tÙ chi‰ng giang hÒ rÒi. 
Tôi rón rén nhË nhàng bÜ§c Ç‰n gÀn. 
Nó l¥ng yên, tôi cÛng dØng låi cÓ l¡ng 
tai nghe. RÒi ti‰ng gáy r¶n rã låi vang 
lên dÜ©ng nhÜ dÜ§i chân m¶t bøi cÕ 
lông chÒn xanh um. Tôi bÜ§c v¶i Ç‰n, 

våch bøi cÕ ra Ç‹ l¶ m¶t cái hang nhÕ 
láng cót, miŒng hang còn lÃm tÃm vài 
mi‰ng cÕ non bÎ c¡n ÇÙt räi rác. Tôi 
mØng thÀm, loåi d‰ ª hang ch¡c là cØ 
l¡m. LÀn này thì khÕi phäi Çào ÇÃt hay 
chÆn ngách gì cä, tôi ra tay nhà nghŠ 
bÙt m¶t c†ng cÕ dài tuÓt bÕ lá rÒi th†c 
nhè nhË vào hang. B‡ng m¶t con d‰ 
màu vàng sÅm, to t° bÓ phóng v†t ra, 
tôi qušnh quáng chøp lÃy chÌ s® nó v†t 
mÃt thì thÆt là phí cûa tr©i. 

Th¢ng CÀm tØ xa låi chåy Ç‰n, trên 
tay lûng l£ng m¶t con chim to b¢ng 
n¡m tay, lông r¢n ri, mÕ nh†n dài, 
chÜa kÎp nói gì thì tôi Çã Ç¡c š chìa con 
d‰ trong hai bàn tay bøm låi cho nó 
xem. Nó vØa ghé m¡t vào Çã la rÀm 
lên: 

- Tr©i! Con d‰ lºa b¿ quá xá, anh 
làm sao b¡t ÇÜ®c nó? Loåi d‰ lºa nÀy 
Çá d» l¡m và gan lì hÖn mÃy con d‰ 
than nhiŠu. Anh có bán thì phäi Çòi ít 
nhÙt là ba xu m§i ÇÜ®c. 

Tôi cÜ©i ha hä Ç¡c chí bäo th¢ng 
CÀm: 

- Phäi cho nó Çá thº Ç‹ xem phong 
Ç¶ ra sao Çã. Không bi‰t nó Çi hàm 
dÜ§i hay hàm trên và có mi‰ng nghŠ 
ru¶t nào không? Tao còn phäi tìm 
cách phøc thù tøi bên B¢ng Tæng chÙ! 

Th¢ng CÀm mØng r« ba hoa: 
- Anh TÜ, em vØa m§i ÇÆp ÇÜ®c 

con chim mÕ nhác nÀy và hÓt ÇÜ®c 
bÓn cái trÙng nhÕ. Nó n¢m yên không 
Ç¶ng ÇÆy trên ° gi»a Çám rå khô, nó 
tÜªng là em không nhìn thÃy. Nào dè 
em chåy vòng quanh cho nó quáng 
m¡t rÒi bÃt ng© quÃt cho m¶t gÆy tre 
ch‰t th£ng c£ng. Loåi mÕ nhác ÇÒng 
nÀy thÎt rÃt ngon mŠm. Em v¥t lông nó, 
Çem nÜ§ng lºa rÖm v§i mÃy cû khoai 
lang bí Ç‹ anh em mình æn nhá? 

Tôi khoái chí tán thành: 
- ¯, mÀy nÜ§ng chim và khoai Çi, 

tao cÛng thÃy Çói bøng rÒi. Gì ch§ 
khoai lang lùi trong lºa rÖm thì tuyŒt 
Ç‰n thánh cÛng không chê ÇÜ®c.  

 
Hai ÇÙa nhìn nhau cÜ©i ròn rã gi»a 

cánh ÇÒng không mông quånh. Gió 
ÇÒng th°i lÒng l¶ng, bÀy dê tr¡ng vÅn 
tung tæng g¥m cÕ. Tôi và th¢ng CÀm 
cäm thÃy sung sÜ§ng lâng lâng, ca hát 
nghêu ngao gi»a ÇÒng ru¶ng bao la. 
Trên nŠn tr©i cao, mây tr¡ng vÅn l»ng 
l© bay, có lë mây không nhà nên suÓt 
ki‰p phäi lang thang. Xa xa m¶t con 
håc xám vÆt v© bay vút trong bÀu tr©i 
xanh th£m vŠ m¶t th‰ gi§i thÀn tiên 
huyŠn äo nào. 
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"Hoàng håc nhÃt khÙ bÃt phøc 
phæn 

Båch vân thiên täi không du du" 
 

Nghïa là: 
"Håc vàng Çi mÃt tØ xÜa, 
Nghìn næm mây tr¡ng bây gi© còn 

bay".  (*) 
 
Tôi thÅn th© nh§ låi nh»ng k› niŒm 

êm ÇŠm ngày xÜa, khi còn ª nÖi quê 
mË xa xôi. Gi© Çây ª xÙ ngÜ©i, dù có 
muÓn Çá d‰ cÛng không ÇÜ®c n»a. D‰ 
ª ÇÃt Pháp nÀy là loåi d‰ cÕ, bé tí teo 
còn bé hÖn mÃy con d‰ Óc tiêu cûa 
th¢ng CÀm, chÌ gáy ÇÜ®c rÌ rä trong 
mÃy Çám cÕ xanh, ch§ ch£ng Çá Çi‰c 
gì cä. M¶t hôm, tình c© xem cuÓn phim 
"VÎ vua cuÓi cùng cûa Tàu", thÃy vua 
Tàu lúc nhÕ cÛng thích chÖi Çá d‰ nhÜ 
tôi, nhÜng d‰ Tàu màu khói nâu nhåt 
chä ÇËp Çë gì cho l¡m. ñem so sánh 
v§i nh»ng con d‰ than Çen mun hay d‰ 
lºa màu gåch, v§i Çôi giò cÙng cáp ÇÀy 
gai nh†n li ti cûa quê mË ngày nào thì 
thÆt thua xa. NgÜ©i Tàu cÛng thích Çá 
d‰ l¡m nhÜng d‰ Tàu chÜa ch¡c gì Çá 
hay hÖn d‰ ViŒt Nam, nhÃt là ª cái 
làng TÜ©ng L¶c nhÕ bé cûa tôi và 
th¢ng CÀm.  

Tôi mÌm cÜ©i nghï, quân tÜ§ng ViŒt 
Nam ngày xÜa dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa 
vua Quang Trung chä Çã tØng Çánh 
tan hai mÜÖi vån quân Thanh trong 
m¶t trÆn chi‰n thÀn tÓc vÕn vËn chÌ có 
næm ngày là gì? Nh»ng con d‰ than, 
d‰ lºa cûa quê hÜÖng thì làm sao có 
th‹ ÜÖn hèn ÇÜ®c? Dù cho quê hÜÖng 
ngày nay vÅn còn l¥n høp trong làn 
sóng ÇÕ, xÙ sª vÅn còn äm Çåm dÜ§i 
bóng c© ÇÕ máu, nhÜng rÒi thì cÛng có 
ngày hÒn thiêng sông núi cûa ÇÃt nÜ§c 
cÛng phát huy låi ÇÜ®c chÙ? Ch£ng lë 
cái ch‰ Ç¶ båo tàn ngu xuÄn cûa b†n 
C¶ng Sän có th‹ tÒn tåi mãi mãi ÇÜ®c 
sao? Ch£ng lë suÓt phÀn Ç©i còn låi, 
tôi phäi æn nh© ª ÇÆu nÖi xÙ ngÜ©i, 
không th‹ nhìn thÃy låi ÇÜ®c cái quê 
mË cûa ÇÒng ru¶ng bao la, quê hÜÖng 
cûa nh»ng con d‰ than, d‰ lºa, cây 
rÖm, gÓc rå, cÕ lác, ao bèo... Ch£ng lë 
dòng giÓng Låc HÒng, con cháu cûa 
Lš ThÜ©ng KiŒt, TrÀn HÜng ñåo, Lê 
L®i, NguyÍn HuŒ låi không nhìn thÃy ra 
cái bän chÃt tàn Ç¶c håi nÜ§c ngu dân 
cûa b†n C¶ng Sän Ç‰n gi© vÅn chÜa 
thÙc tÌnh và còn ÇÄy ÇÃt nÜ§c lùi dÀn 
vào bóng tÓi, ngàn Ç©i t¶i l‡i ÇÓi v§i 
tiŠn nhân. 

 
(*) Trích: Hoàng Håc Lâu cûa Thôi 
HiŒu, bän dÎch Tän ñà tiên sinh. 

 
i»a ngôi làng n† có m¶t ÇÀm 
xinh ÇËp, mÜ®t mà b© cÕ 

xanh bao quanh. ñong ÇÜa vài ba 
nhánh lá nhÜ nh»ng cánh tay vÅy chào 
ông M¥t Tr©i Çang dÀn ló dång. HÖi 
nóng tØ thân mình ông tÕa xuÓng, sÜªi 
Ãm cho muôn loài sau m¶t Çêm dài Çi 
v¡ng. Bác Gió nhË thoäng lÜ§t qua 
nhÜng cÛng không Çû làm rung Ç¶ng 
dæm chi‰c lá mang hình dáng ng¶ 
nghïnh t¿a nhÜ chi‰c mâm con cûa h† 
hàng chÎ hoa Súng. ChÎ Çang mäi uÓn 
éo tÃm lÜng thon thä vÜÖn lên khÕi m¥t 
nÜ§c, Ç‹ khoe chi‰c nø ÇÀu tiên, s¡c 
ÇËp Ãy ÇÜ®c Çi‹m tô bªi l§p phÃn hÒng 
mÎn màng nên dù có m¶c måc giän dÎ, 
vÅn không mÃt Çi nét thanh cao hi‰m 
thÃy. Khi‰n cho mÃy chÎ Ong cùng vài 
anh BÜ§m Çang say sÜa tìm hÜÖng 
hoa, phäi ngÄn ngÖ ng¡m nhìn, không 
ti‰c l©i khen t¥ng. ñâu Çó ti‰ng v® 
chÒng anh cá PhÜ§n Çang tØ giã nhau, 
Ç‹ chút n»a Çây chÎ phäi vŠ thæm mË 
già nÖi chÓn xa, riêng anh ª låi xây ti‰p 
mái Ãm v§i nh»ng mÀm non Çang ch© 
ngày sinh sôi näy nª. ñâu ÇÃy vang 
lên ti‰ng Ç†c vÀn ê a cûa lÛ con nhà 
chÎ Cóc. ChÓc chÓc m¥t nÜ§c chao 
Ç¶ng bªi vài ba chú cá Rô Çùa gi«n 
tung mình phóng lên cao Ç‹ ÇÜ®c nhìn 
bÀu tr©i xanh bi‰c và ng¡m nhìn nh»ng 
anh chàng Mây lãng tº bÒng bŠnh trôi, 
nhÜng cÛng khéo léo tåo nên bao hình 
änh lå kÿ ÇËp m¡t. Anh Cua Càng 
Çúng là m¶t nghŒ sï Çiêu kh¡c, anh 
Çang cÓ g¡ng hoàn thành công trình 
xây d¿ng khu hang Ç¶ng Ç‹ m†i ngÜ©i 
cùng thÜªng thÙc tài nghŒ cûa mình 
vào mùa xuân næm này. Riêng bác cá 
Lia Thia ÇiŠm Çåm hÖn, bác mäi say 
mê Ç†c nh»ng trang sách sº. Khung 
cänh Ãy thÆt êm ÇŠm, nhÜng không 
kém phÀn sinh Ç¶ng cûa cu¶c sÓng. 

TØ xa xa có m¶t chú ChuÒn ChuÒn 
Kim trong chi‰c áo màu vàng nghŒ, 

trên Çôi cánh vài Çi‹m chÃm s¡c ÇÕ 
r¿c r«. Chú bay là Çà, ch†n l¿a m¶t 
nhành lá và Çáp xuÓng, chÃt ti‰ng 
chào: 

- Chào các bác, chào các bån! 
Hôm nay tôi Çem cho các bån m¶t tin 
vui này! 

Nói xong, ChuÒn ChuÒn Kim vÓn 
tính thích làm duyên làm dáng, chú 
lÜ®n qua lÜ®n låi trên các ng†n cÕ, 
khi‰n cho nhiŠu ti‰ng hÕi dÒn dÆp: 

- Tin vui gì vÆy! Thôi ÇØng làm cho 
chúng tôi sÓt ru¶t n»a, nói ngay Çi nào! 

- Th‰ các bån còn nh§ anh  ch 
Hoa cûa làng mình không nào? 

Bây gi© thì m†i ngÜ©i m§i thÓt ra l©i 
ngåc nhiên: 

- —! Chúng tôi còn nh§ anh Ãy chÙ! 
ñã lâu không ÇÜ®c tin tÙc, có chuyŒn 
gì v§i anh ta không? Anh Ãy hiŒn nay ª 
Çâu? 

- Các bác ÇØng lo l¡ng quá! Anh 
 ch Hoa s¡p trª vŠ thæm khu ÇÀm 
chúng ta. 

Trên gÜÖng m¥t các thành viên nÖi 
khu ÇÀm ÇŠu hiŒn lên nét vui mØng. 

B‡ng tØ xa, gi†ng hát thÆt truyŠn 
cäm cûa ai ÇÃy v†ng Ç‰n, khi‰n cho 
m†i ngÜ©i phäi im l¥ng l¡ng nghe. Bài 
hát Ãy rÃt lå cùng v§i âm hÜªng ôi du 
dÜÖng làm sao! M¶t lúc sau thì chÎ Cóc 
reo lên: 

- A! ñúng là ti‰ng hát cûa anh  ch 
Hoa Çây mà! 

ThÆt không sai, y nhÜ l©i Çoán cûa 
chÎ Cóc. VØa dÙt bài hát thì  ch Hoa 
xuÃt hiŒn. M†i ngÜ©i ÇŠu ngåc nhiên 
trÓ m¡t nhìn:  ch Hoa thay Ç°i nhiŠu 
quá! Cái dáng dÃp m¶c måc chÃt phác 
hiŠn lành trong làn da xanh må non vài 
ba Çi‹m vàng nhåt không còn n»a, nó 
ÇÜ®c thay vào Çó là nh»ng màu s¡c 
r¿c r«, nên trông có vÈ cÀu kÿ nhÜ 
chính nó cÓ muÓn n°i bÆt hÖn nh»ng 
gì chung quanh, ch¡c có lë Çó là ÇiŠu 

G 
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m§i mÈ mà anh ta Çã tìm thÃy sau th©i 
gian Çi xa. Anh nghiêng mình v§i ÇiŒu 
b¶ vô cùng lå lÅm, thÆt ki‹u cách: 

- Chào các bác! Chào các bån! M†i 
ngÜ©i ÇŠu khÕe cä chÙ! 

Nói xong anh chÍm chŒ ngÒi trên 
chi‰c lá Súng to nhÃt, nÖi vÎ trí mà ai 
cÛng có th‹ nhìn thÃy rõ. Anh Cóc Tía 
vÓn là bån thân v§i  ch Hoa cÃt l©i hÕi 
thæm: 

- Lâu l¡m rÒi anh m§i trª vŠ låi khu 
ÇÀm này. Th‰ là chúng ta có dÎp 
thÜªng thÙc gi†ng hát hay cûa anh nhÜ 
nh»ng ngày tháng bên nhau. Hãy ª låi 
bên chúng tôi và k‹ cho chúng tôi 
nghe nh»ng gì anh Çã làm ÇÜ®c nhé! 

TÃt cä ÇŠu gÆt ÇÀu vui mØng, 
nhÜng  ch Hoa låi lên ti‰ng: 

- Không th‹ ÇÜ®c. Tôi không th‹ ª 
låi khu ÇÀm bé nhÕ này ÇÜ®c, vì chút 
n»a Çây tôi phäi sang cánh ÇÒng ru¶ng 
to l§n xinh ÇËp cånh Çây, Ç‹ tham d¿ 
bu°i hòa tÃu cùng v§i nh»ng ngÜ©i bån 
khác. Tôi së thi Çua cùng h†, h† së 
bi‰t tài tôi, sau Çó tôi låi Çi ti‰p nh»ng 
nÖi khác n»a. Th‰ các bån có muÓn 
sang bên Ãy, xem tôi trình diÍn không 
nào? 

Bác Lia Thia bây gi© m§i cÃt l©i 
khuyên: 

- ñiŠu này thÆt là lš thú, cÛng là dÎp 
Ç‹ anh tr° tài, còn khu ÇÀm này tuy 
nhÕ bé nhÜng an toàn hÖn v§i m†i 
thành viên chúng ta. Bên Ãy có rÃt 
nhiŠu ÇiŠu mà chúng ta không th‹ 
Çoán trÜ§c ÇÜ®c, tuy nó xinh ÇËp thÆt, 
r¶ng l§n thÆt, nhÜng cÛng không bi‰t 
bao nhiêu ÇiŠu nguy hi‹m Çang ch© 
Ç®i. Tôi khuyên anh hãy suy nghï cÄn 
thÆn trÜ§c khi làm m¶t viŒc gì. 

TÃt cä ÇŠu góp l©i, nhÜng  ch Hoa 
vÅn không thay Ç°i š ÇÎnh cûa mình. 
Anh Çã Çi ngay chiŠu hôm Ãy. CuÓi 
cùng anh Cua Càng ÇÜ®c s¿ phân 
công, Çi theo anh cho có bån. 

Sau nh»ng ngày n¡ng g¡t, bây gi© 
vài Çám mây Çen kéo Ç‰n, cÖn mÜa 
trút xuÓng thÆt v¶i vã, rÒi t¡t h£n, 
nhÜng cÛng Çem låi bÀu không khí mát 
dÎu. 

Bu°i hòa nhåc thÆt nh¶n nhÎp bªi 
bao chú  ch, •nh ÐÖng, Cóc Nhái TÖ, 
Nòng N†c... Ai cÛng muÓn mình së n°i 
bÆt hÖn ngÜ©i khác. Sau Çó Ç‰n phÀn 
trình diÍn cûa  ch Hoa. Anh hát rÃt 
hay, gi†ng anh cÃt lên hòa trong giai 
ÇiŒu trÀm b°ng cu¶n theo l©i nhåc, 
khi‰n tÃt cä phäi l¥ng yên l¡ng nghe. 
Anh càng cao hÙng càng cao gi†ng 
hÖn n»a. ñám ru¶ng bây gi© träi ÇÀy 

ti‰ng cûa  ch Hoa. Anh Cua Càng 
n¢m gÀn Çây phäi thÀm ti‰c nuÓi vì 
các bån bên khu ÇÀm nhÕ không ÇÜ®c 
thÜªng thÙc. 

B‡ng m¥t nÜ§c dao Ç¶ng, rÒi låi 
dao Ç¶ng thÆt nhË nhàng. Ti‰p theo 
tØng Ç®t sóng nhÕ loang Çi ti‰n dÀn 
Ç‰n bên  ch Hoa. ñiŠu Çó không làm 
mÃt Çi nguÒn cäm hÙng cûa anh, bªi 
niŠm say mê ngÃt cao. Anh Çang mÖ 
Ü§c mình së Çåt ÇÜ®c danh hiŒu: 
"Gi†ng ca hay nhÃt cûa Çêm nay". 
Chính vì th‰ Çôi m¡t cûa  ch Hoa 
nh¡m nghiŠn låi, Ç¥t tr†n tÃt cä tâm 
hÒn vào l©i ca š nhåc. Nó thÆt du 
dÜÖng, ÇÜa tÃt cä vào cõi thÖ m¶ng 
nào Çó, nhÃt là không khí vŠ Çêm sau 
cÖn mÜa chiŠu. B‡ng m¶t vŒt sáng lóe 
lên, chi‰u th£ng vào vÎ trí cûa  ch Hoa 
Çang ngÒi. Anh chÜa kÎp nhÆn thÙc, thì 
nhanh nhÜ ch§p, m¶t bàn tay cûa loài 
ngÜ©i Çã tóm g†n anh, cho vào chi‰c 
r† tre, ÇÆy ngay chi‰c n¡p låi. BÃy gi©, 
 ch Hoa chÌ còn thÓt lên ti‰ng s® hãi: 

- Hãy thä tôi ra! Xin hãy thä tôi ra! 
NhÜng ÇiŠu Çó không th‹ th¿c hiŒn 

ÇÜ®c, vì h† Çang cÀn anh Ç‹ làm th¿c 
phÄm cho cu¶c sÓng, chÙ h† không 
cÀn Ç‰n gi†ng hát cûa anh. 

Trong khi Çó, m†i anh chàng Cóc, 
Nhái khác... v¶i vàng tìm ÇÜ©ng trÓn 
tránh cÖn nguy hi‹m. L¥ng im trong 
bóng tÓi, vài bån thân cûa  ch Hoa thì 
thÀm khe khë: 

- T¶i nghiŒp  ch Hoa quá! NhÜng 
chúng ta bi‰t làm sao bây gi©! 

Còn m¶t sÓ khác Çang ganh ghét 
tài anh, h† bïu môi: 

- Cho Çáng Ç©i! ñó là sÓ phÆn cûa 
kÈ quá tham danh v†ng! 

Riêng anh Cua Càng thì Çang rÓi 
trí. Anh Çang cÓ tìm trong óc mình m¶t 
mÜu k‰ gì có th‹ giúp  ch Hoa. CuÓi 
cùng anh Çã quy‰t ÇÎnh. CÓ bò thÆt 
nhanh Ç‰n bên chân ngÜ©i vØa b¡t 
 ch Hoa. Anh dùng h‰t sÙc mình kËp 
vào ngón chân h†. Hành Ç¶ng Çó, Çã 
khi‰n cho ÇÓi phÜÖng Çau Çi‰ng, ngÒi 
bËp xuÓng bên b© Çê. Trong cÖn hÓt 
hoäng, gã vô tình Çánh rÖi chi‰c r† tre, 
cái n¡p ÇÆy bÎ væng ra. Anh Cua Càng 
kêu to: 

-  ch Hoa Öi! Hãy nhäy ra khÕi r† 
Çi! Nhanh lên, nhanh lên! 

 ch Hoa nghe ti‰ng g†i Ãy, ÇÒng 
th©i tìm thÃy lÓi thoát thân. Nhanh 
chóng búng ngÜ©i ra khÕi chÓn giam 
cÀm. 

 

Sau lÀn Çó,  ch Hoa låi bÎ Óm 
n¥ng. Nh© có các bån nÖi khu ÇÀm 
chæm sóc tÆn tình.  ch Hoa dÀn dÀn 
bình phøc. NgÒi trong hÓc Çá, xem m†i 
ngÜ©i chuÄn bÎ mØng Xuân m§i. RÒi 
ngày h¶i diÍn væn nghŒ: ñÀu tiên là 
bác cá Lia Thia lên Ç†c diÍn væn khai 
måc bu°i lÍ, ti‰p Ç‰n phÀn trình diÍn 
múa cûa con nhà anh cá PhÜ§n. LÛ 
con nhà chÎ Cóc cÛng góp m¥t qua ti‰t 
møc ngâm thÖ, rÒi mÃy anh cá Rô tr° 
tài làm xi‰c... Ai cÛng Çã góp m¥t. 
Riêng mình  ch Hoa l¥ng lë ngÒi xem. 
B‡ng có ti‰ng bäo: 

- ñ‰n lÜ®t anh  ch Hoa nhé! Anh 
hãy hát cho chúng tôi nghe bài gì Çi 
chÙ! 

 ch Hoa vØa Óm khÕi, nhÜng cÛng 
m¶t phÀn còn ngÜ®ng ngùng vŠ viŒc 
Çã xäy ra trÜ§c Çây. Vì anh Çã tØ chÓi 
l©i yêu cÀu cÛng nhÜ xem thÜ©ng l©i 
khuyên cûa m†i ngÜ©i. Bác Lia Thia 
hi‹u š, Ç‰n bên anh dÎu dàng bäo: 

- M†i chuyŒn Çã trôi qua. RÒi m†i 
viŒc ÇŠu có th‹ b¡t ÇÀu làm tÓt ÇËp låi 
ÇÜ®c cä. Anh ÇØng nghï ng®i n»a. Hãy 
hát cho chúng tôi nghe, Ç‹ cùng nhau 
thÜªng thÙc Çi nào! 

Bao l©i Ç¶ng viên cûa các bån, 
khi‰n cho  ch Hoa vô cùng cäm Ç¶ng. 
Anh Çã hát låi bài ca thân thÜÖng xa 
xÜa cûa thuª thÖ Ãu. 

Sau Çó, tÃt cä Ç‰n tham quan công 
trình xây d¿ng cûa anh Cua Càng. 

Không khí thân thÜÖng quá. H† 
sÓng bên nhau b¢ng tÃt cä tÃm lòng 
chân tình, tÜÖng tr® lÅn nhau. ThÆt 
Çúng nghïa cûa: "Tình B¢ng H»u". VÆy 
mà bÃy lâu nay, anh cÙ Çi tìm ki‰m 
ÇiŠu gì thÆt vô vÎ, m¶t hÜ danh nÖi xa 
xôi nào Çó. K‰t quä anh ch£ng ÇÜ®c gì 
cä.  ch Hoa càng thËn v§i lòng. Anh t¿ 
nhû mình phäi chu¶c låi l‡i lÀm, Ç‹ 
không phø lòng cûa các bån, b¢ng 
chính nh»ng hành Ç¶ng cao ÇËp hÖn 
trong cu¶c sÓng s¡p Ç‰n. 

 
Vi‰t xong ngày 08.10.2004  
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� HÜÖng-Giang Thái Væn Ki‹m 
 
Theo ca dao truyŠn khÄu nói vŠ 

mÜ©i hai con giáp thì: 
Tu°i Thân con khÌ ª lùm, 
ChuyŠn qua chuyŠn låi, té ùm 

xuÓng sông. 
Tu°i DÆu con gà vàng lông, 
Có mÕ có mÒng, sáng gáy ó o 
Tu°i TuÃt là con chó cò... 
 
VÆy là dân chúng s¡p h‰t cänh té 

ùm xuÓng sông mà Ç‰n th©i "sáng gáy 
ó o" rÒi Çây. Hoan nghênh con gà. 

V§i phÜÖng danh ƒt DÆu, chúng ta 
Çang ª trong vÆn niên løc giáp thÙ 78, 
b¡t ÇÀu tØ næm 1984 và chÃm dÙt vào 
næm 1043. NgÜ©i di tän chúng ta Çã æn 
29 cái T‰t ª häi ngoåi k‹ tØ 1975. Nói 
là æn T‰t chÙ th¿c ra tâm trång ngÜ©i 
ViŒt häi ngoåi trong nh»ng dÎp này chÌ 
hoài v†ng vŠ quê cha ÇÃt t°, nh§ ti‰c 
nh»ng ngày thanh bình Ãm cúng có gia 
Çình bà con quen thu¶c, có hoa trái c‡ 
bàn, có nêu cao pháo n°. Th‰ hŒ 
ngÜ©i l§n còn nh§ chút ít phong tøc tÆp 
quán cûa dân t¶c, nhÜng th‰ hŒ con 
cháu k‰ ti‰p ngày m¶t ÇÒng hóa v§i 
dân bän xÙ, ngày gi‡ ngày T‰t ch£ng 
còn gì trong lòng h†. Tuy nhiên v§i Ü§c 
mong bäo tÒn væn hóa, nh»ng dòng 
vi‰t vŠ phong tøc và truyŠn thÓng ViŒt 
vÅn ti‰p tøc träi dài qua không gian và 
th©i gian ª tÃt cä nh»ng nÖi có ngÜ©i 
ViŒt cÜ ngø. 

Nói t§i gà thì ai cÛng bi‰t. Ÿ quê 
mình, thÎt gà là món æn thích khÄu quš 
giá mà ViŒt C¶ng g†i là "món æn cao 
cÃp". NhÜng ª häi ngoåi, nhÃt là ª MÏ, 
thì thÎt gà rÈ hÖn rau cÕ nên "chicken" 
là món æn bình dân. 

Trong væn hóa ViŒt, gà ÇÜ®c nh¡c 
Ç‰n trong nhiŠu lãnh v¿c: lÎch sº, væn 
chÜÖng, phong tøc, thuÓc men, võ 

thuÆt... TrÜ§c h‰t ta hãy tìm hi‹u vŠ 
nguÒn gÓc giÓng gia cÀm này. 

 
Gà: chûng loåi và xuÃt xÙ 
Theo ông Edmund Saul Dixon, tác 

giä m¶t cuÓn sách xuÃt bän tåi Luân 
ñôn næm 1849, thì giÓng gà rØng Red 
Jungle Fowl xuÃt phát tØ vùng ñông 
Nam Á Châu. NgÜ©i ñông Nam Á Çã 
bi‰t cách thuÀn dÜ«ng giÓng này tØ lâu 
l¡m, khoäng mÜ©i ngàn næm trÜ§c. 
Vào khoäng 3000 næm trÜ§c tây lÎch, 
gà ÇÜ®c nuôi nhiŠu ª ƒn ñ¶, thung 
lÛng Indus, Mi‰n ñiŒn, Phi LuÆt Tân và 
các häi Çäo. Ông Dixon phân ra bÓn 
loåi gà chính: 

- Gallus Gallus tìm thÃy ª tây b¡c 
ƒn ñ¶, Cao Miên và quÀn Çäo 
Sumatra. Chúng ÇÈ trÙng màu nâu. 

- Gallus Lafayetti tìm thÃy ª 
Ceylon, ÇÈ trÙng màu lÓm ÇÓm. 

- Gallus Sonnerati nuôi nhiŠu ª 
ÇÒng b¢ng ƒn ñ¶, trÙng màu tr¡ng. 

- The Feather Shanked Bird có 
nhiŠu ª Trung Hoa và bán Çäo ñông 
DÜÖng, trÙng màu nâu, mình to chÆm 
chåp, cánh r¶ng có th‹ bay ÇÜ®c. 

Næm 3341 trÜ§c tây lÎch, Hoàng Ç‰ 
Trung Hoa Fu Hsi Çã hå lŒnh cho dân 
chúng nuôi nhiŠu gà Ç‹ cung cÃp cho 
hoàng t¶c và tæng khÄu phÀn dinh 
dÜ«ng trong b»a æn hàng ngày. Ông là 
ngÜ©i ÇÀu tiên trong lÎch sº bi‰t l®i ích 
cûa gà nên Çã ÇÜa vào th‹ ch‰ cai trÎ 
dân. ñ‹ gia tæng sÓ lÜ®ng gà, ngÜ©i 
Trung Hoa Çã bi‰t cách Ãp cho trÙng 
nª hàng loåt. Cách thông døng là dùng 
hÖi nóng cûa phân súc vÆt. NgÜ©i ta 
Ç¡p m¶t lò b¢ng ÇÃt sét hình bát, Ç° 
tro hay trÃu dÜ§i Çáy rÒi x‰p ÇÀy trÙng 
và ÇÆy n¡p. DÜ§i Çáy lò thông v§i hÀm 
hÖi nóng cûa chuÒng phân. M¶t cách 
khác là ngÜ©i ta mÜ§n ngÜ©i m¥c áo 
bông dÀy x‰p ÇÀy trÙng trÜ§c bøng và 
hai bên hông, ngÒi yên û trÙng tØ ngày 
này qua ngày kia cho t§i khi trÙng nª. 

Khi TÀn Thûy Hoàng xây Vån Lš 
TrÜ©ng Thành, ông Çã ra lŒnh lÃy lòng 
tr¡ng trÙng gà tr¶n thành thÙ hÒ dÈo 
có sÙc chÎu Ç¿ng bŠn bÌ trÜ§c th©i ti‰t 
kh¡c nghiŒt cûa vùng biên gi§i phÜÖng 
b¡c Ç‹ xây, cho t§i nay vÅn còn là m¶t 
kÿ quan cûa nhân loåi. 

NgÜ©i Ai CÆp nuôi gà rÃt s§m, tØ 
th‰ k› 14 trÜ§c tây lÎch. Trong lòng Kim 
T¿ Tháp, nh»ng hÀm chÙa xác các vÎ 
vua chúa ÇÜ®c xây b¢ng gåch nung và 
hÒ tr¶n v§i lòng tr¡ng trÙng Ç‹ chÓng 
cháy, nóng quá Ç¶. Tri‰t gia Aristote, 
400 næm trÜ§c tây lÎch, Çã vi‰t vŠ cách 
Ãp trÙng gà cûa ngÜ©i Ai CÆp: NgÜ©i ta 
x‰p trÙng vào Óng cây rÒi û trong ÇÓng 
phân súc vÆt, khi nào gà nª m§i Çem 
ra nuôi ª chuÒng. Sau này ngÜ©i Ai 
CÆp cÛng xây nh»ng lò Ãp b¢ng hÖi 
nóng phân súc vÆt to l§n t§i Ç¶ m‡i lÀn 
có tØ 15 Ç‰n 20 triŒu con gà con nª. 
Nh»ng lò này xây d†c theo b© sông Nil 
và vÅn tÒn tåi t§i ngày nay. 

NgÜ©i Pháp rÃt thích æn thÎ gà. H† 
Çã ch†n gà trÓng làm quÓc huy. Gà 
cÛng ÇÜ®c sän xuÃt hàng loåt tåi nÜ§c 
này và kh¡p Âu Châu. 

Riêng MÏ tuy là nÜ§c sinh sau ÇÈ 
mu¶n nhÜng låi có nhiŠu giÓng gà tÓt 
nhÃt. H† Çã kÏ nghŒ hòa viŒc nuôi gà 
Ç‹ Çû cung cÃp vì MÏ vÓn là m¶t thÎ 
trÜ©ng tiêu thø thÎt gà l§n nhÃt th‰ gi§i. 
Dân MÏ m‡i næm æn m¶t sÓ lÜ®ng thÎt 
gà b¢ng t°ng sÓ gà cûa các nÜ§c thÙ 
ba g¶p låi. Hoa Kÿ cÛng có nh»ng 
show và game Ç‹ trình bày nh»ng con 
gà ÇËp nhÃt, Ç¡t giá nhÃt, n°i ti‰ng là 
"Modern Game Bantams". 

 
VŠ gà ÇÈ, có: 

 
- White Rosks: Lông tr¡ng, mÕ và 

chân vàng, mÒng ÇÕ, ÇÈ hàng næm tØ 
250 t§i 312 trÙng. Con trÓng n¥ng 

noùi 

chuyeän Gaø 
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khoäng 9,5 lbs, con mái n¥ng 7,5 lbs. 
ñ¥c biŒt chúng ÇÈ cä trong mùa lånh. 
 

- Anconas: Lông Çen chÃm tr¡ng, 
chân và mÕ vàng, mÒng ÇÕ. GiÓng này 
nguyên thûy ª Ý, tri‹n lãm ª Anh næm 
1851 và næm 1888 ÇÜ®c nhÆp cäng 
qua MÏ. M‡i næm ÇÈ tØ 221 Ç‰n 319 
trÙng. 
 

- Austria Whites: Lông tr¡ng lÓm 
ÇÓm Çen, mÕ và chân màu vàng, ÇÈ tØ 
202 Ç‰n 324 trÙng hàng næm. 

 
V§i các loåi thÎt gà, gà ch†i hay 

gà cänh, có: 
- New Hampshires: GiÓng nÀy tØ 

Rhode Island, ph° bi‰n ra thÎ trÜ©ng tØ 
næm 1930. Lông màu ÇÕ tía, chân và 
mÕ màu vàng, mÒng ÇÕ, n¥ng khoäng 
8,5 lbs. 
 

- Silver Spanged Hamburgs: 
Nguyên thûy ª ñÙc, lông tr¡ng Çi‹m 
chÃm Çen, mÒng ÇÕ, da tr¡ng, chân 
chì, rÃt ÇËp, n¥ng khoäng 5 lbs. 
 

- Black and White Langshans: 
GiÓng này thu¶c loåi Ascel hay Malay, 
là m¶t trong nh»ng gia cÀm có tØ 3000 
næm trÜ§c ª tÌnh Quäng ñông bên Tàu 
và næm 1872 ÇÜ®c du nhÆp Anh quÓc. 
Con trÓng màu Çen, n¥ng khoäng 9,5 
lbs, chân và da màu tr¡ng, mÒng ÇÕ. 
Con mái lông tr¡ng, n¥ng khoäng 7,5 
lbs. 
 

- Columbian Wyandottes: Lông 
màu båc; c° và Çuôi màu Çen, mÕ, 
chân và da màu vàng, ÇÜ®c tri‹n lãm 
tåi Chicago næm 1893. Con trÓng n¥ng 
khoäng 8 lbs, con mái n¥ng 6 lbs. 
 

- White Crested Black Polish: 
Nguyên thûy ª Ba Lan. RÃt ÇËp. Lông 
màu xanh tía, ÇÀu có chùm lông màu 
tr¡ng, Çuôi, mÕ màu vàng có bìu ÇÕ, 
chân chì. NhÆp cäng vào MÏ næm 
1874. Con trÓng n¥ng chØng 6 lbs, con 
mái 4,5 lbs. 
 

- Buff Cochins: B¶ mã rÃt ÇËp. 
Nguyên thûy ª Trung Hoa. Næm 1843, 
ñåi sÙ Anh Çã mua m¶t c¥p ª ThÜ®ng 
Häi Çem vŠ làm quà t¥ng N» hoàng 
Victoria. Lông chúng màu vàng pha 
hÒng, mÒng ÇÕ, mÕ và chân màu 
vàng, Çuôi dài cong, Ç¥c biŒt hai chân 
và Çùi có lông dÀy phû kín. Con trÓng 
n¥ng t§i 11 lbs, con mái khoäng 8,6 
lbs. 

- Buff Laced Polish: GiÓng này 
ÇËp nhÜ công. Lông vàng nhåt, Çi‹m 
nh»ng ÇÓm vàng sÆm, ÇÀu có chùm 
lông nhÜ Ç¶i mÛ, mÕ vàng, chân chì, 
gà trÓng có Çuôi dài cong vút. Nguyên 
thûy ª Ai CÆp, Nga và Th° Nhï Kÿ. LÀn 
ÇÀu tiên ÇÜ®c tri‹n lãm ª Amsterdam 
và nhÆp cäng MÏ næm 1874. TrÓng 
n¥ng khoäng 6 lbs, mái khoäng 4 lbs. 
 

- Partridge Cochins: Khoäng 
1400 næm trÜ§c tây lÎch, ngÜ©i Tàu Çã 
thuÀn dÜ«ng giÓng này thành gia cÀm. 
Loåi gà này rÃt ÇËp. Con trÓng có lông 
ÇÕ tía ª c°, lÜng và Çuôi; màu ÇÕ vØa ª 
hai cánh, xanh tía ª trÜ§c ng¿c và hai 
chân. ñ¥c biŒt hai chân có lông dài 
phû kín. MÒng ÇÕ, chân và mÕ màu 
vàng. Con trÓng n¥ng t§i 11 lbs, mái 
n¥ng 8 lbs. 
 

- Turkens: Có tên khác là Naked 
Neck. ñây là giÓng lai gà ch†i, rÃt 
khÕe, c° dài màu ÇÕ không lông, mÒng 
to màu ÇÕ, hai chân vàng, cao, lông 
tr¡ng có ÇÓm Çen, Çuôi dài cong. Con 
trÓng n¥ng khoäng 7,5 lbs, mái chØng 
6 lbs. 
 

- Frizzles: GiÓng gà này trông rÃt 
lå, lông m†c chìa ra chÙ không úp vào, 
trông nhÜ có nhiŠu Ç®t sóng. Lông 
màu ÇÕ pha tr¡ng, lÅn nh»ng chÃm 
Çen, Çuôi và chân màu tr¡ng, mÕ 
vàng, mÒng ÇÕ,chân Ç¥c biŒt có næm 
ngón. Nguyên thûy tØ NhÆt và Phi 
Châu. 
 

- Yokimahas: Tên khác là 
Beautiful long tails. GiÓng này ª NhÆt 
và ñåi Hàn. ñuôi dài t§i 20 feet, di 
chuy‹n rÃt khó khæn. Lông tr¡ng tØ c° 
t§i lÜng; Çen ª hai cánh, ng¿c và bøng; 
Çuôi có ba màu ÇÕ, Çen và tr¡ng; chân 
và mÕ màu tr¡ng. Con trÓng chÌ n¥ng 
4 lbs, mái 3 lbs. 

 
Ÿ ViŒt Nam chúng ta có næm loåi 

chính: 
- Gà rØng:  NhÕ con, bay giÕi, hi‰u 

chi‰n, ª trong rØng. 
 

- Ga tây hay gà lôi:  Cao l§n, lông 
Çen ho¥c lÓm ÇÓm, ÇÀu sÀn sùi, con 
trÓng có bìu ÇÕ ª c° và Çuôi có th‹ xòe 
r¶ng nhÜ Çuôi công. 
 

- Gà nÜ§c: Loài chim ÇÒng l§n, 
hình dång giÓng gà. 
 

- Gà gô hay Ça Ça: sÓng ª ch‡ ÇÒi 
núi ít rÆm råp. 

- Gà nhà: ChÌ các loåi gà thÜ©ng 
ÇÜ®c nuôi trong vÜ©n, ru¶ng. GÒm có: 
Gà ác ho¥c gà ri, lông tr¡ng, chân chì, 
da Çen, nhÕ con; Gà tàu lông nâu, da 
vàng, thÎt ngon; Gà tre nhÕ con, màu 
s¡c s¥c s«, hi‰u chi‰n; Gà ch†i hay gà 
Çá, ít lông, cao l§n, nuôi Ç‹ Çánh nhau. 

 
Nh»ng giai thoåi vŠ gà 
 
* Con gà nÖi thành C° Loa: Næm 

257 trÜ§c tây lÎch, An DÜÖng VÜÖng 
xây thành C° Loa. Theo Lïnh Nam 
Chích Quái thì thành xây trên ÇÃt ViŒt 
ThÜ©ng, phía tây Hà N¶i bây gi©, nÖi 
làng C° Loa, huyŒn ñông Anh, tÌnh 
Phúc Yên. Xây Ç¡p gÀn xong thì thành 
låi søp. Thøc VÜÖng m§i lÆp Çàn, æn 
chay, kiêng s¡c døc cho trong  såch, 
cÀu Çäo suÓt ba tháng. 

Ngày mÒng bäy tháng ba, b‡ng 
m¶t ñåo sï tØ phÜÖng tây Ç‰n th£ng 
cºa thành, vØa Çi vØa than r¢ng: 

- Xây Ç¡p thành th‰ này thì bao gi© 
cho xong? 

Thøc VÜÖng rÜ§c ñåo sï vào, låy 
và hÕi k‰: 

- Ta Ç¡p thành này Çã xong låi Ç°, 
hao tÓn công sÙc mà không thành t¿u 
là tåi làm sao? 

ñåo sï thÜa: 
- Ngày nào có sÙ giä Thanh Giang 

cùng Ç¡p v§i VÜÖng thì thành này m§i 
xong. Nói xong thì cáo tØ bi‰n ngay. 

Rång ngày, Thøc VÜÖng ÇÙng ª 
trÜ§c cºa Çông trông ra thì thÃy m¶t 
con rùa vàng theo hÜ§ng Çông bÖi låi. 
Rùa ÇÙng trên m¥t nÜ§c và nói, t¿ 
xÜng là Thanh Giang sÙ giä, bi‰t rõ lë 
âm dÜÖng tr©i ÇÃt, quÌ thÀn. VÜÖng cä 
mØng, sai lÃy kim dÜ (xe vàng) rÜ§c 
vào thành, m©i ngÒi trên ÇiŒn, hÕi vì c§ 
gì mà thành không Ç¡p ÇÜ®c.  

ThÀn Kim Qui trä l©i: 
- Ÿ Çây có tinh khí núi sông, con 

Tiên VÜÖng (tÙc Hùng VÜÖng) phø vào 
Ç‹ báo thù viŒc mÃt nÜ§c (Væn Lang). 
Låi có con gà tr¡ng sÓng ngàn næm, 
hóa thành yêu tinh Än ª núi ThÃt DiŒu. 
Trên núi có quÌ, nguyên có m¶t nhåc 
công chôn cÃt ª Çây hóa ra quÌ. Bên 
kia có m¶t cái quán Ç‹ hành khách 
qua låi ngû nh© thì quÌ tinh hóa ra thiên 
hình vån trång mà gi‰t håi rÃt nhiŠu. 
Bây gi© nên b¡t con gà tr¡ng và ÇÙa 
con gái cûa chû quán mà gi‰t Çi thì 
tinh quái së h‰t. NhÜng ch¡c là nó låi 
hóa ra yêu thÜ, sai chim si-hÜu (chim 
cú mèo) ngÆm thÜ bay lên cây chiên 
Çàn tâu v§i ThÜ®ng Ç‰ Ç‹ xin phá 
thành Ãy Çi. ThÀn xin c¡n cho rÖi cái 
thÜ Ãy xuÓng, VÜÖng lÆp tÙc thu lÃy 
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(mà sº døng) thì tÃt nhiên thành Ãy 
m§i Ç¡p xong. 

CÛng trong núi ThÃt DiŒu, lúc Çào 
ÇÃt và Çá Ç‹ xây thành, dân quân ta 
Çã tìm thÃy m¶t nhåc khí Ç©i thÜ®ng 
c°, bên cånh là tàn cÓt cûa nhåc công. 
ñây là cây Çàn xÜa nhÃt nÜ§c ta, và có 
th‹ Çó là m¶t thåch cÀm mà các nhà 
khäo c° Çã phát hiŒn ÇÜ®c ba, bÓn b¶ 
trên toàn cõi ViŒt Nam. 

Thøc VÜÖng nh© có thÀn Kim Qui 
mà th©i nay ta g†i là Ki‰n Trúc SÜ v§i 
quy‹n ChÌ Nam Ki‰n Trúc Thành Trì, 
lâu nay do chim cú gìn gi», mà thành 
m§i hoàn tÃt, dài nghìn trÜ®ng, r¶ng 
l§n, xóay tròn hình trôn Óc, Ç¥t tên là 
TÜ Long. NgÜ©i nhà ñÜ©ng bên Tàu 
thì g†i thành này là Sát QuÌ Côn Lôn 
thành. 

 
* HÜÖng ñåo VÜÖng và hÎch 

TÜ§ng Sï: Næm  Giáp Thân (1824), Ç©i 
vua TrÀn Nhân Tông, gi¥c Nguyên 
sang xâm lÃn nÜ§c ta. HÜng ñåo 
VÜÖng TrÀn QuÓc TuÃn làm m¶t bài 
hÎch kêu g†i toàn quân Çoàn k‰t chÓng 
ngoåi xâm. Trong bài hÎch b¢ng Hán 
væn, Ngài Çã ÇŠ cÆp Ç‰n thú ch†i gà 
và nh»ng tŒ trång khác làm nhøt chí 
chi‰n ÇÃu cûa tÜ§ng sï: 

H‰t c© båc, vui chÖi gà ch†i, 
Thôi rÜ®u chè, låi ngÕi hát hay, 
V® con quÃn quít Çêm ngày, 
Ru¶ng vÜ©n chæm chút riêng tây 

cºa nhà... 
 
RÒi Ngài cänh giác: 
Gi¥c Nguyên trª låi Çùng Çùng, 
LÃy gì chÓng Ç«,hay cùng cam 

tâm? 
C¿a gà s¡c không Çâm giáp gi¥c, 
MËo båc gian khó Çoåt mÜu quân, 
V® con thêm bÆn vÜ§ng chân, 
Ru¶ng vÜ©n khôn chu¶c cái thân 

ngàn vàng. 
(Bän dÎch cûa Bºu Væn Phan K‰ 

Bính) 
 
* Tä quân Lê Væn DuyŒt và thú 

ch†i gà: Sº ta ghi chép. Tä quân Lê 
Væn DuyŒt (1763-1832) tØ trÈ Çã rÃt Üa 
thú ch†i gà. Næm 1785, Ngài theo phò 
Chúa NguyÍn Ánh. Khi Chúa thÓng 
nhÃt non sông, lên ngôi Hoàng Ç‰ tÙc 
Vua Gia Long, Ngài nghiÍm nhiên là 
bÆc khai quÓc công thÀn, oai quyŠn t¶t 
ÇÌnh nhÜng vÅn mê thú Çá gà. Ngày 
kia, vua Gia Long thi‰t triŠu, Tä quân 
Ç‰n chÆm hÖn các quan, bÎ vua 
nghiêm trÎ phán hÕi, nghi ng© Ngài vì 

mê gà mà bê trÍ viŒc nÜ§c. Tä quân 
bình tïnh quì tâu: 

- Muôn tâu, n‰u hå thÀn Çã làm 
ÇÜ®c viŒc gì nhÕ trong Ãy Ãy cÛng là 
nh© gà cä. NgÜ©i xÜa Çã nói, gà có Çû 
næm ÇÙc l§n: ñÀu có mÒng nhÜ Ç¶i 
mão là væn; chân có c¿a nh†n nhÜ 
gÜÖm dao là võ ;  thÃy kÈ ÇÎch trÜ§c 
m¥t dám xông vào là dÛng; thÃy cái 
æn ÇÜ®c thì g†i ÇÒng loåi Ç‰n cùng æn 
là nhân; ban Çêm cÙ t§i gi©, t§i canh 
thì gáy là tín. Væn, võ, nhân, dÛng, tín 
rÃt cÀn cho kÈ cÀm quân, làm tÜ§ng. 
N‰u không có Çû næm ÇÙc Ãy, ba quân 
không lÃy gì làm phøc, quân gi¥c 
không lÃy gì Ç‹ thua. Hå thÀn h†c 
thi‹n, tài sÖ, toàn nh© gà ch†i dåy cho 
næm ÇÙc Ãy ngay tØ thuª nhÕ nên nay 
mong Ön vÛ l¶ m§i ÇÜ®c d¿ làm kÈ 
nhân thÀn. Dám mong bŒ hå tha cho 
cái t¶i ham chÖi gà ch†i. 

Tâu xong, Tä quân dÆp ÇÀu låy 
mãi. Vua Gia Long mÌm cÜ©i tha t¶i và 
khen ng®i Ngài Çã có nh»ng l©i chính 
xác, chí tình, chí lš. 

 
* Con gà cûa Trång Quÿnh: Th©i 

Lê trung hÜng, ch†i gà Çã trª thành thú 
tiêu khi‹n hàng ngày cûa gi§i giàu có, 
quan låi, Ç¥c biŒt là trong gi§i quan thÎ 
(hoån quan). Trång Quÿnh vÓn tính Üa 
hài hÜ§c, bèn phao tin r¢ng mình có 
nuôi ÇÜ®c m¶t con gà ch†i rÃt cØ, Çá 
th¡ng cä gà cûa sÙ Tàu. ñám hoån 
quan tò mò, mang gà Ç‰n xin ch†i. 
Trång Quÿnh chÓi, bäo không có gà 
qué gì cä. NhÜng b†n hoån quan 
không tin, n¢ng n¥c xin Çòi ÇÃu cho 
b¢ng ÇÜ®c. Trång Quÿnh hËn hôm sau 
së cho gà Ç† sÙc. 

Bu°i sáng ngày hËn. Trång Ç‰n 
nhà hàng xóm mÜ®n m¶t con gà trÓng 
thi‰n Çem vŠ nhà ngÒi Ç®i. Lúc b†n 
quan thÎ Çem gà Ç‰n ch†i, Trång liŠn 
thä con gà trÓng thi‰n ra. NhÜng vØa 
lâm trÆn, ngay hiŒp ÇÀu, gà cûa Trång 
Çã bÎ gà ch†i chuyên nghiŒp Çá m¶t 
phát trúng ch‡ nhÜ®c, læn ra ch‰t. B†n 
quan thÎ v‡ tay reo mØng, chê gà cûa 
Trång quá dª. Trång lÆp tÙc thanh 
minh: 

- Các ngÜÖi không bi‰t, trÜ§c gà 
cûa ta Çâu có tŒ nhÜ th‰ này, nó ch†i 
Çâu th¡ng ÇÃy, nhÜng tØ lúc ta thi‰n nó 
Çi thì nó Ç° ÇÓn ra nhÜ vÆy. 

RÒi Trång ôm lÃy con gà ch‰t, vØa 
khóc vØa k‹: 

- Gà Öi là gà! KhÓn kh° thân mày! 
Mày phäi bi‰t phÆn mày không có dái 
thì sao không chÎu thua chåy trÜ§c Çi, 
Ç‹ ngÙa nghŠ Ç‰n nông n‡i này! Mày 

có ch‰t cÛng là Çáng ki‰p,ch£ng ai 
thÜÖng ti‰c mày Çâu! 

B†n hoån quan thÃy Trång xÕ xiên 
nhÜ vÆy, v¶i ôm gà l£ng l¥ng Çi vŠ. 

 
* MÃt ngôi vì gà: Th©i vua Lê chúa 

TrÎnh, tÜÖng truyŠn ñoan Nam VÜÖng 
TrÎnh Khäi rÃt mê ch†i gà. ñó cÛng là 
m¶t trong nh»ng lš do khi‰n cha là 
TrÎnh ñô VÜÖng TrÎnh Sâm ghét bÕ, 
không lÆp làm Th‰ Tº vì cho r¢ng ham 
chÖi lêu l°ng, mà lÆp con út còn nhÕ 
tu°i là TrÎnh Cán, con cûa ái phi ñ¥ng 
ThÎ HuŒ. TrÎnh Khäi bÃt mãn, lÆp m¶t 
sân ch†i gà Ç‹ che m¡t thiên hå, 
nhÜng th¿c ra là Ç‹ mÜu ÇÒ Çåi s¿. 
Hàng ngày Khäi Ç‰n Çó, vØa xem ch†i 
gà vØa bàn mÜu tính k‰ v§i thÀy h†c là 
Hân QuÆn Công NguyÍn PhÜÖng Dïnh 
và các ÇÒng chí. Sau này, lên làm 
Chúa (1783-1786) ông vÅn hâm m¶ 
môn tiêu khi‹n này và nuôi ÇÜ®c nhiŠu 
gà ch†i rÃt hay. 

 
* Häi Ninh QuÆn Công ch‰t vì gà: 

NguyÍn Miên Tàng, Hoàng tº thÙ 42 
con vua Minh Mång, tÜ§c Häi Ninh 
QuÆn Công, vÓn là m¶t ngÜ©i hÜ hÕng, 
chÖi b©i lêu l°ng, Üa c© båc hát xÜ§ng. 
Ông mê Çá gà, hát b¶i Ç‰n n‡i khánh 
kiŒt gia sän phäi ª nh© m¶t chi‰c Çò 
nuôi l®n. CuÓi næm 1896, ông Ç‰n xem 
m¶t bu°i ch†i gà ngoài thành n¶i Hu‰. 
ThÃy m¶t con gà ch†i có dáng vÈ oai 
hùng, ông l§n ti‰ng reo hò, c° võ 
nhÜng bÃt ng© nó bÎ ÇÓi thû phän công 
phäi thua chåy khi‰n ông phát uÃt, 
máu ÇÜa lên c°, n¢m ch‰t ngay tåi 
trÜ©ng gà, th† 68 tu°i. TÜÖng truyŠn vì 
lúc sÓng chÖi b©i xa xÌ nên lúc ch‰t 
ông không m¶t ÇÒng dính túi, ngay cä 
b¶ triŠu phøc Ç‹ khâm liŒm cÛng 
không có. NgÜ©i nhà phäi lÃy giÃy 
xanh ÇÕ c¡t m¶t b¶ áo mão QuÆn 
Công Ç‹ m¥c cho. 

 
* VÜÖng B¶t và hÎch Anh VÜÖng 

Kê: VÜÖng B¶t t¿ là Tº An, sinh næm 
thÙ 21 niên hiŒu Trinh Quán, Ç©i 
ñÜ©ng Thái Tông. Ông n°i ti‰ng thÀn 
ÇÒng, næm 6 tu°i Çã bi‰t làm væn, 9 
tu°i vi‰t bài phê bình nh»ng Çi‹m sai 
lÀm trong sách cûa Nhan SÜ C° chú 
giäi Hán thÜ. Næm 20 tu°i, ông làm 
chÙc Tu Soån tåi vÜÖng phû. Nhân 
thÃy nh»ng ngÜ©i trong hoàng t¶c 
thích Çánh båc b¢ng lÓi ch†i gà, ông 
làm bài HÎch Anh VÜÖng Kê (Trách con 
gà cûa Anh VÜÖng) Ç‹ Çùa gi«n. 
Không ng© bài Ãy Ç‰n tai vua ñÜ©ng 
Cao Tông. Vua giÆn, trøc xuÃt VÜÖng 
B¶t khÕi vÜÖng phû. R©i kinh Çô, 
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VÜÖng B¶t Çi du lÎch nhiŠu nÖi. Trên 
ÇÜ©ng sang Giao ChÌ thæm thân phø, 
ông ÇÜ®c d¿ b»a tiŒc cûa ñô ÇÓc Diêm 
Bá T¿ tåi ñ¢ng VÜÖng Các. Trong tiŒc 
này, ông làm ra áng væn n°i ti‰ng 
ñ¢ng VÜÖng Các T¿ v§i nh»ng câu bÃt 
hû: Låc hà d» cô vø tŠ phi, Thu thûy 
c¶ng trÜ©ng thiên nhÃt s¡c. VÜÖng B¶t 
bÎ Ç¡m thuyŠn, ch‰t ÇuÓi ª cºa ThÀn 
Phù (thu¶c tÌnh Hà Nam Ninh ngày 
nay). Næm Ãy ông m§i 29 tu°i. 

 
Gà trong væn chÜÖng, væn 

hóa ViŒt Nam 
Gà chi‰m m¶t ÇÎa vÎ khá quan 

tr†ng trong Ç©i sÓng ª thôn quê. Gà, 
vÎt, mèo, chó, trâu, bò là nh»ng giÓng 
vÆt gia Çình, gÀn gÛi loài ngÜ©i hÖn h‰t 
vì ÇÜ®c nuôi trong nhà, ngoài sân, 
hàng ngày ra vào, chung sÓng bên 
nhau. 

Tên gà (cà) và Ç¶ng tØ gáy (cáy) 
ÇŠu là nh»ng nghï thanh tØ 
(onomatopée) d¿a theo ti‰ng kêu, 
ti‰ng hót cûa giÓng vÆt mà g†i, cÛng 
nhÜ ch» kê, coq, cocorico, gallus, 
gallinacées, và cÛng nhÜ trÜ©ng h®p 
nh»ng ch» bò, boeuf, beef, buffalo, 
beugler, bovidés, v.v... trong ngôn ng» 
sÖ khai cûa loài ngÜ©i. 

Trong væn chÜÖng truyŠn khÄu, ta 
thÃy có rÃt nhiŠu thành ng», tøc ng» và 
ca dao nh¡c Ç‰n con gà, dùng gà Ç‹ 
Än dø: 

Gà ÇÈ gà cøc tác: KÈ nào làm gì thì 
t¿ Ç‹ l¶ hình tích viŒc mình làm ra. 

Gà què æn quÄn cÓi xay: ChÌ hi‰p 
Çáp hay chÖi gác ngÜ©i cùng làng, 
cùng xóm. 

Gà ghét nhau ti‰ng gáy: Tính ÇÓ 
kœ, ghét kÈ khoe khoang, khoác lác. 

Gà ÇÜ®c dùng Ç‹ ví von cÛng 
nhiŠu. Bà nào sanh ÇÈ dÍ thì ví: ñÈ 
nhÜ gà. NgÜ©i trông có vÈ nhÜ mÃt 
hÒn, ngÖ ngáo thì bäo: Ngây ngô nhÜ 
gà cÒ, l© Ç© nhÜ Çom Çóm Ç¿c. V® 
ch‰t ª vÆy nuôi con là lâm vào cänh gà 
trÓng nuôi con. Ch» vi‰t xÃu là ch» 
nhÜ gà b§i.VÆn xui chÜa h‰t thì than: 
T¶i vÎt chÜa qua, t¶i gà Çã Ç‰n. Nói 
næng dài dòng, lôi thôi thì bÎ chê cà kê 
dê ng‡ng. (Theo nhà ngôn ng» h†c Lê 
Ng†c Trø, câu này phäi là "cà kê nghê 
ng‡ng". Lš dó: thành ng» này gÒm hai 
v‰ ngang và ÇÓi nhau, chÌ có hai con 
vÆt là gà và ng‡ng ÇÜ®c l¥p Çi l¥p låi: 
gà là cà là kê; nghê là nga là ng‡ng. 
N‰u cho l†t con dê vào v‰ 2 së mÃt s¿ 
cân ÇÓi). 

Trong sinh hoåt h¶i hè Çình Çám, 
con gà cÛng không v¡ng m¥t. Làng 

Tích SÖn, huyŒn Tam DÜÖng, tÌnh Vïnh 
Yên, B¡c ViŒt, hàng næm có tøc chém 
gà vào ngày mÒng ba T‰t. Con trai 
Ç‰n tu°i chÎu viŒc làng, nghïa là 18 
tu°i, m‡i ngÜ©i phäi nuôi m¶t con gà 
cúng thÀn. Ngay tØ ÇÀu næm trÜ§c, h† 
Çã mua gà, Çem thi‰n Ç‹ nuôi cho t§i 
ngày h¶i. Trong lúc nuôi, phäi v‡ sao 
cho béo, ch¡c, lông mã bóng mÜ®t. 
ñ‰n ngày, h† mang gà ra ngÒi thành 
hai hàng hai bên bàn th© Ç‹ các cø 
trong làng ki‹m soát. Khi vÎ tiên chÌ 
th¡p hÜÖng khÃn xong, các chàng trai 
ôm gà cûa mình nhäy nhót, vái lÍ trÜ§c 
bàn th©. LÍ xong, tØng chàng trai m¶t, 
dùng m¶t con dao thÆt s¡c chém ÇÙt 
ÇÀu gà, ti‰t ÇÜ®c hÙng riêng vào m¶t 
chi‰c bát con Çoån mang gà ra sau 
làm lông cúng thÀn. 
 

N‰u tøc "chém gà" dành cho thanh 
niên thì lÍ "lu¶c gà" là phÀn cûa phø 
n». H¶i ÇÀu xuân cûa Làng Chuông 
tÌnh Hà ñông hàng næm ngoài tøc th°i 
cÖm thì còn có tøc thi lu¶c gà. Con gái 
t§i tu°i 18 phäi ki‰m mua cho ÇÜ®c 
con gà giò trÓng tÓt, Çem thi‰n trÜ§c 
khi nuôi. Phäi sæn sóc, nuôi v‡ th‰ nào 
cho t§i ngày d¿ thi gà càng n¥ng kš 
càng tÓt. Nh»ng næm có dÎch toi, gÀn 
t§i ngày gà læn c° ra ch‰t, chû nhà 
cuÓng qušt lo lùng mua gà khác thay 
th‰ nhÜng luôn bÎ thua Çi‹m do gà 
không ÇÜ®c chæm sóc kÏ tØ ÇÀu. 

CÙ ngày mÒng bäy T‰, các cô gái 
d¿ thi Çã quÀn áo tŠ chÌnh, quäy gánh 
gà và phø tùng ra trình làng. ñiŠu lŒ thi 
tóm t¡t nhÜ sau: TrÜ§c khi gà bÎ gi‰t, 
phäi ÇÜ®c Ban Giám Khäo cân Ço và 
chÃm s¡c diŒn bŠ ngoài (mã gà). Khi 
có trÓng lŒnh thì chÌ m¶t mình ngÜ©i d¿ 
thi Çem gà vào b‰p. Ÿ Çó Çã có s¤n bã 
mía nhóm lºa, dao th§t, nÜ§c, nÒi lu¶c 
và nh»ng vÆt døng ÇÜ®c Ban Giám 
Khäo cho phép và công nhÆn h®p lŒ. 
Thí sinh t¿ tay m¶t mình c¡t ti‰t, làm 
lông, chÌ ÇÜ®c nhóm lºa khi có ti‰ng 
trÓng và t¡t lºa khi ti‰ng trÓng báo hiŒu 
cu¶c thi chÃm dÙt. Lu¶c xong, gà ÇÜ®c 
Ç¥t ª th‰ n¢m úp trên mâm ÇÒng nhÕ, 
lòng gan ÇÀy Çû, hai cánh, hai chân úp 
xuôi theo mình, c° ngÄng cao, ÇÀu 
th£ng không cong vËo, mÕ ngÆm Çóa 
hÒng ÇÕ. Các mâm gà ÇÜ®c Ç¥t trên 
bàn th© Ç‹ t‰ Thành Hoàng, sau Çó 
m§i bÜng xuÓng cho Giám khäo chÃm 
Çi‹m. Gà lu¶c phäi chín t§i, da vàng 
lÜ©m, thÎ tr¡ng tinh. Phao câu và ÇÀu 
cánh Ç‹ bi‰u quan viên, còn låi Çem 
vŠ cho cä thôn cùng d¿. 

Bu°i h¶i xuân thi lu¶c gà ÇÜ®c cä 
làng ra xem. M†i ngÜ©i ÇÙng quanh 

sân Çình reo hò c° võ, nhÃt là các gia 
Çình có con em d¿ thi. Các cô ngÜ©i 
nào cÛng m¥c áo m§i, trông g†n gàng 
xinh x¡n. NhÜng khi cu¶c thi b¡t ÇÀu là 
cô nào cô nÃy cuÓng cuÒng v¶i vã, mÒ 
hôi mÒ kê nhÍ nhåi, nh† nÒi bøi than 
lÃm lem trông rÃt ng¶ nghïnh. Có cô 
khi c¡t ti‰t gà không ch¥t, Ç‹ gà chåy 
tung ra ngoài, dân làng reo hò Çu°i b¡t 
thÆt vui nh¶n. Gà không b¡t ÇÜ®c, cô 
chû gà ÇÙng khóc tu tu. Có cô c¡t ti‰t 
gà chÜa ch‰t, khi nhúng vào nÜ§c 
nóng Ç‹ làm lông, gà giãy nÜ§c tung 
tóe làm phÕng cä m¥t mày các cô 
cÛng vØa làm vØa khóc. Nh»ng cô này 
làng phåt m‡i ngÜ©i 2 con gà giò. 
Nh»ng cô chi‰m hàng nhÃt nhì ba tÜ 
thì ÇÜ®c thÜªng tØ bÓn con Ç‰n m¶t 
con. ñây là m¶t tøc lŒ h»u ích vì nó 
khuy‰n khích các cô gái lo viŒc tŠ gia 
n¶i tr®. 

Ngoài viŒc dùng gà Ç‹ cúng bái 
trong nh»ng dÎp gi‡, T‰t, dân ta còn 
dùng gà trong lÍ mª cºa mä. Theo s¿ 
tin tÜªng, gia Çình ngÜ©i có tang, Çúng 
ba ngày sau khi chôn ngÜ©i thân, có 
bu°i cúng mª cºa mä, Ç‹ vong hÒn 
ngÜ©i ch‰t tØ dÜ§i m¶ ÇÜ®c trª vŠ 
dÜÖng th‰. Cây chuÓi nhÕ, cây mía 
lau, con gà giò låi phäi có m¥t. Trong 
lÍ cúng này, con gà không ÇÜ®c gi‰t. 
Gia Çình cúng mä chÌ c¶t con gà b¢ng 
m¶t s®i dây và kéo Çi vòng quanh mä 
ba lÀn Ç‹ cho ti‰ng kêu cûa gà báo 
thÙc hÒn ngÜ©i ch‰t n¢m dÜ§i m¶ bi‰t 
mà trª vŠ. 

N‰u nh»ng con gà nhÕ ÇÜ®c dùng 
trong lÍ mª cºa mä thì nh»ng con gà 
trÓng l§n, có mÒng có tích ÇÜ®c dùng 
trong viŒc thŠ thÓt cûa ngÜ©i dân trÜ§c 
thÀn linh. Ngày trÜ§c, ª miŠn Nam, m‡i 
khi có chuyŒn tranh chÃp, ngÜ©i dân 
không ÇÜa nhau lên quan Ç‹ kiŒn tøng 
mà h† thách cùng nhau Ç‰n trÜ§c m¶t 
vÎ thÀn linh thiêng (nhÜ ñÙc Tä Quân, 
bà Chúa XÙ Châu ñÓc, v.v...) Ç‹ månh 
ai nÃy khai báo là mình trong tr¡ng, vô 
t¶i. Sau Çó h† v¥n c° con gà trÓng 
trÜ§c bàn th© v§i l©i thŠ dÙt khoát: 
"N‰u tôi nói sai trái së bÎ thÀn v¥n c° 
ch‰t nhÜ con gà này". Con gà bÎ v¥n 
c° khèng-khËc giãy ch‰t trông thÆt hãi 
hùng. Sau Çó hai bên ra vŠ. Nào ai 
thÃy các vÎ thÀn "bÈ c°" ai bao gi© Çâu, 
nhÜng ch¡c ch¡n bu°i thŠ thÓt Çó gây 
m¶t Ãn tÜ®ng tâm lš månh më Ç‹ 
nh»ng ngÜ©i liên hŒ không dám làm 
ÇiŠu sai trái ho¥c tái phåm. 

Các con gà hy sinh trong vø thŠ 
thÓt thì cÛng có nh»ng con gà Çem 
máu xÜÖng giúp Ç©i. Con gà ác nhÕ 
bé, lông tr¡ng, da Çen thui nhÜng rÃt 
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ÇÜ®c chu¶ng trong y h†c dân t¶c. Gà 
ác (làm viŒc thiŒn mà mang tên ác!) 
ÇÜ®c nh° såch lông, bÕ vào m¶t thÓ 
sành l§n chung v§i sâm, ÇÜÖng qui, 
nhãn nhøc, sanh ÇÎa, v.v... rÒi ÇÆy n¡p, 
trét bít không cho kë hª xì hÖi. ThÓ 
sành này bÕ trong nÒi l§n Çem Çun 
cách thûy khoäng ba gi©. NÜ§c trong 
nÒi l§n có cån thì châm thêm, ch© 
nÜ§c trong thÓ có gà và thuÓc chÌ sôi 
âm Ì cho con gà røc rã, không bÎ cån. 
NÜ§c hÀm này b° gan, mát tì, mát vÎ, 
rÃt tÓt cho ngÜ©i bŒnh. CÛng giÓng gà 
ác, khi bÕ vào cÓi giã nát cä xÜÖng thÎt, 
lông, máu me rÒi tr¶n v§i các vÎ thuÓc 
gia truyŠn, nó së là chÃt thuÓc làm 
xÜÖng cÓt mau lành hÖn chuyŒn bó b¶t 
ª bŒnh viŒn. Các võ sÜ, các ông thÀy 
chuyên trÎ tr¥c tay, gãy chân... rÃt Üa 
loåi gà này. Chó liŠn da, gà liŠn xÜÖng 
mà! 

Dung dÎch giÃm, trÙng gà cÛng 
giúp cho ngÜ©i thÃp kh§p, ngÜ©i già, 
ngÜ©i bŒnh mau phøc hÒi sÙc khÕe. 
PhÜÖng pháp ch‰ bi‰n vÎ thuÓc này 
không khó khæn: Dùng giÃm gåo (ch‰ 
bi‰n tØ gåo) có Ç¶ chua là 9 Ç¶ v§i 
dung lÜ®ng là 180 cc ngâm chung v§i 
m¶t trÙng gà sÓng trong bình thûy tinh. 
Th©i gian ngâm khoäng 48 gi© thì vÕ 
trÙng gà së mŠm dÀn và tan rã, quä 
trÙng hÖi phình ra m¶t chút, chÌ còn l§p 
màng mÕng bao b†c. Dùng ÇÛa ch†c 
b‹ l§p màng mÕng, khuÃy ÇŠu lòng 
tr¡ng và lòng ÇÕ vào giÃm ngâm Ç‹ 
tåo ra dung dÎch giÃm trÙng. V§i liŠu 
lÜ®ng này, ngÜ©i l§n uÓng tØ 5 Ç‰n 7 
ngày, uÓng vào m‡i sáng khi m§i thÙc 
dÆy, bøng còn Çói. N‰u pha thêm m¶t 
mu‡ng mÆt ong, càng dÍ uÓng hÖn. 

 
Trong tiŠn tŒ, con gà cÛng ÇÜ®c 

nh¡c t§i: ñÒng båc Kê Ngân. ñây là 
ÇÒng båc m¶t lÜ®ng cûa Mexico. Vào 
khoäng th‰ k› 18, 19, thÜÖng khách 
các nÜ§c ÇŠu lÃy ÇÒng båc này làm 
cæn bän Ç‹ trao Ç°i. Công ty Anh ñông 
ƒn hay thÜÖng khách Trung QuÓc qua 
xÙ ta mua bán tåi PhÓ Hi‰n, H¶i An 
vÅn dùng ÇÒng båc này cho Ç‰n th‰ k› 
thÙ 19. ViŒt Nam có tiŠn båc, tiŠn vàng 
cûa các triŠu vua Gia Long, Minh 
Mång, ThiŒu TrÎ, T¿ ñÙc, nhÜng sÓ 
phát hành rÃt hån ch‰. ña sÓ dân 
chúng sº døng tiŠn ÇÒng, tiŠn Çi‰u. 
Giá trÎ loåi tiŠn này thÃp nên m‡i khi 
xài vào nh»ng chuyŒn mua bán l§n, 
ho¥c cÃt giÃu Ç‹ dành làm cûa, ngÜ©i 
dân thích gi» tiŠn b¢ng kim loåi quí 
hÖn. Các nhà bá h¶, do Çó, ngoài 
nh»ng nén vàng, thoi båc, h† chu¶ng 
ÇÒng båc Mexico. ñÒng này m¶t m¥t 

Çúc hình con ó miŒng c¡n con r¡n, m¥t 
kia hình cái mÛ (nón väi) có tia sáng 
tÕa ra. M‡i ÇÒng n¥ng 27 gram, chÃt 
pha båc 900, có giá trÎ b¢ng 5 quan 
tiŠn hay 3000 tiŠn Çi‰u. Trong lúc 3000 
tiŠn Çi‰u phäi vác n¥ng gÀn 7 kí-lô rÜ«i 
thì ai låi không thích Ç°i lÃy m¶t ÇÒng 
båc con cò cÀm cho g†n? ChÌ ng¶ m¶t 
ÇiŠu là ÇÒng båc có hình con ó, các cø 
ta låi g†i "båc con cò" hay ÇÒng "kê 
ngân" (con gà). Thôi, cò hay gà gì 
cÛng ÇÜ®c vì có câu hát: 

CÜ§i em b¢ng båc con cò, 
Nào phäi ÇÜa Çò, nói chuyŒn ÇÄy 

ÇÜa! 
 
Næm gà mà không nói thú Çá gà 

(ch†i gà) là m¶t thi‰u sót l§n. ñây là 
m¶t tiêu khi‹n rÃt thÎnh hành ª quê 
hÜÖng ta, gây thích thú cho nhiŠu tÀng 
l§p, tØ già Ç‰n trÈ, dân giã Ç‰n quan 
quyŠn. Vì khuôn kh° bài vi‰t có hån, 
chúng tôi chÌ xin lÜ§t qua tên tu°i h† 
hàng nhà gà v§i các danh tØ chuyên 
môn cûa thú chÖi này, Ç‹ các bån xa 
quê khi Ç†c Ç‰n nh»ng dòng này, nh§ 
låi m¶t trÜ©ng gà nào Çó cûa th©i xÜa 
cÛ. 

Gà nòi: Gà Çúng giÓng tÓt, chÌ nuôi 
Ç‹ Çá Ç¶. 
 

Gà Çòn: Loåi gà chân trÖn, không 
c¿a ho¥c c¿a m†c không dài. Gà này 
l§n con, chân to, c£ng b¿, Çá rÃt hæng, 
Çòn nào Çáng Çòn Çòn nÃy, nhÜ võ sï 
hång n¥ng nên còn ÇÜ®c kêu là "gà cù 
l¿". 
 

Gà c¿a: ñá b¢ng c¿a dài. M‡i khi 
có Ç¶,chû gà chÌ ÇÜ®c phép chuÓt cho 
nh†n bén m¶t tí. 
 

Gà c¿a dao: Loåi gà không cÀn 
giÓng tÓt, Çá Çòn hay mà chÌ cÀn c¶t 
thêm m¶t loåi dao bén nhÕ xíu vào hai 
c¿a Ç‹ hai con gà... gi‰t nhau mau 
hÖn. 
 

Gà bÜ§m: S¡c lông lÓm ÇÓm ÇËp 
nhÜ con bÜ§m. 
 

Gà mÒng trích: Có mÒng ÇÕ nhÜ 
chim trích. 
 

Gà nhån: Lông tr¡ng nhÜ chim 
nhån. 
 

Gà chuÓi: Lông xen lÅn nhiŠu màu 
vàng, xám, tr¡ng, ÇÕ, nâu nhÜ thân 
cây chuÓi lÓm ÇÓm. 
 

Gà ÇiŠu: Lông ÇÕ óng ánh màu 
nâu sÆm. 
 

Gà ó: Lông nhÜ chim ó. 
 

Gà ô: Lông Çen tuyŠn. 
 

Gà xám ô: Lông pha ÇÕ và xám. 
 

Còn nhiŠu tên do chû gà Ç¥t nhÜng 
phäi nhìn nhÆn là màu lông gà rÃt 
quan hŒ trong trÆn ÇÃu gà vì chúng nó 
cÛng bÎ kœ màu lông nhÜ: Gà ÇiŠu æn 
ch¡c gà xám, gà chuÓi; gà ó æn gà 
xám; gà xám låi s® màu lông cûa gà 
nhån, v.v... 

Ngoài tên g†i theo màu lông, gà Çá 
còn ÇÜ®c xÜng tøng nhÜ các tay anh 
hùng: Ti‰t NhÖn Quí, Ti‹u La Thành 
(vì có ngón Çá hÒi mã thÜÖng, giä b¶ 
quay ÇÀu nhÜ bÕ chåy Ç‹ ÇÓi thû xông 
t§i thì quay mình Çá ngÜ®c vào c° ÇÓi 
thû); TriŒu Tº Long (con gà cûa chú 
Tám tôi Çá th¡ng thÆt mau, máu cûa 
gà ÇÎch chÜa kÎp dính vào b¶ lông 
tr¡ng toát cûa nó) ... Låi có nhiŠu con 
mang danh ThÀn Ô, ñiŒn Quang (Çá 
mau nhÜ ÇiŒn xËt là gà kia Çã giãy 
ch‰t), Nh¿t NguyŒt vì m¶t chân väy 
Çen m¶t chân väy tr¡ng ngà... Ngoài 
lông, b¶ vó, tài nghŒ... gà còn ÇÜ®c g†i 
chung dÜ§i ÇÎa danh nó xuÃt xÙ nhÜ: 
Gà Cao Lãnh,, Gà Bà ñi‹m, Gà Hóc 
Môn, Gà K‰ Såch... 

 
Ngày nay ª quê ngÜ©i, chúng ta 

hãy ráng nh§ nh»ng tên gà vang danh 
cûa th©i xÜa cÛ mà khi nh¡c Ç‰n ai 
cÛng trÀm trÒ khen ng®i, và quên Çi 
nh»ng con gà rót, gà rù, gà chåy m¥t... 
håi chû trút túi tåi trÜ©ng gà nhÜ nh»ng 
"con gà" ngoài Ç©i Çã håi chúng ta 
phäi bÕ xÙ ra Çi nay Çang læm le trª låi 
ÇÃu trÜ©ng. Nh»ng con gà Çó chÌ Çáng 
ÇÜ®c kêu là gà hÜ©ng tâm (hÀm tÜÖng) 
hay gà kÿ ra (cà-ri) thôi... 
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Naêm Daäu, 
vaøi caûm 

nghó veà Gaø 
 
 
 
 
 
                                                 

� Nhựt Trọng 
 
 

ời sống của Dân Tộc Việt Nam có liên quan mật 
thiết đến mười hai "Con Giáp", khởi đầu từ chú Tý 

bé teo mà khôn lanh, quỷ quyệt, chú Sửu to lớn nhưng thật 
hiền hòa, trung hậu... cho đến chú Hợi mập ù, tham ăn, 
tham  ngủ.  

Anh tuổi Dần, chị tuổi Thân, Cô ta tuổi Mùi, còn tôi tuổi 
Tỵ v.v... Không biết tại sao mỗi người trong chúng ta đều 
gắn liền tuổi tác của mình với một con vật như vậy, từ lúc 
sinh ra cho đến trọn cuộc đời?  

Trước thềm Xuân mới, từ giã năm Thân để bước sang 
năm Dậu, tôi muốn ghi lại  vài cảm nghĩ, xin gởi đến quý 
độc giả thân thương để cùng chia sẻ trong lúc "tiễn cựu 
nghinh tân“. 

Sinh sống tại một làng quê hay có dịp về đây thăm  
viếng đôi ba ngày, chắc chắn chúng ta sẽ không quên được 
hình ảnh đàn gà tung tăng trong nắng sớm. Chú gà trống 
với màu lông  sặc sỡ, dáng điệu oai nghi, lúc nào cũng tỏ ra 
"ga-lăng", che chở cô gà mái mỹ miều và đàn con nhỏ thơ 
ngây. Thỉnh thoảng chú  thích chí, đập cánh gáy vang... Một 
bức tranh quê thật thanh bình. 

Từ lúc canh tư, canh năm, tiếng gà gáy sáng đã đánh 
thức người dân quê, để bắt đầu công việc cho một ngày 
mới. Người thì ra đồng để cày cấy hoặc chăm sóc lúa, 
khoai. Người mua bán thì tất tả gánh hàng ra chợ. Công 
nhân tạm biệt tổ ấm của mình để lên đường đến sở làm. 
Trẻ em thì  hân hoan cắp sách đến trường. Trong khi người 
còn ở lại nhà, rải thóc lúa cho đàn gia súc ăn, ra chiều 
tương thân tương ái. 

Nếu con gà và người dân quê sống chung hòa bình như 
vậy thì từ ái biết bao. Nhưng, mặt trái của cuộc đời bao giờ 
cũng vẫn là những bất công, những đợt sóng ngầm, những 
hầm bẫy chông gai, mang theo sự khổ đau, tỵ hiềm, oan 
trái. 

Chúng ta hãy hình dung, một con gà đang tung tăng vui 
sống trong đàn, bỗng một hôm, nhà có khách và người chủ 
cần có thịt để thết đãi. Người ta cùng nhau đuổi bắt gà. Nó 
kinh hãi, chạy tứ tán. Vì sợ chết, con gà cố sức chạy thoát, 
nhưng người ta quyết bao vây bắt cho kỳ được. Rồi đè 
xuống cắt cổ, đem nhúng nước sôi, nhổ lông, mổ bụng, 
chặt xắt thân xác nó ra! Tai họa, sự đau đớn bất chợt phủ 
lên con vật nhỏ bé và mạng sống của nó bị cướp đoạt. 

Tại các ước văn minh Âu Mỹ, trong các siêu thị, chúng ta 
thấy những con gà tơ, những con gà Suppe đã làm sẵn, 
thật sạch và gói trong  túi nylon, trông rất hấp dẫn. Nhưng 
nếu chúng ta có dịp xem hình ảnh   một xí nghiệp làm gà 
được chiếu trên TV thì thật đáng cho chúng ta suy gẫm. 

Hàng trăm con gà bị trói cẳng, treo lên những cái móc, 
đầu gà chúi xuống. Hệ thống dây chuyền sẽ chạy qua, đưa 
những con gà vào máy... căt đầu, nhổ lông, mổ bụng, tim, 
gan được tách riêng. Thân gà thì máy cũng cắt làm đôi làm 
tư và đùi, cánh cũng bị cưa xắt ra từng mảnh. 

Trong giờ phút đó, chắc chắn những con vật nhỏ bé kia 
vô cùng kinh hãi. 

Tôi còn nhớ, trong một khóa tu Bát Quan Trai Giới tại 
Chi Hội Phật Tử VNTN Frankfurt vào trung tuần tháng 9 
năm 1999, Thượng Tọa Phương Trượng chùa Viên Giác đã 
giảng về Ngữ lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa; Những lời 
khai thị rất ân cần, sâu sắc và vô cùng hữu ích cho việc tu 
học của Phật Tử chúng ta. 

 
Thượng Tọa đã nhắc nhở rất nhiều về Giới bất sát sanh 

trong ngũ giới của người Cư sĩ Phật Tử tại gia và sách tấn 
chúng ta đừng ăn thịt.  

Tôi đã thấy lòng se thắt lại khi nghe Thầy giảng về một 
đoạn rất tượng hình là những con vật bị giam cầm trong 
chuồng, bị trói cột, chúng vô cùng sợ hãi mà không thể nào 
thoát ra được. Mạng sống và thân xác của chúng sẽ bị tước 
đoạt để cung phụng cho con người. Chỉ vì con vật sức yếu 
thế cô; còn con người thì dùng trí khôn và sức mạnh để 
thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Trong phạm vi bài viết 
nầy, chúng tôi chỉ xin suy gẫm về "từ tâm" mà chưa nói đến 
sự độc hại vì ăn thịt. 

 
Thượng Tọa cũng xác định rằng tất cả các cuộc chiến 

tranh thảm khốc xảy ra trên thế gian nầy chẳng qua cũng vì 
con người không giữ giới bất sát sanh và không tôn trọng 
sự công bằng giữa mọi người, mọi loài. 

Phật Tử chúng ta càng không thể ăn thịt, nếu chúng ta 
quán chiếu thâm sâu vào Giáo lý của nhà Phật. Biết đâu con 
vật chúng ta đang làm thịt, đang ăn thịt cũng là một con 
người trong vòng sanh tử luân hồi đã hóa sanh vào; thậm 
chí là một ngưòi thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta! 

Nếu con người không giữ giới bất sát sanh, lại phạm 
thêm giới bất ẩm tửu thì thật vô cùng tai hại. Vì rượu và thịt 
sẽ làm cho chúng ta mất hết từ tâm. 

Ngoài sự thân thiện và oan trái giữa người và gà như 
trên, chúng tôi còn có suy tư về trò chơi đá gà thật dân giã 
mà cũng hết sức thương tâm. Những con "Gà nòi" hay "Gà 
chọi" được người chủ chăm sóc rất chu đáo, để ý từ thức 
ăn, nước uống, từ sợi lông và nhất là o bế đôi cựa  sao cho 
thật sắc. 

Tại đấu trường, thường là trên một bãi cỏ hoặc một sân 
banh, hai người chủ gà và đôi bên đánh cá với nhau bằng 
những số tiền rất lớn. Bên nào cũng muốn giành phần 
thắng lợi về mình. Còn hai con gà thì với bản tánh hung 
hăng hoặc vì nghiệp quả thù hận lâu đời mà chúng sẵn 
sàng lâm chiến. Có lúc chúng vụt bay lên cao, có khi chen 
mình xuống thật thấp, tung ra những đòn chí tử cho đối 
phương. Chung quanh, số người hiếu kỳ bỏ tiền cá độ reo 
hò, cổ vũ. Có nhiều khi, hai con gà bị người ta bôi mặt để 
chúng đá nhau, đến nỗi một mất một còn. Và thảm hại hơn, 
cũng có khi ngay sau cuộc chiến, kẻ thắng cũng vong 
mạng! 

Sau nầy người ta còn chơi trò chắp thêm cựa sắt rất dã 
man! Ðôi gà chọi được người chủ buộc vào chân một cái 
cựa thật nhọn, thật bén bằng kim loại và có những kỹ thuật 
rất tinh vi. Tùy theo kinh nghiệm ghép cựa, mà người chủ 
và con gà có thể thành công hay thất bại. 

Tôi còn nhớ, trong thời gian lặn lội về miền sông nước 
Cà Mau để tìm đường vượt biên, có lần chúng tôi ghé vào 
xem một cuộc đá gà bên bờ sông Ông Ðốc. Hình ảnh làm 
cho tôi nhớ mãi và suy tư rất nhiều là: Sau vài hiệp đấu đá 

Ð 
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với nhau bất phân thắng bại. Ðồng xu được treo trên cây 
nhang đang cháy đã rơi xuống chiếc dĩa bằng sành, vang 
lên tiếng "Keng"... báo hiệu chấm dứt một hiệp nữa. Hai 
chú gà được người chủ của nó tận tình chăm sóc, họ phun 
nước, vuốt ve, thậm chí dùng miệng để hút máu từ những 
vết thương. 
 

Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Mỗi bên giữ con gà của mình 
trong hai tay, còn đang lựa thế để tung ra cho hai đối thủ 
tử chiến với nhau.  Bỗng nhiên, một con gà nghẹo cổ sang 
một bên và rùng mình chết tốt! Thì ra,  "Dũng tướng" đã bị 
một vết thương rất sâu từ chiếc cựa sắt của đối thủ, nhưng 
vì cựa nhỏ và quá bén nên người chủ lẫn con gà đều không 
hay biết và con vật đã chết thật nhanh, thật bất ngờ khi 
máu chảy ra trong nội tạng. 

Tôi thầm hỏi, trong những cuộc chiến tranh tàn khốc 
trên thế gian nầy, đã có bao nhiêu trường hợp như hình ảnh 
đôi gà, đã quyết đấu vì bản tánh hung hăng sẵn có của 
mình và độc hại hơn, là do những động lực, những sự cổ 
vũ, khiêu khích từ bên ngoài; chung qui cũng vì quyền lợi 
của những kẻ chủ mưu. 
 

Nhân khi trời đất chuyển mùa, người người chuẩn bị  
tiễn đưa năm cũ Giáp Thân và đón mừng năm mới Ất Dậu, 
chúng tôi chợt nhớ đến bốn câu thơ trong Sấm Trạng Trình: 

                 
"Long vỹ, xà đầu khởi chiến tranh, 
Can qua xứ xứ khổ đao binh! 
Mã đề, Dương cước anh hùng tận, 
Thân Dậu niên lai kiến thái bình". 
 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một nhà chiêm tinh, 

một nhà hiền triết, sanh tiền vào thế kỷ thứ 16, là một công 
thần Nhà Mạc. Tính đến nay, thắm thoát năm thế kỷ đã  trôi 
qua. Biết bao nhiêu lần "Thân Dậu niên lai". Nhưng thái  
bình thật sự hầu như chưa đến với chúng ta. Có lẽ vì con 
người còn thiếu từ tâm. 

Về phương diện giáo dục,Trạng Trình được coi là một 
bậc Quốc Sư với danh hiệu Tuyết Giang Phu Tử. Trong bài 
thơ "Cảm Hứng", ông đã phê phán các cuộc chiến tranh tàn 
khốc lúc bấy giờ: 

"Cổ lai nhân giả tư vô địch 
Hà tất khu khu sự chiến tranh" 
 
Xin tạm dịch: 
"Xưa nay người có lòng nhân là vô địch 
Theo đuổi chiến tranh có nghĩa gì"         
 
Một lần nữa năm Dậu lại về, chúng tôi mong rằng Giáo 

lý Phật Ðà, những lời giảng dạy của Chư Tổ, Chư Tôn Ðức 
Tăng Ni, những bài Ngữ lục điển hình như của Hòa Thượng 
Tuyên Hóa, cùng với biết bao nhiêu lời ước nguyện và huấn 
dụ của những bậc trung quân, ái quốc là kim chỉ Nam cho 
Phật Tử chúng ta trên bước đường tu học, cần cầu sự giác 
ngộ, giải thoát. 

Tiếng gà gáy sáng sẽ đánh thức từ tâm của nhân loại; 
mang hòa bình chân chánh đến cho toàn thế giới. Tiếng gà 
gáy trưa sẽ ru giấc ngủ an lành cho mọi người, mọi loài, 
hun đúc thêm nét nên thơ, đầm ấm ở thôn quê, nơi sản 
sanh nhiều danh nhân, thi sĩ, nhiều vị anh hùng, liệt nữ và 
thiên văn, hiền triết. 

 
Chào mừng năm Ất Dậu, xin quý Ðạo Hữu cùng chúng 

tôi hiệp tâm cầu nguyện một mùa Xuân thanh bình, thịnh 
vượng cho Ðất Nước, cho Dân Tộc Việt Nam và  khắp  nơi 
trên quả đất nầy. 

 

� Trần Trung Ðạo 

 
Moãi muøa Xuaân 

Theâm moät laàn doái Meï 
Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi 

Về chưa con sao vẫn thấy chưa về 
Con lại phải thêm một lần nói dối 
Chờ sang năm con hứa sẽ về quê 

Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới 
Chắc là con không biết có Xuân sang 

Ðời nước Mỹ tháng ngày trôi qua chóng 
Chưa kịp xoay đã hết một năm tròn 

Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc 
Lại lo tìm câu nói dối cho xong 

Mười một mùa xuân miệt mài đất khách 
Con dối đi dối lại biết bao lần 

Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát 
Tiền gởi về không đủ mẹ nuôi thân 
Con gái lớn theo chồng đi nơi khác 
Con trai đầu biền biệt chốn xa xăm 

Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước 
Mấy xuân rồi có nở nụ nào không 

Hay đã chết theo ba từ dạo ấy 
Ðể mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng 

Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi 
Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long 
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ  
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian 

Năm mới đến con cũng già thêm tuổi 
Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai 

Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ 
Tuổi xứ người quần quật với tương lai 

Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu 
Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con 

Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển 
Núi sông đây sao giữ được vuông tròn. 
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Tröôøng 
Gaø 

  
       � TØ Hùng

   
 miŒt vÜ©n và ngay cä nh»ng vùng ven tÌnh nhÕ miŠn 
Nam, thÌnh thoäng vào nh»ng bu°i trÜa hè, ngÜ©i ta 

g¥p hai ÇÙa bé nhº hai con gà tre rÒi thä ra khoäng ÇÃt 
trÓng, dÜ§i bóng mát các tàng cây, Ç‹ hai con gà nhÕ Çó 
phùng lông xòe cánh, hæm hª Çá nhau gi»a ti‰ng reo hò cûa 
b†n con nít bao quanh: ñó có th‹ là hình änh ban ÇÀu cûa 
trÜ©ng gà. Tuy khoäng ÇÃt còn hån hËp, c¥p gà tre còn nhÕ 
vóc, nhÜng cÛng Çû lông, Çû cánh, tr° màu s¡c s¥c s«, Çuôi 
cong c¿a nh†n, cÛng nhäy lên Çá xuÓng, m° c¡n Ç‰n røng 
lông xÜ§c da và trÆn ÇÃu cÛng diÍn ra Çû lâu theo š mong 
Ç®i cûa lÛ trÈ. 

Còn trÜ©ng gà cûa ngÜ©i l§n qui mô hÖn, ÇÜ®c t° chÙc ª 
sân Çình, ho¥c mi‰ng ÇÃt trÓng bên hông nhà viŒc làng, hay 
bãi cÕ hoang trÜ§c miÍu, sau chùa và ª cä các khu vÜ©n 
thÜa ho¥c sân phÖi lúa cûa nh»ng nhà ÇiŠn chû. Thông 
thÜ©ng ngay gi»a sân ngÜ©i ta vây tròn m¶t vòng rào phên 
tre cao ngang ÇÀu gÓi, nhÜ m¶t ÇÃu trÜ©ng hình bÀu døc 
ÇÜ©ng kính ng¡n khoäng tØ 3 Ç‰n 4 thÜ§c hay hÖn n»a, tùy 
Ç¶ gà l§n nhÕ. Hai ÇÀu ÇÜ©ng kính dài, Ç¥t hai b¶i tre Ç‹ 
nhÓt gà ÇÃu. Hai chû gà, kiêm luôn tay cho nÜ§c, ngÒi chÒm 
h‡m bên cånh b¶i, ch© gi© bÒng gà ra trÆn.  

Thuª trÜ§c ch£ng cÀn tr†ng tài trong các trÆn Çá gà vì s¿ 
hÖn thua ai cÛng nhÆn ra: con thua thÜ©ng n¢m bËp tåi 
ÇÜÖng trÜ©ng, cÛng Çôi khi có con dª chÎu Çòn, bÎ Çá Çau bÕ 
chåy và con th¡ng, v‡ cánh, giÜÖng c° gáy vang. NhÜng vŠ 
sau có quá nhiŠu tay b®m, mánh mung, lÜ©ng gåt trong 
nh»ng Ç¶ gà æn thua l§n, nên các trÜ©ng gà m§i rÜ§c SÜ kê 
Ç‰n Ç‹ d¢n m¥t trÜ§c các tên lÜu manh, lÆt tÄy các thû Çoån 
cûa nh»ng tay chÖi gian xäo nhÜ lén bôi n†c r¡n h° lên c¿a 
gà hay xå chÒn vào l§p da non dÜ§i nách cánh, Ç‹ con nào 
quen luÒn nách ÇÓi phÜÖng chÖi "vÌa tÓi", vØa m§i chui ÇÀu 
vào hºi phäi mùi xå liŠn kinh hoäng vØa kêu quang quác, 
vØa c¡m c° chåy, vØa ráng ÇÆp cánh bay nhÜ bÎ chÒn rÜ®t 
thÆt. N‰u nghi ng©, SÜ kê có quyŠn xét c¿a gà lå và Çòi khº 
Ç¶c b¢ng cách chùi rÜ®u ho¥c chanh c¥p c¿a gà trÜ§c khi 
Çá.  

Khán giä và các tay cá Ç¶ ngÒi chÒm h‡m bao quanh 
vòng rào ÇÃu trÜ©ng, các vòng ngoài ngÜ©i coi chen nhau, 
kÈ ÇÙng lom khom chÓng tay lên gÓi, ngÜ©i ÇÙng th£ng 
nhón chân nhìn vào. ChÌ nh»ng trÆn gà vào các dÎp lÍ T‰t 
m§i m©i các quan chÙc và Ban H¶i TŠ (HÜÖng chÙc làng) và 
phäi bày næm, mÜ©i cái gh‰ d¿a, vài chøc gh‰ ÇÄu, thêm cä 
hàng các bæng gh‰ dài.  

Khi Çó các chû gà ª các quÆn xa và các tÌnh lân cÆn 
thÜ©ng t§i trÜ§c m¶t hai hôm, che råp quanh trÜ©ng gà Ç‹ 
nghÌ ngÖi và dÜ«ng gà, nghïa là h† vÅn ngâm lúa cho gà æn, 
vô nghŒ, thä gà ra khÕi b¶i và dÅn gà quÀn sÜÖng nhÜ ª 
nhà, cho gà quen nÖi quen chÓn.  

RÒi các gánh chè cháo, ÇÒ nhÆu cÛng bu theo mª ra nhÜ 
cái ch® nhÕ. Nhân Çó các tay chÖi Çánh cá lân la hÕi thæm 
các chû gà vŠ tông tích các con gà së cáp Ç¶ và t§i tÆn tØng 
b¶i Ç‹ xem giò xem c£ng gà, có to và dài không, väy có 
nhuyÍn và th£ng hàng nhÜ h¶t b¡p không, chÜn màu vàng 

hay ngã qua màu xanh lá cây non, rÒi coi tÜ§ng Çi, nhìn 
màu lông, ánh m¡t, Ç®i nghe ti‰ng gáy n»a, m§i quy‰t ÇÎnh 
së ch†n con nào, Çánh cá Ç¶ nào.  

ThÆt ra cÙ sau m‡i vø mùa, hay các phiên ch® bán lúa, 
ngÜ©i ta ÇŠu mª trÜ©ng gà, nhÜng phäi Ç®i Ç‰n T‰t Nguyên 
ñán nhà nông ÇÜ®c nghÌ ngÖi lâu cä tháng Ç‹ æn T‰t và nhà 
nào cÛng vui vÈ Ç‹ chÒng con æn chÖi, c© båc ba ngày T‰t, 
nên trÜ©ng gà ÇÜ®c mª dài hån. Ngay tØ 23, 25 tháng chåp 
Çã có nh»ng Ç¶ gà tÃt niên và mÒng hai T‰t Çã khai trÜÖng 
trÜ©ng gà lÃy hên næm m§i. NhÜng thÜ©ng các Ç¶ gà tØ 
mùng ba T‰t m§i æn thua l§n vì có các ông chû b¿ ª Ch® 
L§n dÅn theo Çám Çàn em xuÓng bao thÀu cá Ç¶. RÒi trÜ©ng 
gà cÙ mª ti‰p tøc t§i ngày hå nêu và có næm trúng mùa, vÅn 
còn chû gà muÓn cáp Ç¶, vÅn còn nhiŠu ngÜ©i muÓn sát 
phåt nhau, nên trÜ©ng gà Çã kéo dài thêm qua r¢m tháng 
giêng.  

Th©i gian m‡i Ç¶ gà Çá ÇÜ®c tính b¢ng cách ÇÓt m¶t nén 
nhang, tùy thÕa thuÆn cûa Çôi bên mà ÇÓt cây dài hay cây 
nhang ng¡n. N‰u tàn nhang mà Ç¶ gà bÃt phân th¡ng båi, 
thì hai ngÜ©i chû ÇÜ®c phép b¡t gà ra cho nÜ§c, phun rÜ®u, 
thoa nghŒ nh»ng v‰t trÀy xÜ§c, ch‡ lông røng và vô nÜ§c gà 
nghïa là lÃy khæn såch nhúng vào nÜ§c trong, rÒi v¡t tØng 
gi†t vào mÕ gà cho gà uÓng tØng h§p. Xong Çem hai con ra 
nhº låi và cho Çá Ç¶ ng¡n nºa cây nhang, tÙc cây nhang Çã 
ÇÜ®c cåo bÕ nºa phÀn dÜ§i rÒi m§i ÇÓt. Xem c¥p gà Çá 
nhau thÆt là lš thú vì chúng ÇÃu rÃt kiên cÜ©ng v§i nhiŠu th‰ 
nhäy lên Çá móc, hay dùng Çòn c¡n c°, kËp mÒng ÇÓi 
phÜÖng ghÎt xuÓng. Có con v‡ cánh bay qua mình ÇÓi thû, 
lúc Çáp xuÓng m§i dùng c¿a nh†n Çá ngÜ®c låi theo th‰ Çà 
Çao. Có con chÎu Çòn lûi vào luÒn nách ÇÓi phÜÖng nhÜ lÄn 
trÓn nghÌ mŒt, nhÜng bÃt ng© vùng lên vØa dùng sÙc xô lÃn, 
Çåp chân, m° cánh v¥t lông. Khán giä bên ngoài la hét c° 
võ, tØng nhóm cá Ç¶ vÅn khuy‰n dø cò mÒi, thÜÖng lÜ®ng 
chÃp thêm, thäy b¡t tiŠn cá, Òn ào không thua gì cu¶c ÇÃu 
võ Çài, trong khi c¥p gà vÅn Çá nhau tÖi b©i, røng lông xŒ 
cánh, cho t§i khi có con ngã qøi tåi ÇÜÖng trÜ©ng và ti‰ng 
gáy vang cûa con th¡ng quy‰t ÇÎnh hÖn thua.  

   Chû gà hay các tay cho nÜ§c thÜ©ng chÌ phun nÜ§c 
cho gà ÇÃu khÕe låi, phun rÜ®u cho gà thêm hæng, ch»a trÎ 
các v‰t thÜÖng trÀy da sÙt thÎt thông thÜ©ng, còn SÜ kê Çã 
læn l¶n m¶t hai chøc næm qua các trÜ©ng gà, nhiŠu kinh 
nghiŒm nuôi dÜ«ng và cho nÜ§c gà, m§i là "tay t°" trÎ 
thÜÖng, có th‹ vá bÀu diŠu gà bÎ Çá rách, sºa c£ng gà bÎ 
bong gân...  

Ch£ng nh»ng ông thÀy gà nÀy bi‰t rành nguÒn gÓc các 
loåi gà qua hình dáng, tÜ§ng Çi, ti‰ng gáy, rÒi Çánh giá tØng 
con gà c¿a hay gà Çòn, mà còn phân biŒt ÇÜ®c mÃy con gà 
nòi lai, m§i ngó qua tÜªng gà thÎt, nhÜng không ng© låi là tay 
Çá cØ khôi, theo gÀn kÎp gà nòi chánh hiŒu, ho¥c trái låi các 
con gà "tÓt mã rã Çám", cÛng lông màu s¥c s«, cánh quåt 
Çuôi cong, nhÜng nhÜ công tº b¶t, con nhà giàu, chÌ Ç‹ làm 
ki‹ng chÖi ch§ ÇÃu Çá ai v§i thân hình bª rŒu. Dân nhà nghŠ 
g†i mÃy con gà cänh nÀy là "thûy kê" dÎch ch» gà nÜ§c. Còn 
gà rót là gà Çá Çâu thua Çó, n‰u chÌ m§i thua m¶t hai trÆn 
mà b¶ mã còn tÓt, ÇÜ®c chû b¡t vŠ nuôi låi, o b‰ tân trang 
g†i là gà niŠn, nhÜ thùng cây nÙt b‹, lÃy vòng s¡t niŠn låi 
cho khÕi bung Ç‹ dùng tåm. Các con buôn mÓi lái Çem bán 
gà niŠn låi cho mÃy tay chÖi m§i vào nghŠ, ho¥c chính nhà 
chû bÃt lÜÖng Çem ra trÜ©ng gà dø cáp Ç¶, sau khi räi Çàn 
em cò mÒi len lÕi trong Çám khán giä, làm h¶p, bàn ra tán 
vào, rÒi hæm hª lên ti‰ng Ç¥t l§n, khi‰n mÃy tay mÖ tÜªng 
bª a dua Ç¥t theo phäi chÎu thua tiŠn, såch túi.  

 
Không bi‰t tøc Çá gà xuÃt hiŒn trÜ§c nhÙt ª nÜ§c nào và 

bao nhiêu quÓc gia trên th‰ gi§i Çã và Çang còn t° chÙc các 

Ÿ 
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trÆn Çá gà, mà hÀu nhÜ kh¡p næm châu ai cÛng g¥p các loåi 
gà nòi bên cånh các giÓng gà thÎt, ti‰ng nhà nghŠ bên ta 
quen g†i là gà chå. CÛng không rõ, ª nÜ§c ta các trÜ©ng gà 
ÇÜ®c lÆp ra tØ Ç©i thuª nào, mà Ç†c sách sº chÌ bi‰t m¶t 
nhân vÆt lÅy lØng ª Nam Kÿ là vÎ T°ng TrÃn ÇÀu tiên cûa Gia 
ñÎnh thành, Tä Quân Lê Væn DuyŒt, oai ÇÙc vang rŠn kh¡p 
miŠn Løc TÌnh, rÃt Üa thích chÖi gà nòi. XuÃt thân tåi làng 
Long HÜng tÌnh ñÎnh TÜ©ng, trong gia Çình cø Lê Væn Toåi 
sanh ÇÜ®c TÙ Quí bÓn con trai, Ngài là con trÜªng, æn nói 
lanh lË, tÕ ra thông minh Çïnh ng¶, nhÜng tÜ§ng ngÜ©i lùn 
thÃp. H¢ng ngày Ngài thÜ©ng t§i lui các tråi gà ÇŠ cho nÜ§c 
và chÖi Çá gà theo m¶t lš tÜªng cao, vì nhìn gà qua ÇÙc 
tánh gan lì, thà chÎu ch‰t tåi trÜ©ng, ch§ không lùi bÜ§c trÜ§c 
sÙc tÃn công cûa ÇÎch thû, nh© Çó mà Ngài nuôi ÇÜ®c chí 
can trÜ©ng v§i tinh thÀn bÃt khuÃt. Lúc nhÕ Ngài cÛng theo 
h†c ch» nho, song không thích chÓn sân Trình, låi chuyên 
vŠ võ nghŒ do có sÙc khÕe và tÆp luyŒn hÖn ngÜ©i. Ngài Çã 
hoài bão Ç‰n nÜ§c non, nuôi š chí ch© th©i cÖ th¿c thi 
nguyŒn v†ng, qua l©i than thª v§i m†i ngÜ©i: "Làm trai sÓng 
trong th©i loån, mà không giúp ích gì cho quê hÜÖng xÙ sª 
là m¶t ÇiŠu rÃt tûi nhøc". 

Næm Canh Tš (1787) NguyÍn Ánh trên ÇÜ©ng bôn tÄu 
vào Nam, qua ñÎnh TÜ©ng theo råch Ông H°, ghé nhà Ngài, 
Çúng lúc Ngài còn Çang mê trÆn ª trÜ©ng gà. Ngài theo phò 
chúa NguyÍn vào sanh ra tº ÇÜ®c sung Cai cÖ, quän suÃt 
hai Ç¶i quân thu¶c n¶i, lãnh bäo h¶ cung quy‰n chúa tåi 
Phú QuÓc khi chúa NguyÍn chåy sang Xiêm La cÀu viŒn. TØ 
næm NguyÍn VÜÖng chi‰m ÇÜ®c thành Gia ñÎnh, Ngài m¶ 
thêm binh, lŒ tùng Tä Quân lÆp ÇÜ®c nhiŠu chi‰n công oanh 
liŒt, nhÜ Çåi phá trÆn thûy chi‰n ª cºa ThÎ Nåi, rÒi cùng chúa 
NguyÍn ra Çánh lÃy Phú Xuân, nên næm Nhâm TuÃt (1802), 
Ngài ÇÜ®c thæng Khâm Sai ChÜªng Tä Quân, tÜ§c QuÆn 
Công, Çem b¶ binh tiên phong Çánh t§i B¡c thành. 

Có lë noi gÜÖng Ngài T°ng TrÃn mà dân chúng ÇÃt Nam 
Kÿ vÅn gi» truyŠn thÓng lÆp các tråi gà nòi, mª các trÜ©ng 
gà hÀu nhÜ ª kh¡p Løc TÌnh. N‰u gà thÎt ÇÜ®c chia loåi theo 
hình vóc, cách nÃu nÜ§ng; thì gà nòi ÇÜ®c phân giÓng theo 
nguÒn gÓc, ÇÎa phÜÖng xuÃt xÙ và cách chi‰n ÇÃu nhÜ gà 
c¿a, gà Çòn. RÒi còn nhÆn dång qua màu s¡c nhÜ lông ÇÕ 
nâu g†i là gà ÇiŠu, lÓm ÇÓm tr¡ng Çen là gà n° hay gà bông, 
tr¡ng tinh nhÜ vôi là gà nhån, Çen tuyŠn là gà ô, còn màu 
vàng xanh lá cây non ngã qua tr¡ng g†i là gà chuÓi vì lông 
giÓng màu Ç†t chuÓi, ngoài ra còn gà xám, gà bông lau. 
Nhóm gà thÎt mÆp mà lùn, thÎt låi ng†t mŠm, g†i là gà tàu, có 
th‹ do ngÜ©i Tàu thích nuôi vì xào nÃu ÇÜ®c nhiŠu món 
ngon, hay nguyên giÓng tØ miŠn Hoa Nam. Gà ri hay gà ác, 
nhÕ con, da Çen, lông tr¡ng xù, chân næm ngón, thÎt bª, chÌ 
Ç‹ hÀm thuÓc B¡c bÒi dÜ«ng, trÎ cäm. Gà tre, miŒt dÜ§i 
Châu ñÓc, Trà Vinh, gÀn ñàn Th° (Miên) g†i gà che, do 
ti‰ng Miên "mon Che", tÙc gà rØng, nhÕ vóc; con trÓng lông 
màu nhÜ ngÛ s¡c, Çuôi cong nhÜ lá cau ki‹ng, gáy t¡m te 
nhÜ gà rØng. Gà sao to con hÖn gà ta, lông nhÜ bông lÓm 
ÇÓm Çen, xám l®t rÃt ÇËp, cánh cøp ôm sát mình, có ngÜ©i 
nói thu¶c giÓng Úc Châu, có kÈ nghe gÓc Nh¿t B°n. Còn gà 
lôi do Tây Çem theo qua gây giÓng bên thu¶c ÇÎa, nên còn 
g†i là gà tây, cä ngày kêu cà lót thót, to l§n dŠnh dàng và 
con trÓng thÜ©ng phùng lông xòe cánh ve mái, nhÜ mÃy lão 
th¿c dân Pháp galant. GiÓng gà nÀy chÌ thÃy nuôi làm cänh 
cä næm, ch© Ç‰n dÎp lÍ Giáng Sinh Çem Çi Çút lò.  

Trong khi gà chå, tÙc gà thÎt ÇÜ®c nuôi tØng bÀy thä rong 
ngoài vÜ©n, vŠ sau ÇÜ®c nhÓt chung trong tØng dãy chuÒng 
dài thành gà công nghiŒp; thì gà nòi nhÙt là gà c¿a khi vØa 
Çû lông Çû cánh ÇÜ®c tách khÕi Çàn, nuôi riêng trong tØng 
b¶i tre, giÓng nhÜ chi‰c nôm cá nhÜng Çan loe r¶ng ra và 

l§n hÖn v§i các song thÜa, theo hình th‹ cái tô l§n úp. Nuôi 
cách biŒt nhau, không cho chúng nhìn thÃy nhau, Ç‹ chúng 
khÕi lên cÖn Çá bóng, nhäy Çá vào các chÃn song thành b¶i 
mà røng lông, trÀy cánh. Trong b¶i chÌ Ç‹ m¶t gáo dØa Ç¿ng 
thóc Çã ngâm nÜ§c m§i näy mÀm và m¶t gáo nÜ§c trong. 
Phäi bi‰t h§t tÌa lông, næng trau c¿a. H¢ng ngày phäi vô 
nghŒ, mª b¶i dÅn gà quÀn sÜÖng dãi n¡ng lâu ngày cho da 
sæn ÇÕ, thÎt m§i r¡n ch¡c. 

Gà nòi c¿a n°i ti‰ng Çá hay nhÙt miŠn Nam là gà Cao 
Lãnh (vùng ñÒng Tháp) Çúng nhÜ câu ca dao: 

"Gà nào hay (cho) b¢ng gà Cao Lãnh, 
Gái nào bänh (cho) b¢ng gái Nha Mân".      
 (Nha Mân thu¶c tÌnh Sa ñéc, các cô gái ª Çây vØa ÇËp, 

tr¡ng da dài tóc, låi giÕi n» công ) 
 NhÜng càng vŠ sau gà Cao Lãnh càng mÃt ti‰ng vì lš do 

thÜÖng måi, các chû ham l®i lo gây giÓng thÆt nhiŠu Ç‹ kÎp 
bán Çi các nÖi, không ÇÜ®c nuôi dÜ«ng cÄn thÆn, låi không 
bi‰t tuy‹n giÓng, cho gà cùng dòng máu "Çåp mái" lÅn nhau 
thành hÜ ÇÓn, mÃt dÀn phong Ç¶, nhÜ các dòng vua chúa 
th©i xÜa s® ngÜ©i ngoåi t¶c mÜu triŠu Çoåt vÎ, thÜ©ng ép con 
cháu cùng huy‰t thÓng k‰t hôn lÅn nhau, khi‰n dòng dõi vŠ 
sau sinh ÇÒi trøy, u mê. RÒi bí quy‰t luyŒn gà cÛng bÎ thÃt 
thoát, thêm ngÜ©i ngoài lén h†c ÇÜ®c, phá ÇÜ®c các th‰ 
hi‹m, nên gà Cao Lãnh ngày nay, không còn dÍ th¡ng Ç¶ 
nhÜ trÜ§c. 

K‰ Ç‰n là giÓng gà Bà RÎa, nguyên gÓc Mã Lai, ƒn ñ¶. 
ñ¥c biŒt gà mái có nhúm lông ª dÜ§i c¢m nhÜ râu, còn gà 
trÓng xÜÖng l§n, thÎt n°i u, Çúng là gà l¿c sï, tuy chÆm chåp 
nhÜng gan då hÖn các giÓng khác, chuyên dùng sÙc chân 
trÖn Çá t§i ch‰t n¢m tåi ch‡, ch§ không bao gi© bÕ chåy. 

   Ti‰p theo là gà Bà ñi‹m, pha giÓng gà Cao Lãnh, nên 
nhanh lË, vØa có sÙc månh, låi bi‰t Ùng bi‰n có th‹ Çá vØa 
c¿a vØa Çòn. 

Các con gà nòi ª K‰ Sách (Sóc Træng), B‰n Tre, Giá Rai 
(Båc Liêu), Phong ñiŠn (CÀn ThÖ), ÇŠu có Ç¥c tính gÀn nhÜ 
nhau vì cùng pha hai giÓng gà Bà RÎa và gà Bà ñi‹m, nên 
có tài Çá nhanh, bŠn sÙc, xáp trÆn lâu dài, nh© giÕi chÎu Çòn. 

Gà Råch Giá toàn thân gân guÓc, tuy không mau lË 
b¢ng các con gà k‹ trên và gà Råch GÀm, nhÜng låi dÈo 
dai, ra Çòn thÆt ch¡c và nh¡m trúng ÇÎch.  

Còn gà trÓng ñÃt ñÕ "Çåp mái" gà Gò Công sanh ra 
giÓng m§i cÛng n°i ti‰ng khá lâu. 

Riêng các giÓng gà Çòn thì gà Bình ñÎnh n°i ti‰ng nhÙt, 
do xuÃt thân tØ ÇÃt võ nghŒ "Çàn bà cÛng bi‰t Çánh roi, Çi 
qu©n". Gà nÀy m¡t lõm sâu, da mi dÀy, c° cao, chÜn trÖn 
không c¿a, ho¥c c¿a m†c ng¡n, låi xoay trª chÆm, lông thÜa 
và dòn nên xáp Ç¶ vài Çòn thì lông cánh røng tä tÖi, thÃy t¶i 
nghiŒp, nhÜng nh© vóc to, våm v«, chuyên dùng sÙc hå ÇÎch 
thû, v§i c¥p giò to xÜÖng l§n, Çã Çá gà ÇÓi phÜÖng gãy c° 
ch‰t. 

Tuy trÜ©ng gà càng vŠ sau nÀy càng trª nên chÓn ÇÕ 
Çen, sát phåt. B†n ÇÀu cÖ thÀu cá Ç¶ toa rÆp v§i Çám gian 
manh dùng nhiŠu thû Çoån bÃt phân phäi trái, miÍn hÓt ÇÜ®c 
nhiŠu tiŠn cá, tiŠn xâu; Çem cáp Ç¶ nh»ng con gà lai, gà 
niŠn, xáo tr¶n hÖn thua Ç‹ lÜ©ng gåt thiên hå, làm cho Çám 
nông dân chÃt phác bÎ lôi cuÓn theo máu mê c© båc, nÜ§ng 
såch tiŠn cûa ch¡t mót bªi công lao làm løng vÃt vä cä næm 
tr©i, và mÃy tay công tº vÜ©n, thØa hÜªng ÇiŠn sän cûa cha 
mË, nghe theo l©i xúi giøc cûa Çám chÀu rìa, phäi bán 
ru¶ng, cÀm nhà. Trong khi ngÜ©i xÜa Çã xem Çá gà nhÜ m¶t 
nghŒ thuÆt cûa nghŠ võ, sau môn Çánh c© cûa nhà væn, vì 
cÛng phäi døng trí khôn ngoan, Ç‹ tính nÜ§c cao thÃp, xem 
th‰ Çá cûa tØng con gà, ghi nhÆn tánh kiên cÜ©ng cûa tØng 
loåi gà, rÒi bÓ trí cáp Ç¶ Ç‹ khi th¡ng cho ÇÜ®c vÈ vang và 
lúc thua cÛng ÇÜ®c tâm phøc.- 
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Ngaøy Xuaân 
tìm hieåu 

caùch chôi 
chöõ lyù thuù 

 
 
 
 

� TrÀn Tr†ng Khoái 
 
 

gÜ©i Á ñông v§i tinh thÀn "thÜ®ng h†c, nên trong tÙ 
dân là Sï, Nông, Công, ThÜÖng, thì sï ÇÙng hàng 

ÇÀu. Vì vÆy câu "s¿ h†c ví nhÜ cái chìa khóa thÀn, có th‹ 
mª ÇÜ®c các cºa" thÆt là chí lš. Do Çó, chính sách "khuy‰n 
nông sùng h†c" Ç‹ mª mang vŠ kinh t‰, væn hóa song song 
v§i viŒc phát tri‹n khoa h†c, trau giÒi binh thÜ võ nghŒ, chân 
chính công nghiŒp và thÜÖng måi Ç‹ quÓc k‰ dân sinh ÇÜ®c 
an bình thÎnh trÎ; sinh Ç¶ng thæng hoa... NgÜ©i ñông PhÜÖng 
còn có truyŠn thÓng "tri túc" và "hi‰u nhàn" có nghïa là h† 
sÓng trong tinh thÀn khiêm cÄn. Bi‰t Çû là Çû không ham 
muÓn quá mÙc, ngoài viŒc h†c hành Ç‹ ti‰n thân, làm viŒc 
Ç‹ mÜu sinh cho gia Çình, h† dành chút ít thì gi© vui hÜªng 
s¿ nhàn hå trong các låc thú thanh cao: cÀm, kÿ, thi, h†a; 
vÎnh nguyŒt ngâm phong, cäm tác, chÖi ch»... Ç‹ tÕ bày tâm 
trång hay næng khi‰u v§i ngÜ©i, lÜu låi ít tác phÄm cho th‰ 
nhân thÜªng thÙc. Nh© vÆy mà hÆu th‰ có th‹ tìm hi‹u phÀn 
nào trình Ç¶ væn minh cûa m‡i th©i Çåi, bi‰t ÇÜ®c tinh hoa 
cÓt cách cûa hàng thÙc giä qua bao cu¶c thæng, trÀm, vinh, 
nhøc cûa th‰ s¿ bi‰n thiên. 

 
Th©i ti‰t chuy‹n mùa, nhân tâm hoan h›, xa xa ti‰ng 

trÓng lân vang  v†ng, pháo n° Çì Çùng, chúng tôi nh¡p chén 
trà thÖm, ng¡m Çóa hoa hàm ti‰u vi‰t mÃy câu ÇÓi T‰t, tìm 
hi‹u cách chÖi ch» lš thú sau Çây, cÓng hi‰n chÜ Ç¶c giä 
món tinh thÀn vui Xuân Çón T‰t: 

I. Ba câu ÇÓi khai bút : 
 
1/ Giai ti‰t tân xuân, thân chúc ÇÒng hÜÖng phÜ§c 
nhÜ Çông häi; 
Minh niên ƒt DÆu, kính mØng cô bác th† t› nam san. 
 
2/ Hoa Pháo Çón Giao ThØa, kính chúc ÇÒng hÜÖng 
an khang thÎnh vÜ®ng; 
Long lân mØng Nguyên ñán, cÀu mong nhân loåi h› 
khánh tæng long. 
 

3/ T‰t Nguyên ñán sÖ khai, cÀu th‰ gi§i thanh bình 
thÎnh trÎ; 
Xuân ƒt DÆu khªi phát, mong ÇÒng hÜÖng hoan låc 
hanh thông. 
 
Vào ÇÀu tháng 10 dÜÖng lÎch, H¶i Cao Niên Diên HÒng 

Oakland k› niŒm ÇŒ bát chu niên và chúc th† hàng TrÜªng 
Lão vØa gªi t¥ng chúng tôi mÃy tÃm hình trang tr†ng; mùa 
Trung Thu vØa rÒi, các Çoàn trÈ sinh hoåt rÃt sinh Ç¶ng tåi 
Clinton Park, nhân dÎp Xuân vŠ, chúng tôi vi‰t c¥p ÇÓi kính 
già mØng trÈ: 

 
T‰t Nguyên ñán s¡p sang, kính chúc quš Diên HÒng 

TrÜªng Lão an khang tØ ái; 
Xuân ƒt DÆu së Ç‰n, cÀu mong các h¶i Çoàn thanh 

thi‰u  vui vÈ thæng hoa.      
 
II. ChÌ Ç°i m¶t vài ch», làm thay Ç°i š nghïa thÖ væn  
Ông VÜÖng An Thåch (1021-1086) ÇÆu Ti‰n Sï næm 21 

tu°i, Ç©i TÓng Nhân Tông (1041), làm T‹ TÜ§ng Ç©i TÓng 
ThÀn Tông, chính s¿ tài ba, væn chÜÖng l‡i låc ông có bài 
thÖ vi‰t theo lÓi thÜ h†a treo ª sänh ÇÜ©ng v§i 2 câu ng¶ 
nghïnh: 

 
Minh nguyŒt sÖn ÇÀu khi‰u 
Hoàng cÄu ng†a hoa tâm 

v§i nghïa thông thÜ©ng khá kÿ lå: 
Træng sáng hót ÇÀu núi 
Chó vàng n¢m trong hoa 
 
N‰u tác giä không phäi là 

bÆc Çåi khoa v§i chÙc vø ÇÜÖng 
th©i T‹ TÜ§ng, cÓ nhiên là së 
ÇÜ®c th‰ nhân bình phÄm, hay dÎ 
nghÎ l¡m ÇiŠu. 

Ông Tô ThÙc (1036-1101) 
ÇÆu Ti‰n Sï næm 22 tu°i Ç©i 
TÓng Nhân Tông (sau VÜÖng An 
Thåch 16 næm). Hoån l¶ cûa ông 
có lúc thæng trÀm không xÙng 
h®p v§i khä næng. Khi làm Phó 
SÙ tåi Hàng Châu, HÒ B¡c, ông 
cÃt nhà tåi làng ñông Pha, nên 
có biŒt hiŒu là ñông Pha CÜ Sï, 
ông vi‰t rÃt nhiŠu thi phú và n°i 
ti‰ng là 2 bài phú TiŠn-HÆu Xích 
Bích (1082), nên ÇÜ®c T‹ TÜ§ng 
VÜÖng An Thåch m©i vào dinh 
luÆn bàn chính s¿. Trong lúc ch© 
Ç®i, ñông Pha Tiên Sinh thÃy 2 
câu thÖ nghÎch lš cûa quan T‹ 
TÜ§ng nên Çã chÌnh låi: 

Minh nguyŒt sÖn ÇÀu chi‰u 
Hoàng cÄu ng†a hoa âm 

v§i Çåi š: 
Træng sáng soi ÇÀu núi 
Chó vàng nÃp bóng hoa 

 
ChÌ thay Ç°i 2 ch» cuÓi và gi» nguyên vÆn 2 câu thÖ 

nhÜng h®p tình h®p lš, nên ñông Pha CÜ Sï khá Üa thích và 
trình bày s¿ viŒc v§i tác giä lúc luÆn Çàm thi thÖ. T‹ TÜ§ng 

N 

2 câu thÖ cûa VÜÖng An 
Thåch, theo sinh vÆt ÇÎa 

phÜÖng 
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VÜÖng An Thåch bi‹u 
ÇÒng tình nhÜng nghiêng 
vŠ luÆn bàn chính s¿ rÃt 
tÜÖng Ç¡c, do Çó th©i 
gian không lâu, Tô ñông 
Pha nhÆn lŒnh Çi trÃn thû 
miŠn Nam. Tåi nhiŒm sª 
m§i, ngoài viŒc °n ÇÎnh 
công tác an dân, khuy‰n 
h†c... thÌnh thoäng ông Çi 
du khäo núi non, sông 
núi, thích thÜªng træng, 
vui v§i mây bay gió 
thoäng, nghe chim hót 
thông reo Ç‹ dinh dÜ«ng 
tinh thÀn và tìm hi‹u th¿c 
t‰ tåi ÇÎa phÜÖng. Có 
ÇiŠu lå là nÖi Çây khi 
træng thanh gió mát, låi 
có ti‰ng chim hót du 
dÜÖng tuyŒt diŒu, hÕi ra 
m§i rõ giÓng chim Minh 
NguyŒt có ti‰ng hót hay 
vào tuÀn træng sáng; 
cÛng có lúc mäi mi‰t 
ng¡m cänh xem hoa, 
ông phát hiŒn m¶t loåi 
hoa l§n hÜÖng thÖm nhË 
nhàng, phäng phÃt trong 
gió, nhìn kÏ có con sâu 
n¢m hút nhøy trong m‡i 

Çóa hoa! Qua th¿c t‰ nÖi này, Tô tiên sinh m§i v« lë 2 câu 
thÖ cûa Ti‰n Sï Çàn anh mà ông Çã vô tình góp š sºa ch»a 
næm xÜa là nói vŠ phong th° miŠn Nam và viŒc ÇÜa ông vŠ 
tÆn nhiŒm sª v§i hÆu š rÃt t‰ nhÎ cûa vÎ T‹ TÜ§ng tài ÇÙc 
kiêm Üu khéo dùng ngÜ©i Çúng khä næng, h®p hoàn cänh. 
Do Çó Tô ñông Pha có thÜ ca ng®i vŠ ki‰n thÙc uyên bác, 
Ùng xº cao minh cûa vÎ Chû Quän tôn kính trong triŠu Çình. 
Sau này Tô ñông Pha ÇÜ®c triŒu vŠ công tác tåi Ç‰ Çô, tình 
sÜ ÇŒ thêm ân cÀn th¡m thi‰t, ÇÙc khoan hòa càng r¶ng rãi 
dung thông (a). 

 
III. Hoán vÎ vài ch» làm thuÆn tình ÇËp š vua tôi, cha 

con, dù tác giä là bÆc chí tôn chí kính trong triŠu cÛng 
phäi thán phøc. 

D¿c Tôn Anh hoàng Ç‰ là vÎ vua thÙ tÜ triŠu NguyÍn, rÃt 
hiŠn hòa, thông minh và hi‰u  h†c. Trong ViŒt Sº T°ng VÎnh 
Thi TÆp, NgÜ©i thÜ©ng vÎnh vŠ quÓc sº, danh nhân các tiŠn 
triŠu, cùng v§i T¿ ñÙc Thánh Ch‰ Thi Væn gÒm 8 quy‹n và 
rÃt nhiŠu câu ÇÓi hay, có ÇiŠu là triŠu T¿ ñÙc g¥p lúc quÓc 
gia khuynh nguy, bên ngoài quân Pháp tìm cách thôn tính 
nÜ§c ta, nhÜng bên trong m¶t ít quan låi cøc b¶ không "thÙc 
th©i", ch£ng mong "cÀu ti‰n" låi hiŠm tÎ lÅn nhau, nên nhân 
tài không sº døng h®p lš - ñÜÖng th©i g¥p Cao Bá Quát là 
m¶t h†c giä l‡i låc, thÜ©ng tÕ š chÓng ÇÓi cänh vua quan 
th©i quân chû thi‰u tinh thÀn an bang t‰ th‰, qua nhiŠu giai 
thoåi thi væn lš thú - ñÖn cº vŠ viŒc sau bu°i triŠu ki‰n, Cao 
Chu ThÀn chÌ c¥p ÇÓi treo tåi ÇiŒn Thái Hòa, có th‹ do nhà 
vua vi‰t và NgÜ©i Üa thích: 

 
Tº næng thØa phø chí. 
(Con nên theo chí cha) 

ThÀn khä báo quân ân 
(Tôi lo ÇŠn ân chúa) 

ông phÄm bình là trái thÜ©ng nghÎch lš, Ç‹ vÆy viŒc triŠu 
chính cÙ trì trŒ bÃt thông, làm vua T¿ ñÙc Ç°i s¡c diŒn, 
nhÜng NgÜ©i cÓ tÕ ra hiŠn hòa, hÕi rõ lš do và nh© Cao Bá 
Quát nhuÆn chính. 

S¤n dÎp Cao Chu ThÀn trình bày: Muôn tâu Thánh 
thÜ®ng, c¥p ÇÓi s¡p theo chiŠu d†c thì ch» "tº" là con, Ç‹ 
trên ch» "phø" là cha; cùng lë Çó ch» "thÀn" là kÈ bŠ tôi, 
ÇÙng trên ch» "quân" là vua xem sao ÇÜ®c? ThÀn thi‰t nghï 
nhÜ vÆy là Çäo l¶n luân thÜ©ng Çåo lš, bi‰t Çâu l¡m chuyŒn 
bÃt °n cÛng phát sinh tØ Çó - Gi© ÇÜ®c bŒ hå cho ÇiŠu chÌnh, 
thì viŒc cÛng Çã mu¶n rÒi, nhÜng do thánh š, hå thÀn xin 
phøng mång hoán chuy‹n vÎ trí m‡i câu hai ch», Ç‹ vãn hÒi 
th‰ Çåo nhân tâm, không bi‰t có nên chæng? ñÜ®c nhà vua 
nhÃt trí, Cao tiên sinh xin chÌnh låi: 

 
"Quân ân thÀn khä báo 
(Ân vua tôi phäi nh§); 
Phø chí tº næng thØa" 
(Chí cha con nên theo). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ChØng Çó ch» nghïa, nhÜng do cách s¡p x‰p t‰ nhÎ v§i 
lÓi tâu trình linh Ç¶ng và h®p lš h®p tình, nên nhà vua vui 
hòa, thông cäm, ban thÜªng ba chung ng¿ tºu cho ngÜ©i 
dám sºa lÜng mình trÜ§c væn võ bá quan! Có lÀn nào Çó, 
chính D¿c Tôn Anh hoàng Ç‰ Çã khen t¥ng bÓn nhà thÖ væn 
xuÃt chúng ÇÜÖng th©i qua Çôi câu ÇÓi: 

 
"Væn nhÜ Siêu Quát vô tiŠn Hán;  
Thi Çáo Tùng Tuy thÃt thÎnh ñÜ©ng" 
v§i Çåi š: 
"ñ‰n nhÜ NguyÍn Væn Siêu và Cao Bá Quát, thì væn Ç©i 

Hán không h£n là hÖn; 

 
2 câu thÖ do Tô ñông Pha 
sºa v§i nghïa thông thÜ©ng 

C¥p ÇÓi cûa Vua T¿ ñÙc C¥p ÇÓi Çã ÇÜ®c ÇiŠu chÌnh 
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NhÜ ông Tùng ThiŒn và Tuy Lš VÜÖng, thì thÖ nhà 
ñÜ©ng vÅn chÜa phäi th¡ng" (b) 

 
Bình tâm mà xét, ta thÃy Cao Chu ThÀn là ngÜ©i thông 

minh lanh l®i, tuy có chút t¿ cao nhÜng tánh cÜÖng tr¿c, dám 
th£ng th¡n bình phÄm thÖ væn cûa vua T¿ ñÙc, trong khi 
nhiŠu ngÜ©i hi‹u rõ s¿ viŒc, nhÜng v§i tâm lš cÀu an, "nói là 
båc, im l¥ng là vàng" nên l¥ng lë gi» mình là hÖn - Qua 
chuyŒn ÇiŠu chÌnh câu ÇÓi, chúng ta cäm thÃy D¿c Tôn Anh 
hoàng Ç‰ rÃt hiŠn hòa, Üa phøc thiŒn, bi‰t mình bi‰t ngÜ©i. 
Trong lãnh v¿c væn h†c, vua T¿ ñÙc ÇÜ®c hÆu th‰ kính yêu 
tr†ng v†ng, do tính cÀn mÅn, cÄn tr†ng, hi‰u h†c và có hi‰u 
tâm, phäi chi lúc bây gi© nhà vua ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i sáng 
suÓt s¡t son, Ùng døng l©i dåy cûa c° nhân: 

 
"Giàu sang không say Ç¡m, 
Nghèo hèn không Ç°i då thay lòng, 
Không khuÃt phøc cÜ©ng quyŠn". 

(phú quš bÃt næng dâm, bÀn tiŒn bÃt næng di, uy vÛ bÃt næng 
khuÃt) thì quÓc dân Çâu phäi chÎu cänh "thành cháy h†a lây" 
? 

Khi vua tôi ÇÒng tâm nhÃt trí, Ç¥t quyŠn l®i quÓc gia, dân 
t¶c lên trên h‰t, thì ÇÃt nÜ§c và dân t¶c ta dÍ gì bÎ th¿c dân 
Pháp Çô h¶? Hãy xét vŠ l¿c lÜ®ng quân Pháp lúc bÃy gi©, so 
v§i sÙc månh viÍn chinh cûa quân Mông Nguyên làm chÃn 
Ç¶ng cä Âu Á, thì quân Pháp còn kém xa, nhÜng ÇÜÖng th©i 
ta không tåo ÇÜ®c chi‰n công hi‹n hách nhÜ Ç©i TrÀn ba lÀn 
Çåi phá Mông Nguyên, hay Ç©i HÆu Lê có Bình Ngô ñåi 
Cáo, e cÛng do thi‰u tinh thÀn Çoàn k‰t và thái Ç¶ cÀu an, 
chû hòa làm chÜ§ng ngåi, Ç‰n n‡i nghïa quân chi‰n ÇÃu 
th¡ng l®i kh¡p trong Nam ngoài B¡c, lÀn hÒi bÎ th¿c dân 
Pháp sai sº Nam TriŠu giäi giáp, Ç¥t Ç‹ nÜ§c ta thành m¶t 
thu¶c ÇÎa cûa Pháp ngót 100 næm! 

 
IV. Thêm dÃu phÄy, dÃu chÃm câu Çúng vÎ trí, cÛng 

Ç°i š câu væn 
Bàn vŠ dÃu ng¡t câu, có m¶t giai thoåi lš thú, xuÃt phát 

tØ thuª dùng ch» Hán ª t© di chúc dành gia sän cho con trai 
út m§i sinh, nhÜng vi‰t væn t¿ kín Çáo giao cho con gái và 
chàng r‹ nhÜ sau: 

 
"Ngô thÃt thÆp sanh phi phi ngô tº dã gia tài giao d» 

tº t‰ ngoåi nhân bÃt næng tranh Çoåt" 
 
ñåi š: Tôi 70 tu°i sanh bé phi nên không phäi con tôi vÆy 

gia tài giao cho con r‹ ngÜ©i ngoài không ai ÇÜ®c tranh 
Çoåt. (XÜa ch» Hán không vi‰t hoa và phi có nghïa là không 
phäi. 

Sau khi cha mÃt bé Phi l§n lên, chÎ gái và anh r‹ Çã 
không nuôi dÜ«ng chu Çáo, låi hi‰p Çáp Çû ÇiŠu, nên chú 
bác bà con thÜÖng tình ÇÜa vÃn ÇŠ trên ra pháp lš, do Çó, t© 
di chúc cÛng có tåi công ÇÜ©ng - May g¥p quan huyŒn sáng 
suÓt thanh liêm, duyŒt kÏ bän di chúc và xº giao gia tài cho 
cÆu Phi v§i lÓi giäi thích cø th‹, qua nh»ng dÃu phÄy và dÃu 
chÃm Ç‹ ng¡t câu: "Ngô thÃt thÆp sinh Phi, Phi ngô tº dã 
- Gia tài giao d» tº, t‰ ngoåi nhân, bÃt næng tranh Çoåt". 

DÎch nghïa: 
Tôi 70 tu°i sinh bé Phi, Phi là con tôi Çó. Gia tài giao cho 

con, r‹ là ngÜ©i ngoài, không ÇÜ®c tranh Çoåt. 
 

V. Câu nói lÆp l©, làm ngÜ©i vô tình, chû quan dÍ 
hi‹u lÀm 

M¶t câu chuyŒn vui khác ÇÜ®c k‹ låi vŠ bà NguyÍn ThÎ 
ñào "mÒ chÒng ng†n cÕ còn tÜÖi" Çã v¶i ÇÜa ÇÖn xin tái giá. 
Khai sinh, giá thú m§i ÇÜ®c lÆp sau nÀy, nhÜng ngày xÜa 
muÓn h®p lŒ, khi sinh con hay cÜ§i hÕi phäi có ÇÖn trình và 
kèm thêm nhân chÙng. N‰u là quä phø nên cÜ tang chÒng 
27 tháng, cho tr†n tình tr†n nghïa, nhÜ hai câu cuÓi bài thÖ 
cûa n» sï HÒ Xuân HÜÖng khóc ông phû Vïnh TÜ©ng: 

"Hai bäy tháng tr©i là mÃy chÓc,  
Træm næm ông phû Vïnh TÜ©ng Öi!" 
Hôm n† phòng công væn ti‰p nhÆn ÇÖn bà NguyÍn ThÎ 

ñào xin tái giá, g¥p lúc quan v¡ng m¥t, nên phu nhân cûa 
quan, có th‹ là bà HuyŒn Thanh Quan, hay s¿ viŒc trên xäy 
ra tåi nÖi nào Çó, do n» sï HÒ Xuân HÜÖng là tr¡c thÃt ông 
phû Vïnh TÜ©ng cao hÙng chÃp thuÆn qua 6 câu løc bát: 

 
"Xét cho cô NguyÍn ThÎ ñào, 
NÜ§c trong leo lÈo c¡m sào Ç®i ai. 
Ch» r¢ng xuân bÃt tái lai, 
Cho vŠ ki‰m chút n»a mai kÈo già. 
LuÆn vŠ truyŠn thÓng quê ta, 
Hoàn tang mãn ch‰ ai mà nói chi". 
 

th‰ là bà ñào và ngÜ©i tình m§i, yên trí chung sÓng v§i nhau 
h®p tình h®p lš. 

ChuyŒn k‹ trong nhân gian không nói rõ vŠ th©i gian nÖi 
chÓn phát sinh nên không bi‰t Çích xác là bà HÒ Xuân 
HÜÖng hay bà HuyŒn Thanh Quan Çã phê ÇÖn, vì hiŒn trång 
không cách nhau lâu l¡m. Th‰ nhÜng khi có vø kiŒn tøng 
xuÃt phát tØ bên nhà chÒng cÛ cûa bà NguyÍn ThÎ ñào, væn 
tØ ÇÜ®c duyŒt xét låi, m§i v« lë chính quyŠn chÌ chÃp thuÆn 
cho bà NguyÍn ThÎ ñào tái giá khi "hoàn tang mãn ch‰". 

NgÜ©i hÆu h†c xét r¢ng bà HuyŒn Thanh Quan khá trang 
nhã, phân minh, còn bà HÒ Xuân HÜÖng thÜ©ng xoay xª vui 
Çùa, Üa thích vŠ chuyŒn tình. Bà có thói quen trào l¶ng Ç¥c 
biŒt và diÍn Çåt š tÙ phóng khoáng, nên nhiŠu ngÜ©i quy‰t 
Çón s¿ viŒc nói trên h®p š n» sï h† HÒ, do Çó, bà Çã nhanh 
tay chÃp thuÆn chÙ Çâu phäi bà HuyŒn Thanh Quan, hàng 
nho phong khä kính, "khai khÄu nhÜ phá thåch". 

Ða thích m¶t thú vui,hay qua câu nói l©i væn có th‹ bi‹u 
l¶ phÄm chÃt con ngÜ©i, nên khi nghe câu væn, ngÜ©i ta có 
th‹ bi‰t tác giä cûa nó. Trong chuyŒn vui này, nhiŠu ngÜ©i 
quy‰t Çoán là n» sï HÒ Xuân HÜÖng Çã phê ÇÖn chÃp thuÆn 
cho bà NguyÍn ThÎ ñào tái giá s§m, cÛng d¿a vào phÀn y‰u 
tÓ tâm lš vÆy. 

 
VI. KhÄu khí và khÄu nghiŒp 
1- Câu væn l©i nói thÜ©ng bi‹u l¶ tÜ tÜªng con ngÜ©i, nên 

ngÜ©i Âu MÏ cÛng có l©i khuyên: "Hãy uÓn lÜ«i 7 lÀn trÜ§c 
khi nói". NgÜ©i ViŒt Nam có câu nói khá m¶c måc nhÜng 
hàm š nhÆn ÇÎnh con ngÜ©i qua ngôn tØ và thái Ç¶: "NgÜ©i 
ra ræng, vác lë sæn nhÜ vÆy". Xin ÇÖn cº Çôi bài thÖ tÙ tuyŒt 
cûa 2 nhà thÖ n°i ti‰ng cÆn Çåi tä 2 con vÆt thông thÜ©ng 
nhÜng š tÙ khác nhau. Phäi chæng Çây là cá tính Ç¥c biŒt 
cûa m‡i ngÜ©i không ai giÓng ai. 

 
- Vua Lê Thánh Tôn tä con cóc ngÒi trong hang: 
"Bác mË sinh ra vÓn áo sÒi 
ChÓn nghiêm thæm th£m m¶t mình ngÒi 
Chép miŒng næm ba con ki‰n gió 
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Nghi‰n ræng chuy‹n Ç¶ng bÓn phÜÖng tr©i". 
 
- Bà HÒ Xuân HÜÖng: 
"Bác mË sinh ra phÆn Óc nhÒi 
ñem ngày læn lóc bãi cÕ hôi 
Quân tº có thÜÖng thì bóc y‰m 
Xin ÇØng ngó ngoáy l‡ trôn tôi". 
 
TÜ tÜªng cûa hai nhà thÖ trên ÇÜ®c  hiŠu ngÜ©i ÇŠ cÆp 

và so sánh rÒi, gi© chúng tôi xin ÇÖn cº ít câu ÇÓi, l©i væn 
cûa 3 danh nhân lÎch sº sau Çây Ç‹ chÜ ÇÒng hÜÖng thÜªng 
lãm: 

 
a/ Vào Ç©i nhà TrÀn, cø Måc ñïnh Chi tuy nhÕ ngÜ©i 

không ÇËp nhÜng væn chÜÖng l‡i låc, nên nhiŠu lÀn cø ÇÜ®c 
vua TrÀn cº cÀm ÇÀu phái Çoàn Çi sÙ Trung QuÓc. Trong lúc 
giao ti‰p, cø Ùng ÇÓi phân minh nhanh nhËn, có lÀn Nguyên 
triŠu ÇÜa ra câu: 

"Ly, mÎ, v†ng, lÜ®ng, tÙ ti‹u qu›", tÕ š cÜ©i c®t cø bé nhÕ, 
xÃu xí nhÜ qu› con (qua cách vi‰t ch» Hán thì 4 ch» "ly, mÎ, 
v†ng, lÜ®ng" ÇŠu có ch» "qu›" nho nhÕ vŠ phía trái). Bi‰t š 
h†, cø vui vÈ t¿ tin ÇÓi låi: 

"CÀm, s¡t, tÿ, bà, bát Çåi vÜÖng", v§i š ÇŠ cao cÓt cách 
và cº chÌ và chí l§n cûa phái Çoàn. Câu ÇÓi låi Çã kín Çáo 
nói lên ViŒt Nam là m¶t vÜÖng quÓc oai hùng ª ñông Nam Á 
Châu (cÛng lÓi vi‰t ch» Hán thì 4 ch» "cÀm, s¡t, tÿ, bà m‡i 
ch» ÇŠu có 2 ch» "vÜÖng" bên trên. 

魑      魅  魍  魎 四 小鬼 
琴      瑟 琵 琶  八  大 王 

Do cäm phøc ngÜ©i tài cao ÇÙc tr†ng, nên khi tiÍn phái 
Çoàn vŠ nÜ§c, vua Nguyên ban ng¿ tºu và phong t¥ng cø 
Måc ñïnh Chi là LÜ«ng QuÓc Trång Nguyên (Trång Nguyên 
hai nÜ§c Hoa ViŒt). 

 
b/ Vua Duy Tân húy Vïnh San, vÎ vua thÙ 11 triŠu 

NguyÍn, là con thÙ 5 vua Thành Thái, ÇÜ®c tÃn phong ngôi 
vÎ Hoàng ñ‰ hÒi còn 8 tu°i, thay th‰ phø vÜÖng bÎ Toàn 
quyŠn ñông DÜÖng Broni và Khâm sÙ Trung Kÿ Lévêque 
b¡t ép thoái vÎ vì nhà vua bí mÆt giao thiŒp v§i phái ñông 
Du, muÓn cÀu viŒn NhÆt Bän và nÜ§c ngoài Ç‹ chÓng chính 
sách cai trÎ cûa Pháp. Vua Thành Thái bÎ ÇÜa vào giam gi» ª 
VÛng Tàu, Ç‰n næm 1915 Pháp bí mÆt ÇÜa ông sang an trí ª 
Çäo Réunion, Phi Châu. ƒu chúa v§i tÜ chÃt thông minh, có 
tinh thÀn yêu nÜ§c nÒng nàn, khoäng 15 tu°i vua Duy Tân 
Çã Ùng ÇÓi trôi chäy v§i các viên chÙc ngÜ©i Pháp b¢ng 
ngoåi ng». Không bi‰t ai bày k‰ cho Công sÙ De Taste, khi 
h¶i ki‰n v§i nhà vua ông ta «m © chÖi ch»: "Rút ru¶t vÜÖng 
thành ba". Bªi ch» vÜÖng là vua, n‰u rút b§t nét s° ª gi»a, 
thành ra ch» tam là ba (c) nhÜng có døng š d†a dÅm nhà 
vua và triŠu Çình hãy coi chØng uy l¿c cûa Pháp! NgÜ©i ra 
v‰ ÇÓi, hay ngÜ©i khªi xÜ§ng v§i d¿ liŒu trÜ§c, ho¥c có cÓ 
vÃn s¡p Ç¥t thì dÍ, nhÜng ngÜ©i Ùng khÄu ÇÓi låi cho Çû 
nghïa, ÇÓi ch†i Çúng š ngÜ©i ra, Ç‹ nói lên š chí cûa mình 
m§i xÙng danh bÆc trÜ®ng phu, hay tÕ ra m¥t anh hào. 
Chúng ta hãy nghiêng mình thán phøc câu ÇÓi cûa vua Duy 
Tân lúc bÃy gi© còn dÜ§i tu°i thành niên: "Ch¥t ÇÀu tây còn 
bÓn". Theo lÓi chi‰t t¿, ta thÃy ch» Tây là hÜ§ng m¥t tr©i l¥n, 

n‰u c¡t b§t phÀn ÇÀu còn låi ch» tÙ là bÓn (d). Nhà vua 
dùng ch» "ch¥t ÇÀu" v§i døng š së kháng c¿ Pháp b¢ng vÛ 
l¿c chÙ không Ç‹ yên Çâu. ThÆt cao ki‰n hào hùng! 

 
c/ Trong th©i ly loån, månh ÇÜ®c y‰u thua, hay khi bÎ 

ngoåi bang uy hi‰p, vÜÖng quyŠn không còn là uy l¿c thiêng 
liêng và tÓi thÜ®ng, nên hàng dÛng sï yêu nÜ§c t¿ g†i Çàn và 
phÃt c© khªi nghïa chÓng cÜ©ng quyŠn. Có ngÜ©i sa cÖ thÃt 
th‰ l†t vào lÜ§i quân thù, bÎ kÈ månh b¡t Ç‹ hành hå khäo 
tra, rÒi thuy‰t phøc dø hàng b¢ng cách chÖi ch»: 

"Th° triŒt bán hoành, thuÆn dã thÜ®ng, nghÎch dã hå". 
Chi‰t t¿ ta thÃy ch» th° (ÇÃt) ÇÜ®c c¡t d†c, thì phÀn 

thuÆn chiŠu b¢ng ch» thÜ®ng là trên, phÀn nghÎch chiŠu 
thành ch» hå là dÜ§i (e). HÆu š ngÜ©i ta muÓn ngÜ©i ÇÓi 
diŒn hay r¢ng n‰u anh thuÆn theo tôi së ÇÜ®c Üu Çãi, có ÇÎa 
vÎ cao sang, b¢ng nghÎch låi së bÎ triŒt hå, hay ÇÜa vŠ âm ty 
ÇÎa phû luôn. NgÜ©i nghïa sï dám làm dám chÎu "d†c ngang 
nào bi‰t trên ÇÀu có ai", h† coi thÜ©ng s¿ sÓng ch‰t, xem 
thân mång t® lông hÒng, nghiêm chÌnh trä l©i: 

 
"Ng†c tàng nhÃt Çi‹m, nhÆp vi chû, xuÃt vi vÜÖng" 
Chi‰t t¿ cho hay ch» ng†c (châu ng†c) ÇÜ®c rút b§t m¶t 

chÃm Ç‹ lên ÇÀu thành ch» chû là chúa, n‰u bÕ h£n dÃu 
chÃm Ãy, thành ch» vÜÖng là vua (f). 

Chû š ngÜ©i ÇÓi låi là nêu cao chí khí hào hùng, sáng 
chói nhÜ kim cÜÖng, ta chÓng v§i båo l¿c Ç‹ giành lÃy quyŠn 
t¿ trÎ, chÙ không chÎu lŒ thu¶c ai. 

Væn chÜÖng, vÆt døng, sª thích, tính tình... có th‹ bi‹u 
hiŒn vŠ tÜ cách, tác phong, trình Ç¶, k‹ cä cu¶c sÓng con 
ngÜ©i. ñành r¢ng nÖi chÓn và hoàn cänh chúng ta sinh ra, 
l§n lên... có s¿ liên hŒ nhân duyên nào Çó, nhÜng tâm chí 
chúng ta có th‹ vÜ®t qua tÃt cä, Ç‹ th¡ng lÜ§t m†i trª ngåi 
thiên nhiên. 

Con ngÜ©i là tinh hoa cûa giÓng dòng, là linh vÆt cûa tr©i 
ÇÃt, phäi bi‰t lÆp chí tu thân Ç‹ thæng hoa v§i Ç©i b¢ng cách 
ch†n m¶t ch‡ ÇÙng thích h®p, không cao v†ng hão huyŠn, 
không t¿ ti m¥c cäm, tuÀn t¿ ti‰n lên nhÜ kÈ Çi thuyŠn ngÜ®c 
nÜ§c không buông tay chèo, dù có khó nh†c, nhÜng së Ç‰n 
Çích vinh quang, thành công tÓt ÇËp. 

 
2/ Do duyên nghiŒp d¡t dÅn, ngÜ©i hiŠn thÜ©ng có ÇÙc 

tÜ§ng trang nghiêm, l©i nói tØ hòa và ngÜ®c låi. Do Çó l¡m 
lúc l©i nói câu thÖ ngÅu nhiên Ùng hiŒn Ç©i sÓng cûa tác giä. 
Phäi chæng Çây là khÄu nghiŒp, chúng ta nên cÄn tr†ng tÓi 
Ça. 

*Cao Bá Quát là ngÜ©i có biŒt tài xuÃt khÄu thành 
chÜÖng. M¶t hôm ông Ç‰n chÖi nhà bån g¥p mÜa dông, thÃy 
Çàn vÎt chåy tung tæng, Tiên sinh ÇŠ nghÎ thÎt m¶t con Ç‹ 
nhÆu rÜ®u, bån nhÆn l©i v§i ÇiŠu kiŒn khi có bän án tº hình 
m§i hành quy‰t nó. TÙc thì Cao Chu ThÀn k‰t án: 

"Ba lãng Ç¶ hà, vô tuân quÓc pháp, 
Lôi Çình t¿ dÜ®c, bÃt úy thiên uy". 
Nghïa là: 
Sóng gió cÙ l¶i sông, không tuân phép nÜ§c, 
SÃm ch§p vÅn qua suÓi, ch£ng s® uy tr©i. 
Ngoåi trØ các bÆc tu hành, chÙ con ngÜ©i, ai khÕi æn thÎt 

sinh vÆt Ç‹ bäo tÒn s¿ sÓng, nhÜng khi æn, mình không nên 
cÜ©i c®t trong s¿ ch‰t chóc Çau thÜÖng cûa loài vÆt Ç‹ gi» 
lòng nhân hÆu. Vì vÆy nên sách Nho có câu: "Tâm con 
ngÜ©i cäm thông v§i các loài cÀm thú, nên nghe nó kêu gào 
khi bÎ gi‰t, mà không n« æn thÎt chúng". Phäi chæng bän án 
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do Cao Chu ThÀn xº tº con vÎt ngày trÜ§c, cÛng chính là 
vòng nhân quä, k‰t liÍu cu¶c Ç©i cûa Tiên sinh, khi làm 
quân sÜ cho phong trào khªi nghïa cûa Lê Duy LÜÖng thÃt 
båi, mà nhà væn hào l‡i låc cûa chúng ta Çã bÎ b¡t và bÎ tº 
hình vÆy? 

 
VI. Câu nói th‹ hiŒn tinh hoa và š chí cûa bÆc siêu 

phàm thoát tøc 
CuÓi th‰ k› thÙ 5, Hoàng tº BÒ ñŠ ñà La,con thÙ 3 vua 

HÜÖng Chi VÜÖng xÙ Nam Thiên Trúc, sau xuÃt gia tu hành 
trª thành SÖ t° ñåt Ma ª Trung QuÓc và PhÆt Giáo B¡c 
Tông, lúc thi‰u th©i Ngài cùng v§i hai hoàng huynh hiŒn 
diŒn trong lÍ Trai Tæng, cúng dÜ©ng bäo vÆt kim cÜÖng cho 
Ngài Bát Nhã ñà La, là vÎ T° sÜ ThiŠn Tông thÙ 27. Khi 
ÇÜ®c ThÀy t° và QuÓc vÜÖng hÕi: Trên Ç©i này còn gì quš 
hÖn kim cÜÖng chæng? TÃt cä ÇÒng thanh trä l©i chÌ có hiŒn 
vÆt dâng cúng T° SÜ là bäo vÆt thÜ®ng th¥ng, có giá trÎ tuyŒt 
ÇÓi trên thÎ trÜ©ng quÓc t‰. Khi ÇÜ®c chÌ ÇÎnh 3 vÎ hoàng tº 
góp š, thì hai hoàng huynh cÛng nhÃt trí v§i Ça sÓ tuyŒt ÇÓi, 
duy chÌ có Ngài BÒ ñŠ ñà La thÜa r¢ng: "N‰u so v§i trí huŒ 
con ngÜ©i thì kim cÜÖng còn kém xa" rÒi Ngài trình bày thêm 
nhiŠu dÅn chÙng cø th‹. 

Ý Ngài muÓn nói nh© væn minh khoa h†c con ngÜ©i có 
th‹ vén màn bí Än cûa vÛ trø, thì ra xÜa sau th‰ nhân vÅn 
cùng m¶t møc Çích lÃy væn minh trí huŒ, thêm phÀn Çåo ÇÙc 
làm cæn bän Ç‹ thæng hoa v§i Ç©i. 

Th‹ theo c¥p ÇÓi Xuân khá ph° bi‰n cûa ngÜ©i Trung 
Hoa: 

"Thiên tæng tu‰ nguyŒt, nhân tæng th†; 
Xuân mãn kiŠn khôn, phÜ§c mãn môn". 
 
ñåi š: 
"Tr©i thêm næm tháng, ngÜ©i thêm th†; 
Xuân kh¡p ÇÃt tr©i, phÜ§c kh¡p nÖi". 
 

Chúng tôi có 2 hình ÇŒm PHÐ C TH† 幅 壽 trong 
bài và c¥p ÇÓi vØa nghï ra vào lúc vi‰t, xin nguyŒn cÀu Næm 
M§i ƒt DÆu 2005 th‰ gi§i thanh bình, nhân sinh an låc: 

MØng Çón gi© giao thØa, Çèn rång chuông ngân, 
ÇÒng hÜÖng phÃn khªi; 

Ti‰p nghênh Xuân ƒt DÆu, Lân chào trÓng giøc, cänh 
s¡c quang huy. 

Trân tr†ng, 
TrÀn Tr†ng Khoái 

 
Chú thích 
(a & b) PhÕng theo "TÀm quan tr†ng cûa ki‰n væn" cûa Khäi 
Chính Phåm Kim ThÜ và tài liŒu tham khäo vŠ Cao Bá Quát. 

(c) Ch»     王.VÜÖng là vua, rút b§t nét s° gi»a ru¶t, thành  

ch»     三  tam là 3. 

(d) Ch» 西 Tây (hÜ§ng Tây, chÌ ngÜ©i Pháp) bÎ c¡t phÀn ÇÀu, 

thành ch».四. tÙ là 4. 

(e) ch» 土 th° là ÇÃt, bÎ c¡t d†c nºa trên, thì phÀn thuÆn, 

thành ch» 上 thÜ®ng là trên, nºa ngÜ®c låi thành ra ch»下. 
hå (là dÜ§i) (n‰u thuÆn së nâng lên, ngÜ®c låi là tu¶t dÓc). 
(f) Ch» 玉 ng†c là Çá quš, rút dÃu chÃm ÇÜa lên ÇÀu, thành 

ra ch» 主 chû là chúa. N‰u b§t luôn së thành ra ch»王 
VÜÖng là vua. 

Caûm ôn em, 
 muøa xuaân 

 
caûm ôn em, 
möôït maø nhan saéc 
anh choùt tin trong giaác nguû muoän phieàn 
töôûng ñaõ khuaây queân 
thaùng ngaøy löu laïc 
goùt tieâu dao, chaân xeá moäng chieàu nghieâng! 
 
caûm ôn em, 
cuoäc tình uyeån moäng 
anh vöôn leân vôùi thaùng roäng naêm daøi 
söông khoùi mieät maøi 
hö khoâng chao ñoäng 
nuï cöôøi naøo khoâng baøo aûnh lieâu trai? 
 
caûm ôn em, 
thôm muøi da thòt 
anh veà luõng noäi theøm vò aùi aân 
baïn vôùi söông khuya chöa queân traàn luïy 
coøn thöông nhau 
xin tha thöù loãi laàm! 
 
caûm ôn em, 
lôøi thöông daãn duï 
thaønh nhu höông nhö traêng nöôùc trieàu daâng 
laáp lieám moâi hoân, 
xoùi moøn löõ thöù 
daáu chaân in treân gioù caùt coàn traêng! 
 
caûm ôn em, 
trieàâu döông röïc naéng 
treân queâ höông 
söông giaùng haï taø huy 
nhaén nhuû nhau veà muøa xuaân quaïnh vaéng 
ñoát höông traàm nghe khuùc haùt töø ly! 
 

caûm ôn em, 
saéc khoâng huyeàn nhieäm 
maø nguoàn xöa coøn bieàn bieät truøng khôi 
haït khoå ñau 
vaãn khôi maàm voïng nieäm 
neân nhaân duyeân maõi quaán quít vôùi ñôøi! 

 

* Tuøy Anh 
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C° nhân có nói: "Ôn cÓ tri tân". M¶t 
nhà sº h†c Pháp là Ernest Renan 
nhÆn ÇÎnh: "Nh»ng con ngÜ©i Çích th¿c 
ti‰n b¶ bao gi© cÛng lÃy khªi Çi‹m tØ 
lòng sùng bái sâu ÇÆm ÇÓi v§i quá 
khÙ". Andreievitch Markov, nhà toán 
h†c Nga vào cuÓi th‰ k› 19, chuyên 
nghiên cÙu vŠ tính xác suÃt, Çã tìm ra 
m¶t quá trình bi‰n Ç°i ª toán h†c mà 
ngÜ©i ta thÜ©ng áp døng Ç‹ nghiên 
cÙu væn hóa, lÎch sº cûa m¶t dân t¶c: 
"Qua s¿ chuy‹n ti‰p cûa trung gian 
HiŒn tåi, TÜÖng lai nhÃt ÇÎnh phø thu¶c 
vào Quá khÙ hay nói m¶t cách khác, 
Quá khÙ quy‰t ÇÎnh TÜÖng lai". 

Nghiên cÙu vŠ nŠn væn hóa ViŒt, tØ 
xÜa Ç‰n nay, tØ trong ra ngoài nÜ§c 
cho thÃy r¢ng nŠn væn hóa chúng ta, 
có nhiŠu Ç¥c trÜng n°i bÆt: các tính 
nhân bän, dân t¶c, Çåi chúng, khai 
phóng, giao lÜu ÇŠu là bao nhiêu y‰u 
tÓ quy‰t ÇÎnh bän mŒnh tinh thÀn 
phong phú cùng s¿ trÜ©ng tÒn hi‹n 
nhiên cûa nòi giÓng ViŒt. 

Dân t¶c ViŒt Çã träi qua bao nhiêu 
giai Çoån lÎch sº, bi‰n cÓ væn hóa, tØ 
Væn minh ñông SÖn (Væn Lang) Ç‰n 
Væn minh ñåi ViŒt rÒi Ç‰n các th©i cÆn 
Çåi, hiŒn kim. 

TiŠn nhân ta tØ m¶t lãnh th° khªi 
nguyên nhÕ hËp Çã tranh ÇÃu v§i thiên 
nhiên, ti‰p Ç‰n chi‰n th¡ng kÈ thù 
kh°ng lÒ phÜÖng B¡c, rÒi lÃn át th° 
dân phía Nam trên ÇÜ©ng sinh l¶ khó 
khæn cûa mình; Ç‹ mª r¶ng ÇÃt Çai vŠ 
phÜÖng Nam mà chi‰m lïnh cä m¶t giäi 
giang sÖn gÃm vóc tØ  i Nam Quan 
Ç‰n MÛi Cà Mau, tØ núi rØng d¿ng 
ÇÙng sØng s»ng phÜÖng Tây Ç‰n sông 
dài bi‹n r¶ng ª phÜÖng ñông Çó vÆy. 

Mãnh l¿c tåo sinh, t¿ vŒ cûa ông 
bà chúng ta th¿c vï Çåi vô cùng. 

* Cu¶c chi‰n cho tinh thÀn ViŒt 
Nam, cho væn hóa ViŒt Nam cûa ông 
bà ta còn khó nh†c gÃp vån lÀn: Có 

lãnh th°, có giang san rÒi, còn phäi 
trang bÎ cho nó m¶t linh hÒn, m¶t vÆn 
mŒnh n»a. Cu¶c chi‰n sau này kh° 
c¿c và kiên trì khôn tä hÖn cu¶c chi‰n 
Ç‹ mª mang b© cõi cùng gìn gi» lãnh 
th°. Tuy h‰t sÙc cam go, nguy hi‹m 
nhÜng cuÓi cùng cu¶c chi‰n t°ng l¿c 
trÜ©ng kÿ Ãy Çã th¡ng l®i. Và th¡ng l®i 
cûa ông bà chúng ta vŠ m¥t tinh thÀn 
trên dòng sinh mŒnh cûa lÎch sº quÓc 
gia và nhân loåi, nhÜ vÜ®t qua ÇÜ®c 
1000 næm chÜ hÀu væn hóa chÜa h£n 
là s¿ thành công hoàn toàn và cuÓi 
cùng. Mà Çó m§i là s¿ b¡t ÇÀu. Các 
th‰ k› 19, 20 v§i bao nhiêu bi‰n cÓ lÎch 
sº c¿c kÿ nghiêm tr†ng ti‰p nÓi theo, 
thách thÙc sinh l¿c cûa giÓng nòi 
chÙng minh thÆt hùng hÒn ÇiŠu nhÆn 
xét nói trên. Ngày nay ÇÒng bào ta låi 
Çang chÃp nhÆn m¶t cu¶c chi‰n vô 
cùng ác liŒt hÖn n»a, trong cái th‰ m¶t 
mÃt m¶t còn Ç‹ chÓng ÇÓi m¶t nŠn 
måo hóa toàn cÀu xuÃt phát tØ ngoåi 
lai Çang Çè n¥ng trên quê hÜÖng và 
dân t¶c chúng ta. Các th‰ hŒ hÆu sinh 
vŠ lâu vŠ dài ª trong nÜ§c và trên bÜ§c 
ÇÜ©ng lÜu vong låi phäi vØa cÜÖng 
quy‰t bäo tÒn, phát huy các giá trÎ Çåo 
ÇÙc tinh thÀn cûa nŠn væn hóa c° 
truyŠn, vØa gån l†c tinh hoa væn hóa 
các nÜ§c ngoài Ç‹ tô bÒi và phong phú 
hóa nŠn væn hóa dân t¶c v§i m¶t thái 
Ç¶ thông minh, linh Ç¶ng và khôn 
ngoan nhiŠu hÖn n»a. 

Phân tích nŠn væn hóa c° truyŠn 
ViŒt Nam chÓng ngoåi bang và ngoåi 
xâm, ta phæng ra ÇÜ®c l®i khí tinh thÀn, 
væn hóa muôn Ç©i cûa dân t¶c, có hiŒu 
quä quy‰t ÇÎnh quÆt ngã bao kÈ xâm 
lÜ®c båo ngÜ®c tØ Trung Hoa, Ç‰n 
Pháp, rÒi Ç‰n C¶ng Sän: ñó là tính bÃt 
khuÃt. Ông bà chúng ta và rÒi chúng ta 
bi‰t tÆn døng ÇÙc tính quí hóa Ãy rÃt 
thông minh, sáng suÓt, linh Ç¶ng. Có 
khi vØa Çánh vØa Çàm, có khi ti‰n Ç‹ 
mà thÓi, hàng mà th¡ng, væn y‹m tr® 
võ, vØa ÇÃu lš vØa døng võ, vØa tiêu 
c¿c mà tích c¿c, hay ngÜ®c låi Ç‹ dÅn 

Ç‰n thành công cuÓi cùng. Trên dòng 
væn hóa sº, ÇÓi v§i tiŠn nhân, tính bÃt 
khuÃt là m¶t công thÙc sinh tÒn dÅn 
Çåo chû y‰u. Nh© Çó trª l¿c nào trên 
con ÇÜ©ng gi» nÜ§c và cÙu nÜ§c cûa 
ông bà ta cÛng là m¶t Çi‹m t¿a cho 
vinh quang cä. Tính bÃt khuÃt Ãy vØa 
có tác Ç¶ng ÇÓi kháng vØa có tác Ç¶ng 
h‡ tr® và vØa là chû y‰u chi‰n th¡ng 
n»a. Còn cái quyŠn l¿c tinh thÀn Ãy, 
dân ViŒt quy‰t không bao gi© quy 
hàng mà nhÃt ÇÎnh th¡ng l®i. C¶ng 
Sän ViŒt Nam gian ngoan khai thác 
ÇÙc tính bÃt khuÃt Ãy Ç‹ phøng s¿ cho 
ngøy nghïa cûa h† suÓt tØ 1945 Ç‰n 
nay. 

*  Và các ÇÎch thû, ÇÓi phÜÖng cûa 
dân t¶c ª m‡i giai Çoån, ÇŠu áp døng 
m‡i chính sách, m‡i chi‰n lÜ®c th¿c 
dân thÓng trÎ khác nhau nh¢m trÃn áp 
và tiêu diŒt vÛ khí tinh thÀn, væn hóa 
nói trên cûa ông bà chúng ta và cûa 
chúng ta ngày nay, b¢ng nhiŠu sách 
lÜ®c thích Ùng v§i mÜu ÇÒ cûa h†. 
Trung Hoa, Ç‹ bành trÜ§ng th‰ quyŠn, 
quy‰t lÆt Ç°, hå bŒ uy th‰ các triŠu Çåi 
vua chúa ViŒt Nam mà h† khinh 
thÜ©ng, xem nhÜ nh»ng chÜ hÀu mu‡i 
mòng trÜ§c quyŠn l¿c tÓi cao cûa h†. 
Do Çó, vua chúa cûa ta ÇÓi ngoåi, 
chÃp nhÆn thân phÆn nhÜ®c ti‹u, dâng 
cÓng phÄm, quÿ gÓi bŒ ki‰n thiên triŠu. 
Còn ÇÓi n¶i, uy quyŠn th‰ l¿c vua chúa 
ta søp Ç° trÜ§c træm h†, vì th‰ triŠu 
thÀn ta khó bŠ trÎ nÜ§c, an dân. 

NhÜng rÒi cuÓi cùng: 

N¿c cÜ©i châu chÃu Çá xe 

TÜªng r¢ng chÃu ngã ai dè xe 
nghiêng... 

ñ‰n Pháp th¿c dân thì mª r¶ng 
thu¶c ÇÎa b¢ng Çåi bác súng ÇÒng, 
th¿c hiŒn chính sách tàm th¿c (t¢m æn 
dâu): ch£ng nh»ng bi‹u dÜÖng và sº 
døng tÓi Ça vÛ l¿c làm cho triŠu Çình 
và nhân dân ta phäi quy hàng, còn tìm 

Sinh mŒnh væn hóa ViŒt 
 

Con ÇÜ©ng tiŠn nhân ta Çi: CÙu nÜ§c Ç‹ D¿ng nÜ§c 
cho dòng HÒng Låc muôn Ç©i bÃt diŒt 

� V¬ KÝ
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m†i cách tiêu diŒt các truyŠn thÓng 
yêu nÜ§c cûa dân t¶c. ñiŠu cÀn nhÃn 
månh là th¿c dân Pháp hi‹m Ç¶c 
quy‰t gi‰t ch‰t nhân cách, tâm thuÆt 
cùng khí ti‰t muôn Ç©i cûa sï phu nÜ§c 
ViŒt. Mà h† kh£ng ÇÎnh r¢ng tØ các 
con ngÜ©i nho sï bÃt khuÃt Ãy dÃy lên 
cu¶c khªi nghïa, cái nôi kháng chi‰n 
chÓng ÇÓi h†. 

ñ‰n C¶ng Sän ViŒt Nam thì tinh vi 
và Ç¶c ác hÖn, h† tiêu diŒt mÀm mÓng 
phän kháng và nhÒi nhét ngøy nghïa, 
tà Çåo ngay tØ trong trÙng nÜ§c. H† hå 
bŒ tÃt cä nh»ng gì là c° truyŠn, là 
truyŠn thÓng tÓt ÇËp trên tÃm bäng các 
giá trÎ tinh thÀn, væn hóa ViŒt Nam 
nghìn Ç©i. H† lÆt ngÜ®c xã h¶i, tôn vinh 
anh hùng  dân t¶c "giä tåo", lãnh tø 
cûa ch‰ Ç¶ b¢ng cách truy nguyên lš 
lÎch tam Ç©i bÀn cÓ, vô sän Ç‹ chÌ 
tuy‹n tråch trong Çám vô h†c, vô Çåo, 
ngu ÇÀn Ãy nh»ng tên tay sai Çích th¿c 
cho chû nghïa. Có nhÜ th‰ m§i bi‰n 
thành tín ÇÒ cuÒng tín, trung kiên phøc 
vø Ç¡c l¿c chû thuy‰t tam vô ÇÜ®c. 
HÒng hÖn chuyên là vÆy Çó. Càng mÃt 
c¶i rÍ v§i quá khÙ dân t¶c, càng dÓt 
nát vŠ ki‰n thÙc thì càng Ç¡c th‰, ti‰n 
nhanh lên các nÃc thang giá trÎ vô sän. 

M¶t nhà báo quÓc t‰, H. Louis 
sang thæm ViŒt Nam vào næm 1980 Çã 
vi‰t: "HiŒn nay ª ViŒt Nam là cä m¶t s¿ 
nhÒi s† kh°ng lÒ và cao Ç¶ vŠ chû 
nghïa c¶ng sän, ngay tØ trong cái bào 
thai m§i thành hình!". 

C¶ng Sän ViŒt Nam phÀn thÜ 
khanh nho ("ÇÓt sách chôn h†c trò" 
nhÜ Ç©i TÀn, Trung Hoa, ÇŠu ÇÜ®c 
chÙng minh ª phÀn IV cûa sách), ÇÓt 
såch, quét såch, cÓt xóa bÕ quá khÙ, 
væn hóa Ç‹ gieo låi tØ ÇÀu và tØ thuª 
bé håt giÓng cûa tà thuy‰t, cûa måo 
hóa phän dân t¶c. 

TÃt cä n‡i trÀm luân, thÓng kh° t¶t 
tr©i cûa dân t¶c ViŒt trong hiŒn tåi, còn 
kéo dài suÓt hå bán th‰ k› này, phäi 
chæng do hÆu quä cûa m¶t s¿ áp Ç¥t 
khÓn nån, tàn båo, tr†n vËn m¶t tà 
thuy‰t ngoåi lai quái gª trên ÇÀu c° 
dân t¶c mà gia phä giÓng nòi, lš lÎch 
væn hóa ViŒt Nam nhÃt quy‰t tØ chÓi 
và tiêu diŒt. 

"H†c thuy‰t Mác, m¶t linh hÒn u 
ám 

Không gÓc rÍ gì trên mänh ÇÃt ông 
cha 

MÃy chøc næm phá nÜ§c, phá nhà 

ñã t§i lúc lÛ tông ÇÒ phäi lôi ra 
pháp trÜ©ng tÃt cä..." 

                           NguyÍn Chí ThiŒn 

 

* Trong công cu¶c h¶i nhÆp vào 
nŠn væn minh xÙ ngÜ©i Ç‹ ÇÜ®c thích 
nghi, "ÇÒng hóa" m¶t cách tÓt ÇËp, cÀn 
chú š Ç‰n m¶t hŒ lš cûa tính chÃt h®p 
lÜu, giao lÜu væn hóa mà th‹ hiŒn s¿ 
gån l†c và tuy‹n tråch rÃt sáng suÓt và 
bình tïnh bän chÃt tinh thÀn cùng các 
th‹ hiŒn væn hóa ngoåi lai. Chúng ta 
phäi bi‰t khai thác tính chÃt c¶ng sinh 
(symbiose) và thÃu nhÆp (osmose) này 
cûa væn hóa, v§i thái Ç¶ thông minh và 
thông thái. Chúng ta không nh¡m m¡t 
chÃp nhÆn, mù quáng b¡t chÜ§c các tÜ 
trào, nhân sinh quan, tri‰t lš xa lå, 
vong bän tai håi mà ta lÀm tÜªng cÃp 
ti‰n, tiŠn phong cûa m¶t nŠn væn minh 
vÎ lai nào... Ç‹ ÇÜ®c g†i là ti‰n b¶, thÙc 
th©i chóng h¶i nhÆp v§i cu¶c sÓng lÜu 
vong chúng ta hiŒn nay ª nÜ§c ngoài. 
ñó là nh»ng th©i bÎnh cÀn phäi bài trØ 
gÃp. 

NhÜ chû nghïa cá nhân cûa Tây 
phÜÖng, quá ÇŠ cao cá nhân mà quên 
tÆp th‹, lôi cuÓn con ngÜ©i vào bao 
thói hÜ tÆt xÃu thÎ døc, thú tính sa Ç†a 
thÃp hèn, cÓt thÕa mãn cu¶c sÓng vÆt 
chÃt cûa riêng mình, mong hÜªng thø 
hiŒn tåi mà thi‰u h£n m¶t lš tÜªng cho 
tÜÖng lai, cho Çåi cu¶c, cho ÇÃt nÜ§c, 
cho nòi giÓng. M¶t sÓ ngÜ©i tôn th© 
chû nghïa cá nhân Ãy cÓ tình tìm hi‹u 
và th¿c hiŒn phÀn thÃp cån nhÃt cûa 
chû nghïa hiŒn sinh Ç‹ sÓng månh, 
sÓng mau và sÓng nhiŠu, trong m¶t 
th‰ gi§i bÎ giao Ç¶ng toàn diŒn bªi th‰ 
l¿c cûa vÆt chÃt, cûa kim tiŠn, cûa 
khoa h†c vån næng, sau cÖn lôi vÛ cûa 
các trÆn th‰ chi‰n. 

Tây phÜÖng ngày nay cÛng Çã thÙc 
tÌnh vŠ hÆu quä xÃu xa cûa s¿ buông 
thä cá nhân theo chû nghïa vÎ k› quá 
tr§n này, có th‹ dÅn Ç‰n s¿ søp Ç° 
Çåo lš cá nhân, tÆp th‹, còn gây nên 
m¶t quan niŒm dân chû, dân quyŠn 
quá khích, c¿c Çoan phÜÖng håi Ç‰n 
chính nghïa quÓc gia, dân t¶c. 

CÛng nhÜ hiŒn nay, vào gÀn cuÓi 
th‰ k› 20 này, m¥c dù chû thuy‰t c¶ng 
sän søp Ç° trên toàn th‰ gi§i, nhÜng 
ch‰ Ç¶ phi nhân Ãy vÅn còn ng¿ trÎ trên 
ÇÃt nÜ§c chúng ta. VÅn còn m¶t sÓ 
ngÜ©i ngoan cÓ, m¶t là vì Ç¡m say ngu 
mu¶i v§i äo tÜªng, hai là vì quyŠn l®i 
vÆt chÃt nhÃt th©i nên không dÙt bÕ, ly 

khai v§i chû nghïa mà mình trót l« lÀm 
tin theo và phøc vø. 

Trong khi chû nghïa và ch‰ Ç¶ Ãy 
tØ lâu mÃt mô hình ki‹u mÅu ª ÇÃt mË 
cûa chúng là Nga Sô thì quy luÆt tÃt 
nhiên cûa cu¶c ti‰n hóa lÎch sº s§m 
mu¶n gì cÛng Çào thäi chúng ª ViŒt 
Nam. Chúng së tan bi‰n, Ç‹ không 
dùng m¶t uy‹n tØ là thoát xác Çåi vÆn 
tÓc Çi Ç‰n tiêu vong, trÜ§c s¿ reo hò 
vui sÜ§ng cûa toàn th‹ dân t¶c ta và 
cä th‰ gi§i. 

ñó là l©i nguyŒn cÀu tÓi cao khÄn 
thi‰t cûa m†i ngÜ©i ViŒt hiŒn nay trong 
cÛng nhÜ ngoài nÜ§c. Có ÇÜ®c nhÜ 
th‰, nŠn væn hóa c° truyŠn v§i các giá 
trÎ tinh thÀn sáng lån trong m¶t quÓc 
gia có hÖn 4000 næm væn hi‰n nhÜ 
ViŒt Nam m§i có hy v†ng phøc hÜng 
tr†n vËn v§i nh»ng tinh hoa cæn bän 
cao ÇËp ÇÀy dân t¶c tính. M¶t nŠn væn 
hóa ÇÜ®c th‹ hiŒn qua nhân sinh quan, 
vÛ trø quan cûa ngÜ©i ViŒt, ÇÜ®c xây 
d¿ng kiên trì v»ng ch¡c lâu Ç©i m¥c 
bao trª l¿c và thº thách. Nh© vào s¿ 
tôn th© các š niŒm thÀn linh siêu hình 
cùng tình nghïa gia Çình th¡m thi‰t, 
tình cha mË, con cái, nghïa v® chÒng, 
thân b¢ng quy‰n thu¶c, hàng xóm, 
láng giŠng, tình ÇÒng bào, ÇÒng loåi 
cùng tình quê hÜÖng, ÇÃt nÜ§c thiêng 
liêng cao quí, nhÃt là vào th©i Çi‹m 
này mà quê hÜÖng gÃm vóc chúng ta 
bÎ quân thù giày xéo và sinh mång cûa 
ÇÒng bào nhÜ treo ÇÀu s®i tóc! 

Các š thÙc truyŠn thÓng gÀn nhÜ 
bÄm sinh Ãy vŠ nhân bän, vŠ tình t¿ 
dân t¶c, vŠ Çoàn k‰t, vŠ sÓng còn... 
cûa con ngÜ©i ViŒt Nam muôn thuª 
Çang bÎ chû nghïa c¶ng sän cuÓn 
phæng Çi nhÜ làn bão tÓ khÓc liŒt th°i 
tåt qua xã h¶i ViŒt Nam hiŒn tåi. 

Tri‰t lš Mác-xít gÒm có nŠn duy vÆt 
biŒn chÙng pháp và duy vÆt sº quan 
cæn bän lÆp thuy‰t th¿c hoàn toàn 
nghÎch lš v§i truyŠn thÓng nhân ái tín 
nghïa trong nŠn væn hóa sº quan cûa 
dân ViŒt. 

Tính ÇÃu tranh giai cÃp thÜ©ng 
tr¿c, cái xÜÖng sÓng cûa chû thuy‰t 
Mác-Lê, các cu¶c ÇÃu tÓ Ç¶c håi phøc 
vø cho chuyên chính vô sän th¡ng l®i 
Çã th£ng tay tiêu diŒt cái Tình ViŒt 
Nam, cái Nghïa ViŒt Nam Ç‰n rã r©i 
tan nát: TruyŠn thÓng vŠ Tình NgÜ©i 
Nghïa NÜ§c Ãy cao tr†ng vô cùng! Mà 
mÃt cái Tình, cái Nghïa, nói chung mÃt 
cái tinh thÀn ViŒt Nam, cái tình t¿ dân 
t¶c bÃt khä ly Ãy cûa ngÜ©i ViŒt Nam, 
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tÙc là luôn cä nŠn væn hóa ViŒt cÛng 
không còn n»a. Tr†ng t¶i cûa C¶ng 
Sän ViŒt Nam chính là ª Çây. 

Chúng ta cÛng không nên t¿ hào 
có bÓn nghìn næm væn hi‰n, không l¥p 
låi hoài là Con RÒng Cháu Tiên Ç‹ rÒi 
quên Çi th¿c tåi tûi nhøc Çau buÒn: 
HiŒn dân ViŒt là m¶t dân t¶c Çåi bÃt 
hånh trên quä ÇÃt  này! GiÓng nòi tan 
nát, ÇÃt nÜ§c xác xÖ, væn hóa bi‰n 
chÃt, phi nhân bän. Chúng ta không 
Çu°i Çau buÒn hiŒn tåi b¢ng hoài niŒm 
vàng son quá khÙ. Hãy nhìn nhóm 
NgÛ Long (næm con rÒng kinh t‰) vùng 
tr©i ñông Á ngày nay mà có lë có 
thành viên Çã thoát ra tØ cái khÓi 
chung dòng Bách ViŒt chúng ta thuª 
nào. Trên con ÇÜ©ng væn minh h† Çi 
Çôi hài vån d¥m. Còn ta, nŠn væn hóa 
ngoåi lai mà kÈ "chi‰n th¡ng" bÃt xÙng 
Çem phû trên mình cái m¥c cäm t¿ 
mãn, t¿ tôn vô lÓi Ç‹ ÇÓi xº tàn tŒ, trä 
thù ti‹u nhân v§i ngÜ©i anh em mà h† 
xem là kÈ thù trÜ§c Çây cûa mình ª 
bên kia hàng giÆu, nŠn væn hóa Çã lÃy 
khÌ làm thûy t° cûa loài ngÜ©i, nŠn væn 
hóa truy nguyên tam Ç®i bÀn cÓ vŠ 
nguÒn gÓc gia t¶c Ç‹ Çánh giá tinh hoa 
cûa giÓng nòi, nŠn væn hóa Ãy ch¡c 
h£n phäi là cûa m¶t b†n ngÜ©i vong 
bän và cûa m¶t b¶ låc man r®. 

* NŠn væn hóa ViŒt, tiŠn nhân có 
dày công tô bÒi cÛng không ngoài hai 
š niŒm thâm hÆu và thÀn kÿ: CÙu nÜ§c 
Ç‹ d¿ng nÜ§c. 

Ta thº tìm hi‹u sÖ lÜ®c s¿ bi‹u 
dÜÖng và minh chÙng quan niŒm cûa 
ông bà ta qua m¶t sÓ rÃt ít chÙng liŒu 
væn hóa, væn h†c Çi‹n hình. 

Các tác phÄm cûa tiŠn nhân chúng 
ta, bÃt kÿ vŠ loåi nào, lÎch sº, ÇÎa lš, 
væn h†c, quân s¿ v.v... trÜ§c h‰t ÇŠu là 
công trình suy tÜ sâu s¡c ÇÀy häo š vŠ 
væn hóa ViŒt Nam, xoáy chung quanh 
tôn chÌ, lš tÜªng tuyŒt v©i cûa các cø 
Çã nói ª trên là D¿ng NÜ§c và CÙu 
NÜ§c. Cho nên bài h†c væn hóa mà 
các th‰ hŒ hÆu sinh trên dòng sº ViŒt 
có th‹ Çào sâu Ç‹ thÃm nhuÀn và suy 
gÅm tØ ÇÃy th¿c b° ích, l®i thú và giàu 
có vô cùng. 

TØ các væn thi phÄm Ç©i TrÀn vào 
th‰ k› 13 trong Toàn ViŒt Thi Løc cûa 
Lê Quí ñôn, nhÜ Hoàng ViŒt thi tuy‹n 
cûa Bùi Huy ´ch, HÎch TÜ§ng Sï Væn 
cûa TrÀn QuÓc TuÃn, ThÃt Träm S§ 
cûa Chu An, Vån Ngôn ThÜ cûa Lê 
Cänh Tuân, Båch ñ¢ng Giang Phú 
cûa TrÜÖng Hán Siêu v.v... toàn b¶ tác 

phÄm Çû loåi cûa væn hào NguyÍn Trãi 
(th‰ k› 14, 15) nhÜ −c Trai TÆp, Quân 
Trung TØ MŒnh TÆp trong Çó có các 
bài HÎch TÜ§ng Sï và Ç¥c biŒt là bài 
Cáo Bình Ngô bÃt tº, các truyŒn kš 
nhÜ Lïnh Nam Trích Quái, TruyŠn Kÿ 
Mån Løc cûa NguyÍn D» (th‰ k› 15, 
16) v.v... rÒi ti‰p Ç‰n các b¶ Sº Kš vï 
Çåi cûa Lê Væn HÜu, Ngô Sï Liên, 
Phåm Công TrÙ, các áng væn cûa væn 
hào Lê Quí ñôn vào th‰ k› 18 v.v... 
Ç‰n các tác phÄm ch» Nôm, ch» Hán 
Çû loåi vào th‰ k› 19 mà ñoån TrÜ©ng 
Tân Thanh cûa NguyÍn Du là m¶t 
tuyŒt tác v.v... (Xin k‹ chØng Ãy, có th‹ 
còn sót nhiŠu, nhÜng bi‰t dØng låi ch‡ 
nào cho khÕi hÓi ti‰c và ÇÜ®c g†i là 
ÇÀy Çû!), nŠn væn h†c ki‰n quÓc cÙu 
quÓc ViŒt Nam quä th¿c phong phú 
quá chØng! 

Nghiên cÙu lÎch sº, væn h†c Tây 
phÜÖng nhÜ Pháp, ñÙc, Hoa Kÿ... 
không t¿ tôn và t¿ hào quá Çáng, ta có 
th‹ long tr†ng mà tuyên bÓ r¢ng bài 
HÎch do HÜng ñåo VÜÖng TrÀn QuÓc 
TuÃn sáng tác vào cuÓi th‰ k› 13, 
ngoài m¶t áng væn vŠ quân s¿, vŠ tâm 
lš chi‰n, h£n nhiên còn là m¶t tác 
phÄm væn hóa không tiŠn khoáng hÆu 
(-cÛng giÓng nhÜ sau này, cách m¶t 
th‰ k› n»a, Bài Cáo cûa −c Trai t¿ 
NguyÍn Trãi-), vØa sôi søc hùng khí, 
dÛng lÜ®c quy‰t tâm nêu lên các ÇÙc 
tính væn hóa cûa nhà lãnh Çåo cÛng 
nhÜ toàn dân ViŒt; vØa uy nghiêm, 
khích Ç¶ng "tâm thÀn" binh sï trÜ§c 
nån ngoåi xâm nghiêm tr†ng bi‰t là 
dÜ©ng nào! Th¿c là khí phách cûa m¶t 
Çåi vÜÖng quán th‰ khó tìm thÃy trong 
các hùng tráng ca và væn thÖ ÇÃu 
tranh, Ç¶ng binh, tuyên chi‰n cûa các 
nŠn væn h†c và væn hóa sº nÜ§c 
ngoài! 

Bên cånh bài HÎch nói trên, b¶ Binh 
ThÜ Y‰u LÜ®c cûa NgÜ©i quä Çúng là 
m¶t pho sách quân s¿ vŠ chi‰n lÜ®c 
chi‰n thuÆt mà mãi hÖn bäy th‰ k› vŠ 
sau, tØ Ãy Ç‰n nay, các b¶ óc l§n vŠ 
binh lÜ®c ViŒt Nam không sáng tåo 
thêm ÇÜ®c chút gì Ç‹ g†i là b° sung, 
Çúc k‰t thành m¶t pho Binh ThÜ cûa 
ViŒt t¶c hòng nÓi chí ngÜ©i xÜa. 

H«i các bån trÈ ViŒt Nam! Có 
nh»ng lúc nào, các bån và chúng tôi 
cäm thÃy Çau buÒn, tûi nhøc vì thân 
th‰ Çiêu linh cûa kÈ mÃt nÜ§c, chán 
nän, bÃt Ç¶ng vŠ n‡i bÃt l¿c cá nhân 
trÜ§c sÙc månh cûa kÈ thù cuÒng båo - 
bÃt kÿ tØ Çâu Ç‰n - thÃt v†ng và thÓi 
chí trên hành trình cûa Çåi nghïa muôn 

vån chông gai, nguy hi‹m, Ç‰n n‡i các 
bån thoáng muÓn ngã lòng, buông 
xuôi và Çào ngÛ trÜ§c nghïa vø con 
ngÜ©i và sÙ mŒnh công dân, xin m©i 
các bån cùng chúng tôi hãy tìm Ç†c låi 
m¶t vài chÜÖng vŠ lÎch sº chi‰n ÇÃu 
Ç©i TrÀn vào th‰ k› 13-14... là nhiŒm 
mÀu thay! TÙc kh¡c nhuŒ khí, hùng chí 
cûa tiŠn nhân tr‡i dÆy, vang rŠn, 
truyŠn cho tÃt cä chúng ta sinh l¿c và 
tâm l¿c cûa m¶t th©i t¶t v©i oanh liŒt 
trong dï vãng! 

Và cÛng chÌ cÀn 4 câu thÖ ng¡n 
cûa bÆc anh hào Lš ThÜ©ng KiŒt Çû 
làm nên m¶t quy‰t tâm thÜ d¿ng cao 
ng†n c© Ç¶c lÆp, là m¶t l©i thách ÇÓ uy 
nghi trÜ§c quân thù Ç‹ gi» nÜ§c v§i cái 
th‰ cûa kÈ bách chi‰n bách th¡ng. 

Nam quÓc sÖn hà Nam Ç‰ cÜ... 

 

Trong khi ñ¥ng Dung, vào th‰ k› 
thÙ 14, thª than vŠ n‡i bÃt l¿c chÜa 
làm xong sÙ mŒnh cûa mình trÜ§c ÇÎch 
quân mà tu°i già Çã Ç‰n: 

QuÓc thù vÎ phøc ÇÀu tiên båch, 

K› Ç¶ long tuyŠn Çái nguyŒt ma. 

 

DÎch nôm: 

Thù trä chÜa xong ÇÀu Çã båc, 

GÜÖm mài bóng nguyŒt bi‰t bao 
rày! 

                        (Phan K‰ Bính dÎch) 

 

thì vÎ danh tÜ§ng Ç©i TrÀn có công l§n 
trong viŒc dËp quân Nguyên vào th‰ 
k› 13 là TrÀn Quang Khäi, khi chi‰m 
låi Thæng Long thành Çã hùng tráng 
thét lên vŠ công cu¶c gi» nÜ§c (2 câu 
ÇÀu), d¿ng nÜ§c (2 câu sau) cûa mình 
trÜ§c ba quân b¢ng Çôi vÀn thÖ ng¡n: 

ñoåt sáo ChÜÖng DÜÖng (1) Ç¶ 

CÀm hÒ Hàm Tº  (2) quan 

Thái bình tu n‡ l¿c 

Vån c° thº giang sÖn. 

 

DÎch nôm: 

ChÜÖng DÜÖng cÜ§p giáo gi¥c 

Hàm Tº b¡t quân thù 

Thái bình nên g¡ng sÙc 
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Non nÜ§c Ãy nghìn thu. 

(TrÀn Tr†ng Kim dÎch) 

 

Chú thích:  

(1) ChÜÖng DÜÖng: m¶t xã nay thu¶c 
phû ThÜ©ng Tín, Hà ñông). 

(2) Hàm Tº: m¶t xã nay thu¶c xã 
Khoái Châu, HÜng Yên). 

 

"Thành nhân" không nh»ng là 
nguyên lš làm ngÜ©i cao tr†ng cûa Çåo 
ÇÙc Kh°ng Månh mà còn là con ÇÜ©ng 
Çi vào lÎch sº ÇÃu tranh cách mång 
ViŒt Nam Ç‹ trª thành anh hùng liŒt sï 
sáng ng©i công nghiŒp muôn Ç©i nhÜ 
13 cái ÇÀu siêu nhân rÖi ª pháp trÜ©ng 
Yên Bái. Có cái thành công cûa tên 
Çåo t¥c bán nÜ§c nhÜng chúng không 
bao gi© thành nhân ÇÜ®c. Thành công 
thÃp giá hÖn thành nhân là vÆy Çó. 

Có bÙc thông ÇiŒp nào hùng hÒn 
hÖn, xây d¿ng nŠn væn hóa cÙu nÜ§c, 
tráng lŒ nhÜ kim cÜÖng cÄm thåch, bÃt 
diŒt nhÜ danh ngôn trÓi træng tâm 
huy‰t cûa nhà lãnh tø NguyÍn Thái 
H†c khi bÜ§c lên máy chém cûa th¿c 
dân mà còn cæn d¥n các th‰ hŒ hÆu 
sinh: 

"Chúng tôi Çi trä n® nÜ§c Çây! 

C© Ç¶c lÆp phäi nhu¶m b¢ng 
máu. 

Hoa t¿ do phäi tÜ§i b¢ng máu! 

T° QuÓc còn cÀn Ç‰n s¿ hy sinh 
cûa con dân nhiŠu n»a, nhiŠu n»a. 

RÒi th‰ nào cách mång cÛng 
thành công...". 

 

* Låi n»a, xin trÜng dÅn bÃt ch®t 
m¶t cuÓn truyŒn mà các nhà væn h†c 
sº chÌ nh¡c sÖ qua và ch¡c r¢ng có 
m¶t sÓ ít ngÜ©i bi‰t Ç‰n là TruyŠn Kÿ 
Mån Løc cûa NguyÍn D» vào th‰ k› 
15, tác phÄm này tuy th‰ bao hàm rÃt 
nhiŒt tình š hÜ§ng, chû Çích væn hóa 
cô Ç†ng cûa ngÜ©i vi‰t truyŒn. 

NgÜ©i h†c trò l‡i låc cûa Trång 
NguyÍn BÌnh Khiêm là NguyÍn  D» 
sÓng vào th©i kÿ suy loån cûa triŠu 
TiŠn Lê, quÓc th‰ nghiêng ngºa, 
cÜ©ng thÀn tæng ti‰m, k› cÜÖng Ç° nát, 
phong hóa suy ÇÒi nên sº døng væn tài 
mÏ diŒu cûa nhà ti‹u thuy‰t  cÓt sºa 
Ç°i phong giáo bÃy gi©. Hãy nghe Trúc 

Khê, Ngô Væn TriŒn, m¶t h†c giä ViŒt 
Nam vào thÜ®ng bán th‰ k› 20 luÆn 
bàn vŠ tác phÄm nói trên: 

"Toàn b¶ væn vi‰t có nh»ng ch‡ 
biŒn luÆn hùng hÒn, có nh»ng  ch‡ 
Çiêu kh¡c tÌ mÌ, ch‡ tÜÖi ÇËp nhÜ bÙc 
tranh màu l¶ng lÅy, ch‡ vang d¶i nhÜ 
dòng suÓi chäy lô xô; các chuyŒn phÀn 
nhiŠu có thÖ hay Çoån væn tÙ løc chen 
vào mà nh»ng thÖ væn Çó ÇŠu là mÏ 
diŒu tiêm t‰ l¡m". 

Tóm låi b¶ sách này, vŠ phÀn væn 
chÜÖng, thÆt có Çúng nhÜ l©i ông VÛ 
Khâm Lân (TÜ§c Ôn Çình hÀu, ngÜ©i 
làng Ng†c Låc, huyŒn TÙ Kÿ) Ç©i Lê Çã 
khen là "thiên c° kÿ bút". 

Nay ta låi xét Ç‰n phÀn tÜ tÜªng 
cûa tác giä. 

Trong tÃt cä hai mÜÖi chuyŒn, tuy 
có phÀn thÀn quái hoang ÇÜ©ng cä, 
song phÀn nhiŠu các chuyŒn, tác giä 
trong khi muÓn ÇÜ®c thÕa cái š thích 
múa mênh mông ngòi bút phun hoa 
nhä gÃm, nhÜng vÅn døng š kš thác 
vào Çó m¶t cái š nghïa vŠ Çåo ÇÙc   
luân lš, hay m¶t l©i châm bi‰m vŠ 
nh»ng chính tøc cûa ÇÜÖng th©i. 
Ch£ng hån nhÜ ª trong"Câu chuyŒn ª 
ÇŠn HångVÜÖng", có nh»ng câu nói 
nhÜ th‰ này: 

"Làm ngÜ©i ta không ngoài tr©i ÇÃt 
Ç‹ mà sÓng, làm chính trÎ không ngoài 
cÜÖng thÜ©ng Ç‹ d¿ng nÜ§c". 

Trong "ChuyŒn gã Trà ÇÒng giáng 
sinh", có nh»ng câu: 

"ñÙc là nŠn tØ thiŒn, cûa là kho 
tranh giành. Tích ÇÙc nhÜ mÀm non rÕ 
m¶t gi†t nÜ§c, së näy nª lên; tích cûa 
nhÜ lºa ÇÕ gieo m¶t khÓi bæng, së tàn 
løi xuÓng". 

"ñåo tr©i công minh nhÜ cái cân, 
cái gÜÖng, có thÀn minh Ç‹ ghi dÃu 
v‰t, có tåo hóa Ç‹ gi» công b¢ng; 
gÜÖng tÃt soi suÓt mà không riêng, lÜ§i 
tuy thÜa th§t mà không l†t". 

Trong "ChuyŒn Phåm Tº HÜ lên 
chÖi Thiên tào" có nh»ng câu: 

"XÜa nay bàn vŠ kÈ sï, tÃt phäi k‹ 
vŠ ÇÙc hånh". 

"S¿ báo Ùng luân hÒi ª trong tr©i 
ÇÃt, chÌ có thiŒn ác Çôi ÇÜ©ng: kÈ 
chæm làm thiŒn, tuy hãy còn sÓng, tên 
Çã ghi ª ñ‰ Çình; kÈ hay tích ác, dù Çã 
chÜa ch‰t, án Çã thành ª ñÎa phû". 

Trong "ChuyŒn b»a tiŒc Çêm ª ñà 
Giang" có nh»ng câu: 

"Tôi nghe thánh nhân trÎ vì, càn 
khôn trong sáng, minh vÜÖng tu ÇÙc, 
chim muông yên vui. Nay chúa thÜ®ng 
Çang kÿ thái hanh, làm chû dân vÆt, 
tÜªng nên chæng lÜ§i mà thu vét lÃy 
nh»ng ngÜ©i hiŠn sï trong thiên hå, 
cùng mÜu hånh phúc cho thÜÖng sinh. 
C§ sao låi gi‰t gÃu sæn hÜÖu, lÃn cÜ§p 
cä công viŒc cûa kÈ SÖn-ngu (Kinh 
thÜ: Vua ThuÃn sai ông Bá ´ch làm 
chÙc Ngu Công, gi» viŒc núi ÇÀm) nhÜ 
vÆy!". 

Trong "ChuyŒn Lš tÜ§ng quân" có 
nh»ng câu: 

"ThiŒn ác tÕ ra, phäi tích dÀn låi, 
báo Ùng Çem Ç‰n, có sai bao gi©. Cho 
nên luÆn sÓ không b¢ng luÆn lš, tÜ§ng 
diŒn không b¢ng tÜ§ng tâm. Nay tÜ§ng 
quân ác có mà ÇÙc không, ngÜ©i khinh 
mà cûa tr†ng, mÜ®n oai quyŠn mà làm 
d», vø kiêu sa cho thÕa lòng, Çã trái 
lòng tr©i, tÃt bÎ tr©i phåt, còn có cách gì 
mà tránh khÕi t¶i tr©i!". 

Trong "Cu¶c nói chuyŒn thÖ ª Kim 
Hoa" có nh»ng câu: 

"Sï quân tº ª trong danh giáo, thi‰u 
gì cách vui! Hà tÃt lÃy không làm có, 
trÕ phäi ra trái, Çem ch» nghïa ra làm 
trò Çùa". 

CÙ nh»ng câu lÜ®c trích ª trên này, 
tÕ r¢ng ngòi bút cûa tác giä có š 
khuy‰n gi§i châm quy cho nhân tâm 
phóng tøc bÃy gi©, và tÕ r¢ng tác giä 
tin tÜªng cái lš thiŒn ác báo Ùng cûa 
nhà PhÆt. Nh»ng câu nói nhÜ ª trên 
này, quy‰t nhiên không phäi vô tình 
mà vào chuyŒn, và ai bäo là nó Çã 
không tØng có b° ích cho th‰ Çåo nhân 
tâm. 

(Xem: NguyÍn D», TruyŠn kÿ mån 
løc toàn tÆp. Bän dÎch cûa Trúc Khê, 
Ngô Væn TriŒn). 

ñ‰n nhÜ m¶t Çåi tác phÄm tÜªng 
r¢ng thuÀn túy có tính chÃt væn chÜÖng 
và giäi trí nhÜ Kim Vân KiŠu tÙc ñoån 
TrÜ©ng Tân Thanh cûa thi hào TÓ NhÜ 
NguyÍn Du mà cÛng b¶c l¶ không ai 
phû nhÆn ÇÜ®c s¿ nÓi k‰t gi»a ti‰ng 
nói cûa dân t¶c, sinh huyŒt væn hóa 
ViŒt Nam v§i linh hÒn ñÃt NÜ§c - cä 
m¶t s¿ ÇÃu tranh hòa bình vŠ ngôn 
ng»!- qua l©i cûa nhà h†c giä Phåm 
Quÿnh: "TruyŒn KiŠu còn... NÜ§c ta 
còn". 
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*GÀn Çây, nhà thÖ h† VÛ cÛng thØa 
hÜªng tiŠm thÙc bÄm sinh Ãy, qua š 
hÜ§ng væn hóa cûa tiŠn nhân, trong 
các sáng tåo dåt dào cûa mình. Tuy 
"SAY" v§i "MÂY" khói "R¯NG 
PHONG" trong mùa ñåi H¶i "HOA 
ñˆNG", dÆp dìu hoa bÜ§m, thi nhân 
vÅn dành nh»ng vÀn thÖ tr» tình nÒng 
ÇÜ®m linh khí núi sông, bàng båc hÒn 
thiêng quÓc sï bao trùm nŠn væn hóa 
sº ViŒt t¿ thuª nào. 

Ho¥c thi nhân ca tøng chi‰n công 
Ç©i TrÀn: 

"H¶i Diên HÒng Çó nŠn Dân Chû 

Sóng Båch ñ¢ng kia HÎch ñåi 
VÜÖng". 

(Chi‰n công Ç©i TrÀn, Hoa ñæng, 
VÛ Hoàng ChÜÖng) 

Hay tôn vinh nhà liŒt sï lØng danh 
th©i cÆn Çåi: 

"M¶t ti‰ng vang tr©i khét ViŒt ñông 

NgÜ©i Nam coi cái ch‰t nhÜ không 

Bút thÖ dõi bÜ§c ÇÜ©ng tranh ÇÃu 

Gan thép tung hoành ch®t cäm 
thông". 

(VÎnh Phåm HÒng Thái, Hoa ñæng, 
VÛ Hoàng ChÜÖng) 

Nào Çåi s¿ réo g†i ai  là trang 
thanh niên kiêu hùng cûa ñÃt NÜ§c: 

"Gi© Çi‹m rÒi Çây, h«i Tu°i Xanh 

Có nghe nét ch» réo tung hoành? 

Có nghe dòng m¿c sôi trang giÃy 

NhÎp bÓn ngàn thu Sº ñÃu Tranh? 

(trích Gi© ñã ñi‹m, Hoa ñæng, VÛ 
Hoàng ChÜÖng) 

thì hãy ÇÙng lên trä l©i ti‰ng g†i cÃp 
cÙu cûa núi sông bÎ ngoåi nhân cÜ§p 
mÃt: 

"Träi bÓn nghìn næm d¿ng nÜ§c 
nhà 

Sông khoe hùng dÛng, Núi nguy 
nga 

"Trä ta Sông Núi!" Bao ngÜ©i trÜ§c 

Gào thét Çòi cho b†n chúng ta 

Trä ta Sông Núi! TØng trang sº 

Dân t¶c còn nghe v†ng thi‰t tha 

NgÜ®c v‰t th©i gian cùng nh¡n nhû: 

Không Çòi, ai trä Núi Sông ta? 

. . . . . 

Trä ta Sông Núi, câu hùng tráng 

Là súng là gÜÖm gi» ÇÃt Çai... 

(Trä Ta Sông Núi, Hoa ñæng, VÛ 
Hoàng ChÜÖng) 

Và Çây, Thæng Long xÜa kia, ÇÃt 
nghìn næm væn vÆt, là Hà N¶i, bây gi© 
là thû Çô cûa t¶i ác, chØ rên rÌ Çau 
thÜÖng, qu¢n quåi phai mòn vàng son 
c° kính cûa m¶t th©i nào væn hóa sº 
Låc HÒng oanh liŒt. HÒ GÜÖm, Chùa 
M¶t C¶t là chÙng nhân trÀm l¥ng cûa 
m¶t s¿ phá sän væn hóa tr†n vËn Çåp 
Ç° tinh thÀn dân t¶c, tØ khi ch‰ Ç¶ 
vong bän hûy diŒt tÃt cä Ç‹ lên ngôi 
båo TÀn: 

H«i Öi! Hà N¶i bao Çêm tr¡ng 

TØng Çón lòng ta m‡i ngä ÇÜ©ng 

. . . . . 

H«i gÜÖm Çáy sóng, rùa chân tháp! 

Ta hi‹u rÒi, NgÜÖi, n‡i Çoån trÜ©ng! 

Gió låi còn tanh mùi phÃn sáp 

Và mây còn ÇÕ máu hiŠn lÜÖng 

. . . . . 

TØng con m¡t g‡ quen màu lŒ 

Ti‰ng khóc thÀm dâng m‡i nách 
tÜ©ng 

ñá cÛng nhàu gan bia Ti‰n Sï 

Cây vÜ©n Bách Thäo tóc phai 
hÜÖng. 

(trích Tâm S¿ PhÓ PhÜ©ng, Hoa 
ñæng, VÛ Hoàng ChÜÖng) 

(ThÖ cûa VÛ Hoàng ChÜÖng trong 
Çoån này rút tØ bài: "VÛ Hoàng 
ChÜÖng, mÓi tâm thÖ lâm løy" (BÓn 
mÜÖi næm ThÖ ViŒt Nam 1945-1985) 
cûa Võ Væn Ái, Quê MË, tháng 7/1991. 
Paris 1991. Say, Mây, RØng Phong, 
Hoa ñæng... là nh»ng thi phÄm cûa VÛ 
Hoàng ChÜÖng). 

ThÜÖng håi cho ông bà chúng ta 
thuª trÜ§c và chúng ta ngày nay vô 
cùng (?!): luôn luôn phäi nuôi dÜ«ng 
m¶t tâm lš và m¶t š chí ÇÃu tranh ÇÓi 
kháng thÜ©ng tr¿c không r©i khÕi sinh 
mŒnh cûa mình! Träi qua bao chi‰n 
loån thäm khÓc, Ç‰n nh»ng th©i bình trÎ 
huy hoàng Ç‹ d¿ng nÜ§c v§i tÃt cä 
nh»ng nhiŒt khí cûa toàn dân nhÜ dÜ§i 
triŠu ñinh, Lê, Lš, TrÀn, NguyÍn, tiŠn 
nhân vÅn phäi võ trang m¶t nhãn quan 

viÍn thÎ cänh giác trÜ©ng kÿ: Phía chân 
tr©i kia, sau l§p bøi mù cûa th©i vÎ lai 
nào Çó, vÅn Än hiŒn nh»ng Çåo quân 
ngoåi bang hùng h° s¤n sàng ch© dÎp 
mình sÖ š là tràn Ç‰n cºa ngõ mình, 
gi¤m nát lãnh th° Ç‹ Çày Ç†a con dân 
mình! Các ÇÎch thù Ãy -nào ai bi‰t 
trÜ§c ÇÜ®c! có th‹ còn tàn båo man r® 
hÖn quân xâm læng mà ông bà chúng 
ta Çã Çåi th¡ng tuy kh° c¿c nhÜng oai 
hùng vô cùng! "Luôn luôn cänh giác Ç‹ 
ÇÓi phó, t¿ vŒ": m¶t nhÆt lŒnh sinh tÒn 
cûa dân ViŒt. 

Væn hóa ViŒt Nam, truyŠn thÓng 
ViŒt Nam: chû y‰u bi‹u dÜÖng công 
nghiŒp ÇÃu tranh gi» nÜ§c và d¿ng 
nÜ§c cûa ngÜ©i xÜa truyŠn mãi Ç‰n 
nghìn sau. NŠn væn hóa ñông PhÜÖng, 
trong Çó có ViŒt Nam ÇÜ®c cÃu tåo bªi 
các y‰u tÓ tinh thÀn và siêu hình Ç¥c 
thù do nhiŠu tri‰t thuy‰t nhÜ PhÆt, 
Kh°ng, Lão. TÃt cä ÇŠu b¡t nguÒn tØ 
cái tâm con ngÜ©i. Và dÃy lên tØ cái 
tâm vô hình Ãy, nhiŠu giá trÎ tinh thÀn 
truyŠn thÓng trÜ©ng cºu. NgÜ©i 
phÜÖng ñông chúng ta cäm thÙc, suy 
nghiŒm vån vÆt b¢ng tr¿c giác (esprit 
infinitif) n¶i quan sâu th£m Ç‹ b¡t cho 
kÿ ÇÜ®c bän chÃt và tâm linh s¿ vÆt 
trong khi nŠn væn hóa phÜÖng Tây lš 
giäi bän chÃt, n¶i tâm s¿ vÆt b¢ng m¶t 
tri thÙc suy lš, phân thân và minh giäi 
(esprit cartésien). M¶t Omar Khayyam, 
m¶t Rabindranath Tagore, m¶t PhÆt 
Thích Ca, m¶t Lão Tº, m¶t Kh°ng 
Tº... huyŠn diŒu, mênh mang, hàm 
dÜ«ng (mà muÓn lïnh h¶i thÃu lš Çåt 
tình các tÜ tÜªng Ãy, phäi nh¡m m¡t låi 
trÀm m¥c trong cái th‰ thiŠn vÎ "tÆp 
trung tâm š" triŠn miên, cao Ç¶) -hÖn 
nhiŠu m¶t Platon, m¶t Aristote, m¶t 
Socrate... b¶c l¶, mÅn giác, khai phá 
và khám hiŒu (tÙc là xem xét, tra cÙu, 
so sánh xem  có sai lÀm không). 

TØ hÒi còn trÈ, tôi vÓn có ÇÎnh ki‰n 
(có th‹ sai lÀm!) là các nhà h†c giä 
Tây phÜÖng dù có nghiên cÙu uyên 
bác Ç‰n Çâu Çi n»a vÅn không bao gi© 
b¡t ÇÜ®c cái sâu th£m mà cÛng là cái 
chÆp ch©n cao v©i v®i cûa nŠn tri‰t 
phÜÖng ñông. Vì h† không làm sao có 
ÇÜ®c cái HÒn ch» nghïa (cûa Tàu, cûa 
ƒn...) cái ThÀn nhÆp lš, cái ThÙc tr¿c 
giác và cái Tâm linh Ùng cûa ngÜ©i Á 
ñông ta. Do Çó, h† bi‰t thÙc mà không 
Giác, có Tâm mà không Ùng, có Lš mà 
không ThÀn thì khó mà nhÆp ñåo và 
Cäm −ng v§i tri‰t thuy‰t ñông 
PhÜÖng. 
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 T°ng quan, chúng ta phäi bi‰t h¶i 
tø Ç‹ rÒi Çúc k‰t m¶t cách hài hòa, 
thông thái cái Tâm thâm nghiêm và cái 
Lš khúc tri‰t Ãy cûa hai nŠn væn hóa 
ñông Tây Ç‹ tåo d¿ng m¶t t°ng h®p 
tinh thÀn hoàn häo cho væn hóa ViŒt 
Nam ta Çó vÆy. 

ñÜ®c sÓng Çû ÇÀy bao vinh nhøc 
cûa tiŠn nhân, bao kinh nghiŒm Çau 
thÜÖng và phÃn chí cûa dòng væn hóa 
sº trong quá khÙ, toàn dân ViŒt bây 
gi© nhÃt quy‰t cùng nhau h®p quÀn 
ÇÓt sáng niŠm tin trÜ©ng cºu vào nŠn 
væn hóa dân t¶c bÃt diŒt, m¥c thách ÇÓ 
cûa thæng trÀm quÓc vÆn Ç‹ tái tåo vào 
th©i hÆu C¶ng Sän trên ñÃt NÜ§c cái 
TH„N TR´ VI˙T, cái hÒn viŒt gÀn nhÜ 
bÎ suy vong chÓi bÕ. V§i tâm, v§i chí, 
v§i š l¿c bÄm sinh cûa giÓng nòi. 

Soån giä Cao Th‰ Dung trong tác 
phÄm "T¿ Hào Là NgÜ©i ViŒt Nam" 
diÍn tä tâm tÜ thiêng liêng và kÿ v†ng 
bÃt diŒt Ãy cûa dân t¶c ViŒtNam nhÜ 
sau: 

"Trong s¿ hiŒn lÜu bi‰n Ç°i bÃt tÆn 
cûa tåo vÆt, ÇÓi v§i ViŒt Nam có cái 
không hŠ bi‰n Ç°i là hÒn ngÜ©i, hÒn 
tiên t° trong lòng gia Çình tôn t¶c. HÒn 
Ãy tø låi thành hÒn nhà, hÒn nÜ§c. 
NÜ§c Sông HÒng, sông ñÒng Nai chäy 
xi‰t, dòng nÜ§c thay Ç°i m‡i phút m‡i 
giây, nhÜng lòng sông vÅn th‰, có th‹ 
sâu hÖn, r¶ng hÖn hay nông hÖn, 
nhÜng vÅn là dòng sông. Bi‹n có th‹ 
cån nhÜ Bi‹n Ch‰t, nhÜng lòng cát cûa 
bi‹n và vÎ m¥n vÅn còn. HÒn ngÜ©i, 
hÒn tiên t°, hÒn núi sông -nói m¶t cách 
khác, tín ngÜ«ng ViŒt Nam, ÇÙc tin dân 
t¶c cûa ngÜ©i ViŒt Nam chính là lòng 
sông lòng bi‹n, là nŠn cát, vÎ m¥n cûa 
bi‹n. 

Cách mång ViŒt Nam Çang tiŠn 
phong quy‰t tâm Çi t§i trÜ§c h‰t là Ç‹ 
lÆt Ç¶ båo quyŠn sau là trä låi dân t¶c 
hÒn ngÜ©i, hÒn nÜ§c cùng tinh thÀn mà 
tiŠn nhân ta Çã bäo tr†ng tØ thuª vua 
Hùng. Cách mång ViŒt Nam Çang lãnh 
nhiŒm vø thiêng liêng là ÇÃu tranh 
giành låi vÛ trø hoa gÃm ÇÀy tình ngÜ©i 
cho T° QuÓc ViŒt Nam". 

(Cao Th‰ Dung, T¿ hào là ngÜ©i 
ViŒt Nam. Nxb HÜng ñåo, 1989, trang 
120-121). 

Và chúng tôi thêm: "Và ÇÃu tranh 
Ç‹ phøc hÒi nŠn væn hóa truyŠn thÓng 
mÏ lŒ, lÜÖng häo cho dân t¶c ViŒt Nam 
Çó vÆy". 

Nh¡c Ç‰n các ti‰ng: "HÒn ViŒt, 
thÀn trí ViŒt, tinh thÀn ViŒt Nam..." 
ho¥c m¶t tØ m§i, r¶ng nghïa hÖn các 
ti‰ng nói trên, chÎu änh hÜªng cûa 
Pháp ng» là Lš LÎch ViŒt Nam (identité 
vietnamienne), tÙc là nói Ç‰n m¶t š 
niŒm. Mà Çã là š niŒm thì khó ÇÎnh 
nghïa hay ÇÎnh tính m¶t cách ÇÖn giän 
và hàm súc. Lš LÎch ViŒt Nam chû vŠ 
hÜ§ng ngoåi cÛng nhÜ HÒn ViŒt Nam 
thiên vŠ hÜ§ng n¶i là m¶t cái gì rÃt 
khái quát, vô hình, mênh mông mà 
không mÖ hÒ, bao gÒm nhiŠu ÇiŠu trØu 
tÜ®ng Çã thæng hoa trong tâm linh con 
ngÜ©i ViŒt, qua dòng th©i gian và Çã 
Çúc tåo v»ng ch¡c nên bän s¡c ViŒt 
Nam, thÀn trí ViŒt Nam Çã nói ª trên. 

 

ñó là š chí sinh tÒn chung cûa cä 
m¶t dân t¶c, phát sinh tØ m¶t c¶i 
nguÒn tiên t° th©i tiŠn sº, cùng lên núi, 
cùng xuÓng bi‹n, sÓng ch‰t g¡n liŠn 
nhau thành m¶t tÆp Çoàn cùng m¶t 
huy‰t thÓng bªi m¶t lÎch sº d¿ng nÜ§c, 
cÙu nÜ§c hÖn bÓn ngàn næm lÆp quÓc 
n°i trôi theo vÆn nÜ§c. HiŒn dân t¶c Ãy 
cÛng cùng mang nh»ng Üu tÜ, khát 
v†ng, hoài niŒm bi hùng vinh nhøc trên 
nŠn quÓc sº, cùng tranh ÇÃu giành 
mänh ÇÃt tåo sinh d†c theo ven bi‹n, 
träi dài ª m¶t miŠn ñông Nam Á. Nói 
làm sao cho Çû š! Cùng có lš lÎch ViŒt 
Nam, tâm hÒn ViŒt Nam, nh»ng ngÜ©i 
ÇÙng trong m¶t c¶ng ÇÒng cùng chung 
xây d¿ng bän mŒnh tinh thÀn cho dân 
t¶c mình trên dòng væn hóa sº ViŒt 
Nam, theo m¶t quan niŒm nhân sinh, 
m¶t tri‰t lš sÓng còn Ç¥c thù cûa nòi 
giÓng. 

Và tØ š niŒm tri‰t h†c Çó bao gÒm 
cäm tình, trí thÙc, š chí cûa con ngÜ©i 
ViŒt Nam diÍn trình tØ quá khÙ Ç‰n 
hiŒn tåi, chúng tôi ÇŠ nghÎ các nhà væn 
hóa sº ViŒt Nam cùng nhau xây d¿ng 
trên cÖ sª nhÆn thÙc nói trên m¶t Chû 
Nghïa Nhân Væn ViŒt Nam 
(humanisme vietnamien). 

Chû nghïa này ch£ng nh»ng gÒm 
nh»ng Ç¥c trÜng væn hóa cûa ViŒt t¶c 
mà còn cô Ç†ng nh»ng tinh hoa ñông 
Tây kim c° mà nÜ§c ViŒt ta -do m¶t vÎ 
th‰ ÇÎa lš chính trÎ Ç¥c biŒt, cái bao lÖn 
cûa bi‹n Thái Bình và còn do nh»ng 
ÇÙa con cûa "Toàn CÀu Nghïa Thøc" 
hiŒn Çåi hÒi xÙ n»a- Çã trª thành m¶t 
Çi‹m h¶i tø bÃt dÎch trên các ÇÜ©ng k› 
hà Châu Á. 

Trong sâu th£m cûa th©i gian và 
mênh mông cûa vùng tr©i kéo dài d†c 

theo ven bi‹n Thái Bình, các nghiên 
cÙu m§i nhÃt vŠ khäo c° và sº h†c 
phát hiŒn r¢ng chÌ có nhóm Låc ViŒt -
tÙc là t° tiên chúng ta, thoát thai tØ 
khÓi Bách ViŒt- là dÀn dÀn ti‰n vŠ phía 
Nam Ç‹ rÒi kiên trì xây d¿ng lãnh th°, 
nuôi chí lÆp quÓc và hun Çúc bän s¡c 
riêng biŒt cho c¶ng ÇÒng mình. Và còn 
chói lòa hào quang cûa nŠn væn hóa 
xây d¿ng b¢ng tâm linh, xÜÖng máu 
mình tÕa rång, chi‰u sáng kh¡p vùng 
ñông Nam Á. 

NŠn væn minh ñåi ViŒt trÜ§c kia 
sáng lån do công trình huy‰t lŒ cûa 
tiŠn nhân không ngoan hòa h®p tinh 
hoa cûa ngÜ©i c¶ng v§i sáng tåo thÀn 
tình cûa mình. Ngày nay dân ViŒt cÛng 
th‰, quy‰t tâm v§i ThÀn, Trí, Tâm, L¿c 
t°ng h®p, hãnh diŒn phát huy lš lÎch 
quÓc gia hÀu Çóng góp tinh hoa cûa 
RÒng Tiên HÒng Låc vào dòng sinh 
mŒnh chung cûa m¶t vùng tr©i bao la, 
tØ th©i tiŠn sº chính là quê hÜÖng cûa 
nŠn væn hóa TrÓng ñÒng. 

Ta không quên nh¡c låi nŠn væn 
minh ñåi ViŒt trÜ§c kia tuyŒt v©i, sáng 
lån là do công trình huy‰t lŒ tinh thÀn 
cûa ông bà chúng ta hun Çúc hòa h®p 
nh»ng tinh hoa cûa ngÜ©i c¶ng v§i 
thành quä sáng tåo cûa chính mình, 
Ç‹ D¿ng nÜ§c, cÙu nÜ§c và gi» nÜ§c 
thành công: Bi‹u l¶ và k‰t tinh TH„N 

�và L C vÈ vang cûa con cháu RÒng 
Tiên, HÒng Låc vào dòng sinh mŒnh 
væn hóa chung rång r« cûa m¶t vùng 
ñông Á. Nh§ Ç‰n bài h†c thành công 
Ãy cûa væn hóa sº phong phú và ÇÀy 
hiŒu nghiŒm, chúng ta låi có quyŠn 
hãnh diŒn và tin tÜªng vào tÜÖng lai 
dân t¶c. 

"M‡i ngÜ©i chúng ta Çi qua Ç‹ låi 
m¶t dÃu chân. 

DÃu chân væn hóa. 

DÃu chân chúng ta Çi rÒi së trª 
thành ÇÜ©ng".� 
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VĂN HÓA và GIÁO DỤC: 

Ý thức và 

Hành động 
� Mạnh Bích 

 
 

I- Nhận định: 
 
1- Toàn cầu - Nhân loại hiện nay đã đạt đến một trình 

độ kiến thức khoa học kỹ thuật phải nói là kỳ diệu. Thế kỷ 
21 với những kỹ xảo vi tính được áp dụng trong mọi lãnh 
vực đã và đang đem lại cho nhân loại những bước tiến 
khổng lồ làm cho các lứa tuổi 70, 80, tất nhiên phải sung 
sướng, vui mừng được chứng kiến, được «sống» những 
tiện nghi, những khám phá, những kỹ thuật mà thuở thiếu 
thời họ không bao giờ tưởng tượng là «có» ở  trên đời. Đối 
với toàn thể nhân loại, đường chân trời được kéo lại gần, 
vòng trái đất được thu hẹp lại. Con người đến với nhau dễ 
dàng hơn, con người cũng gần gũi với thiên nhiên, vũ trụ 
hơn. Nhưng, sự tiến bộ đã đem lại cho chúng ta nhiều ngỡ 
ngàng. Trong việc tìm kiếm tiện nghi vật chất, chúng ta đã 
đạt được nhiều thành quả đáng kể nhưng cũng phải làm 
cho tinh thần chúng ta bị dao động: Chúng ta lại rơi vào 
những hệ lụy mới, môi sinh bị tiêu hao sâu rộng, thiên tai 
dồn dập kéo đến, các bệnh dịch mới và cũ như bò điên, cừu 
run, cúm SARS v.v... hoành hành dữ dội, trong ấy phải xem 
dịch SIDA là nghiêm trọng nhất. Nhân loại sống trong một 
nỗi lo sợ triền miên bị nhiễm độc bất ngờ.  

Bên cạnh đấy còn phải kể những cuộc chiến tranh diệt 
chủng. Phía sau những cuộc nội chiến ở các nước Phi 
Châu, Nam Mỹ, cuộc chiến tranh ở Afghanistan, ở Irak mà 
các tinh thần bi quan xem như một cuộc thế chiến thứ ba, 
toàn cầu đang bị hăm dọa bởi một loại chiến tranh ảnh 
hưởng giữa nền văn minh «sản xuất tối đa để tiêu thụ tối 
đa» của các nước giàu có tự mệnh danh là tiến bộ và nền 
văn minh «bảo vệ đạo lý Hồi giáo» của các nước bị xem là 
lạc hậu. Căn bản là cuộc chiến tranh giữa kẻ nghèo, quá 
đông đảo cứ phải chịu đựng quá nhiều bệnh tật, thiên tai và 
người giàu chỉ là một thiểu số.  

Và cái thiểu số này đang thụ hưởng một nếp sống mới 
với hai cái ưu thế: Sản xuất thật nhanh, thật nhiều và tiêu 
thụ cũng thật nhiều, thật nhanh. Hệ luận: Trong các xã hội 
tiến bộ, nhiều tự do và nặng dân chủ, nảy sinh cái tinh thần 
sống hời hợt, tôn thờ sự thoải mái, đến độ bất cần đời, thích 
vứt bỏ, chối bỏ, xóa bỏ. Đấy là một loại sida khác, loại sida 
tinh thần! Trái lại, tinh thần bạo động có mặt trong lời nói, 
trong các phim truyện, trong các trò chơi, giữa học đường, 
bệnh xúc phạm tiết hạnh với những vụ hiếp dâm trẻ em, 
loạn luân, bức hiếp con cái là một mối lo ngại triền miên. 
Nhìn chung, nhân loại hiện nay đang sống một giai đoạn 
suy đồi quá ư đen tối, đang trải qua một thời kỳ khủng 
hoảng tinh thần nghiêm trọng. Bên cạnh sự suy đồi đạo lý, 
chúng ta còn phải kể luôn cả sự dao động đạo đức khi xử 
dụng quyền năng siêu đẳng của khoa học: Các cuộc thực 
nghiệm về clonage, về greffage v.v... tất cả những sự việc 
ấy là hậu quả của sự lạc hướng tâm linh đã manh nha từ 
mấy thế kỷ nay. Có nghĩa là con người, vào thiên niên kỷ 
thứ ba này đang lao đầu vào một cuộc chạy đuổi không 

định hướng và không lối về. Con người không còn nhớ, 
không còn biết mình là ai, sống để làm gì! 

Do đấy, với rất nhiều thận trọng trong việc phẩm định, 
chúng ta phải công nhận rằng các nước tiến bộ - G8 - đã có 
một cái nhìn đứng đắn về tương lai của nhân loại đang bị 
đe dọa trầm trọng, đang lo nghĩ cách thực hiện một thế toàn 
cầu hóa để tạo cho được sự quân bình, hầu bảo đảm Hòa 
Bình và Phúc Lợi cho nhân loại trong thiên niên kỷ thứ ba 
này.  

Trong khi ấy thì Đất Nước Việt Nam của chúng ta như 
thế nào, Con Người Việt Nam là ai? Cái cộng đồng 80 triệu 
người Việt, trong cái thế toàn cầu hóa nói trên, chúng ta có 
tìm được một phương thức hành động thích hợp với thời 
đại để đưa Đất Nước vào một thế đứng, để đưa Con Người 
Việt vào một chỗ ngồi xứng hợp chưa? 

 
2- Con người và đất nước Việt Nam.   
Cuộc chiến tranh quốc, cộng ở nước ta đã chấm dứt 

ngày 30-04-1975, nhưng đã gần 30 năm rồi, sự thống nhất 
tư tưởng, hành động để gây dựng lại thái bình hạnh phúc 
cho nước Việt Nam bị tàn phá sau 30 năm nội chiến tương 
tàn vẫn chưa thành hình. Do đâu? Chính quyền cộng sản 
trong nước không đặt đúng vấn đề quốc gia dân tộc và 
chính sách văn hóa giáo dục của họ đã «trật đường rầy». 
Về phía cộng đồng người Việt lưu vong, chúng ta vẫn chưa 
tìm ra được phương thức hành động hữu hiệu để cứu dân, 
giúp nước. 

 
2a - Đất nước Việt Nam là gì? Nước Việt Nam vẫn có 

mặt trên bản đồ toàn cầu, đã thoát khỏi cảnh chiến tranh 
nhưng Việt Nam là một quốc gia chậm tiến, bị cai trị bằng 
sự kiểm soát mù quáng của một đảng Cộng Sản lạc hậu: 
Luật pháp, luật lệ được qui định bởi Bộ Công An nhằm giới 
hạn quyền tự do cá nhân, tư hữu bằng qui chế đăng ký hộ 
khẩu của thời chiến tranh hay của các đội quân chinh phục. 
Một mặt, Việt Nam đang cố xoay xở để đạt đến trình độ của 
một nước phồn vinh, tiến bộ nhưng một mặt khác, Việt Nam 
vẫn không chịu chuyển hướng sang tinh thần dân chủ tự 
do. Vì vậy, Việt Nam là vùng đất gây nhiều lo ngại cho sự 
an bình của miền Đông Nam Á, là miền đất của những 
người dân không được sống an bình. Người dân của một 
nước phải sống dưới một chế độ đảng trị, công an trị không 
thể sống an bình. Người dân của một nước khi phải sống ly 
hương mà phải chọn lựa tình trạng lưu vong cũng không 
thể sống an bình được. Không cần phải nói dông dài, Đất 
Nước Việt Nam hiện nay là một «con bệnh kinh tế» của 
vùng Đông Nam Á, là một con «bệnh tâm thần» cần chữa trị 
để có thể sống hòa bình với cộng đồng nhân loại.  

 
2b - Con người Việt Nam là ai? Chúng ta hãy đồng 

thuận ở một điểm: Nói đến người Việt Nam, «người ta» có 
một sự trọng nể như khi nói đến một người Nhật hay người 
Trung Hoa không? Nếu có thì chúng ta phải có bổn phận 
gìn giữ lòng trọng nể ấy, bằng không thì chúng ta phải làm 
gì? 

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta hãy nghiêm chỉnh, 
(với tinh thần cầu tiến, công ích) sáng suốt (bình đẳng, 
không mặc cảm, không cố chấp) nghiệm xét từ đầu. Đấy là 
dụng ý của tôi khi bàn chuyện với các bạn về văn hóa Việt 
Nam. 

Như trên đã nói, người Việt Nam chia làm hai loại: Về 
địa lý, người Việt Nam ở hải ngoại và người Việt Nam sống 
trong nước. Về tinh thần, đa số người Việt ở hải ngoại tự 
xem là lưu vong có tinh thần quốc gia, bài cộng và người 
Việt Nam đang sống trong nước bắt buộc phải chịu áp lực 
của một chế độ cộng sản lạc hậu, độc tài đảng trị. Cả hai 
loại người này suy nghĩ về nước Việt Nam ra sao để nhận 
định về con người của mình, về thân phận của mình? Nói 
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cách khác, người Việt Nam ý thức «sự» yêu nước, Tổ quốc, 
Văn hóa như thế nào?  

Hiện nay, ở trong nước có một số thức giả đặt lại vấn đề 
vai trò của cách mạng. Nhưng sự hiểu biết của họ về «tính 
yêu nước» còn lủng củng, hạn hẹp vô cùng. Trong đám 
người «làm cách mạng» ấy, «cái sự» yêu nước trước kia, 
qua các triều đại độc lập Lê, Trần, Nguyễn là nợ nước, là 
bảo vệ cái nơi gọi là «nam quốc sơn hà» của «nam đế cư». 
Yêu nước là trả một món nợ được no cơm ấm áo nhờ ơn 
mưa móc của Vua và triều thần. Dù cho đấy là cứu nước, là 
chống ngoại xâm nhưng vẫn là «phản cách mạng». Về sau, 
trong thời kỳ Pháp đô hộ, yêu nước là chống lại chính 
quyền ngoại bang thực dân, là giải thoát đất nước, dân tộc 
khỏi vòng nô lệ. Yêu nước - lúc bấy giờ được gọi là ái quốc 
- vẫn còn là việc làm dành riêng cho giới nho sĩ trung quân 
thuộc giai cấp cầm quyền và một số chí sĩ có tinh thần quốc 
gia. Kiểu yêu nước này chưa được xem là «danh chính 
ngôn thuận». Vì yêu nước, đối với họ, là  phải làm cách 
mạng vô sản. Và, sau khi những thành phần yêu nước 
«quốc gia» đã bị loại trừ, trong ba mươi năm chiến tranh 
đánh Pháp, đuổi Mỹ thì yêu nước đối với những người cầm 
quyền mới là yêu lý tưởng cộng sản với quyết tâm thiết lập 
chính quyền vô sản.  

Yêu nước ngày nay, khi Đất nước Việt Nam đã thoát 
khỏi cảnh chiến tranh, đối với đa số thức giả cách mạng, có 
đảng tịch ấy, nói chung có cái ý nghĩa của sự tỉnh ngộ. 
Đảng và Nhà Nước Cộng sản dùng chánh sách công an trị 
để bảo vệ địa vị của một nhóm «tư bản đỏ» muốn vinh thân 
phì gia kiểu mới, không đếm xỉa gì đến quyền lợi của những 
người đã góp công vào «sự nghiệp cách mạng». Họ là 
những người có cái lý tưởng tốt đẹp «vì dân vì nước» 
nhưng khi cách mạng thành công rồi thì họ bị Đảng bỏ rơi, 
trù dập. Họ phải tỉnh ngộ để tự cứu. Sự tỉnh ngộ xui giục số 
thức giả này quyết tâm đòi hỏi tự do, dân chủ, chủ yếu là 
phá tan chính sách đảng trị đàn áp, bóp nghẹt tự do, ngôn 
luận của chính quyền. Thật ra, bàn về phúc lợi của người 
dân, của Đất Nước chưa phải là mối bận tâm hàng đầu của 
họ. Đặt rõ vấn đề giá trị của nước Việt Nam, của con người 
Việt, vấn đề vị thế của nước Việt trong khuôn khổ toàn cầu 
hóa hiện đại chưa phải là mục tiêu tranh đấu của họ. Thật 
lòng đặt rõ vấn đề «yêu nước» như một nhu cầu cấp bách 
hiện nay để cùng với đồng bào của họ - ở ngoài nước cho 
nên có  nhiều lợi thế  hơn - tiếp tay nhau trong công cuộc tái 
lập sự phồn vinh cho đất nước, xây dựng tinh thần dân tộc 
để người Việt khỏi có mặc cảm thua kém bên cạnh các sắc 
dân của các nước láng giềng và trên thế giới không phải là 
mối bận tâm của họ. 

Đối với tầng lớp thanh niên sinh sau 1975, tinh thần yêu 
nước tất nhiên không mang tính chất «làm cách mạng vô 
sản» như cha anh của họ. Họ thức tỉnh kiểu khác. Không 
phải nhờ chính sách «đổi mới» của Trung Ương Đảng đề ra 
nhưng nhờ những điều tai nghe mắt thấy qua mạng lưới 
truyền thông. Họ không muốn nghe nói đến hận thù, không 
muốn biết đến những chuyện ân oán. Họ đã hiểu thế nào là 
tiến bộ, là phồn vinh, đã nghe nói đến tự do dân chủ và họ 
phải nghĩ đến tương lai của họ, họ phải có một chỗ đứng 
trong xã hội, dù cho cộng sản hay không cộng sản cũng thế. 
Cho nên họ phải lên tiếng, phải đấu tranh. Và Phong trào 
Tuổi Trẻ rầm rộ đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, báo chí, thể 
chế dân chủ. Tình trạng chung là nỗi sốt ruột vì những dấu 
hiệu cải tổ chưa thấy xuất hiện, trong khi lòng khao khát 
được sánh vai cùng tuổi trẻ trên thế giới dâng trào mãnh 
liệt.  

Họ đang cần sự tiếp hơi, tiếp sức của chúng ta, những 
người đang hưởng cái hạnh phúc được xử dụng quyền tự 
do. Chúng ta có bổn phận hỗ trợ cái tinh thần tạm gọi là 
«yêu nước» của những hạng thức thời ấy. Nhưng chúng ta 
đã làm gì? Về phía chúng ta, những người đang sống ly 

hương, thân ở đất khách xứ người nhưng hồn vẫn ở quê 
cha đất tổ, chúng ta nghĩ gì về đất nước, về tổ quốc Việt 
Nam?  

 
* Một số rất lớn trong chúng ta đang sống cảnh ly hương 

nhưng không xem đấy là một cuộc lưu vong, nghĩa là không 
bao giờ đặt vấn đề rõ rệt thế nào là Ðất nước, là Tổ quốc. 
Chữ lưu vong thường có một ý nghĩa rất mờ nhạt vì chúng 
ta xem sự định cư ở xứ người, từ hơn nửa thế kỷ nay là 
một sự may mắn, là một thứ hạnh phúc, may mắn vì chúng 
ta được thoát khỏi cảnh ly loạn và sống an bình ở xứ người, 
hạnh phúc vì không phải sống trong cuộc chiến tranh tương 
tàn khốc liệt đã gây ra cảnh quốc phá gia vong hiện nay. 
Cho nên, chúng ta không lúc nào đặt vấn đề «yêu nước Việt 
Nam» một cách nghiêm chỉnh và thành khẩn.  

 
* Đối với một số khác, bằng cách này hoặc bằng cách 

khác, vượt biên, hay đoàn tụ gia đình, đã thoát ly khỏi 
«gông cùm cộng sản» thì cuộc từ bỏ xứ sở quê hương để 
tìm tự do là một sự may mắn quá lớn. Hai chữ ly hương, đối 
với số người này là được ra nước ngoài, là thoát nạn, là tìm 
được nơi sống thoải mái, là được hưởng một cuộc đời có 
nhiều bảo đảm vật chất, nhất là thoải mái tinh thần.  

 
Vậy, chung chung, trong cuộc sống ly hương, chúng ta 

không để ý đến nỗi cay đắng phải «ăn nhờ ở đậu», mối 
buồn tủi phải sống với danh vị «công dân hạng nhì». Cuộc 
sống bình an, đầy đủ tiện nghi vật chất, sự thành công trong 
việc hội nhập vào cái xã hội mới đã dung dưỡng chúng ta 
làm cho chúng ta sao lãng vấn đề lưu vong. Và cũng không 
còn đặt vấn đề yêu nước Việt Nam và thân phận của chúng 
ta và con cháu của chúng ta.  

Nói như vậy, các bạn có thể xem là hàm hồ. Vì, ngay 
trong những tháng cuối năm 1975, ngay từ lúc vừa đặt chân 
lên xứ Pháp, lên các vùng đất Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Úc 
Châu, tinh thần yêu nước đã có những dấu hiệu rõ rệt qua 
sự xuất hiện của Lục Phương Ninh, Việt Định Phương, Tô 
Văn, Võ Ðại Tôn, Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Ngọc Huy v.v... 
và với những lực lượng, những liên minh, những mặt trận, 
chưa kể những đảng phái như Quốc Dân Ðảng, Đại Việt 
v.v... đã âm thầm nhưng tích cực chấn chỉnh nội bộ và hàng 
ngũ ngay. Tất cả đã đặt vấn đề Đất Nước trong một tinh 
thần phục quốc, chống cộng rất mãnh liệt. Về sau, tinh thần 
chống cộng cực đoan nặng hận thù được biến cải thành 
những hội đoàn đấu tranh dân chủ tự do cho đất nước Việt 
Nam. Phong trào chuyển lửa về Quê Hương được hàng 
trăm hội đoàn trẻ như Hội Sinh Viên, Mạng Lưới Tuổi Trẻ 
Lên Đường, Thanh Thiếu Niên đa hiệu, Gia Ðình Phật Tử, 
Thanh Niên Công Giáo, kể cả những hệ thống truyền thông 
đủ loại đảm trách. Một điểm son đáng ghi nhận là nhiều 
thành phần đã thành đạt ở xứ người gồm đủ loại chuyên 
gia, khoa học gia, văn học gia đang tiếp tay nhau trong việc 
cứu dân dựng nước rất cấp thiết này. Điển hình là Viện Việt 
Học, Trung tâm tái thiết kinh tế hậu cộng sản ở Mỹ và Hội 
Chuyên gia Việt Nam, Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ ở Âu 
Châu. 

Nhưng khổ thay, ý niệm yêu nước còn mơ hồ, những 
chữ dân tộc, tổ quốc chưa có một ấn tượng đậm nét, chưa 
có một âm vang chấn động. Tuy chúng ta bài bác sự gán 
ghép hai chữ cao quí thiêng liêng «yêu nước» vào những 
danh hiệu lố bịch như Trí thức yêu nước, Việt kiều yêu 
nước, Phật giáo yêu nước, Công giáo yêu nước, vì đối với 
chúng ta, tình yêu thiêng liêng đối với Tổ Quốc Giang Sơn 
không ai có quyền đem ra cưỡng hiếp để dùng làm chiêu 
bài cho manh tâm lừa bịp dân chúng như chính quyền cộng 
sản đã làm - tinh thần yêu nước phải cao quí hơn vì nó 
đồng nghĩa với Tình yêu Dân tộc, Tình yêu Tổ Quốc - và 
nhiều - rất nhiều, quá nhiều ! - Tổ chức, Hội đoàn, Hiệp hội, 
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Phong trào đã thành hình, kết nạp rất nhiều «đồng chí» với 
mục đích hoạch định những phương thức hoạt động để cụ-
thể-hóa lòng yêu nước, nói trắng ra là «làm một cái gì» có 
thể tạo phúc lợi cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam, nhưng 
cái ấn tượng của những chữ Dân tộc, Tổ quốc không được 
chính xác, rõ rệt lắm; vì vậy, những nguyên tắc căn bản 
giúp nước, cứu dân của chúng ta cách biệt nhau và lập 
trường này thường chống lập trường kia: Người chống 
cộng cực đoan không hiểu được người có tinh thần hòa 
hợp, người có khuynh hướng ôn hòa cũng mỉa mai nghi 
ngờ những người có tinh thần hòa giải. Việc «đến với nhau, 
ngồi lại với nhau» để làm một cái gì cho phúc lợi của Đất 
Nước, Tổ Quốc Việt Nam luôn luôn bị những định kiến, tinh 
thần cố chấp ngăn cản. Rốt cuộc, tinh thần yêu nước bị 
lãng quên, mục đích cao quí «phải làm một cái gì cho Đất 
Nước» bị xuyên tạc, bị nghi ngờ và đã có không biết bao 
nhiêu công cuộc bị tan rã. 

 
II- Từ Đất Nước đến Văn Hóa 
 
Tôi thiết nghĩ rằng cuộc tự vấn lương tâm này phải dẫn 

chúng ta đến nguyên tắc này: Yêu nước là phải biết bảo vệ 
đất nước, là phải có lòng tự hào về nòi giống, nói cách 
khác, rõ hơn là phải hết lòng tôn vinh Tổ Quốc Việt Nam. Và 
Tổ Quốc là gì? Không ai phủ nhận được nghĩa từ nguyên 
của hai chữ này: Tổ quốc hay patria là mảnh đất (quốc) do 
ông cha (tổ tiên) để lại, là nơi một giống người đã sinh sống, 
đã có một lịch sử, đã tạo cho nhau một lối sống với những 
tập tục, những đạo lý riêng biệt. Vì vậy, dù sinh sống ở đâu, 
ngoài mảnh đất ấy, con người vẫn nghĩ đến Tổ quốc của 
mình để được yên lòng: «Tôi sống ở đất nước, xứ sở của 
anh nhưng tôi có tổ quốc của tôi». Không có mối đau 
thương nào lớn bằng tâm trạng thua kém của những kẻ bị 
liệt vào hạng «vô tổ quốc». Một số người Việt lưu vong khi 
mượn lời của Gustave Flaubert, của Ciceron để quả quyết 
rằng «tổ quốc là nơi mình sinh sống an lành, ubi bene ibi 
patria» chỉ tìm cách tự lừa dối, che giấu một sự chán nản, 
một mối bất lực trong ý muốn «trở về nguồn», giữa cảnh 
thất thế sa cơ của họ ở xứ người, mặc dù trong thâm tâm, 
họ chưa bao giờ chấp nhận chủ trương vô gia đình, vô tổ 
quốc của những người cộng sản tranh đấu cho một thế giới 
đại đồng … không-tưởng. 

Chúng ta có thể khẳng định: yêu Tổ quốc, là thiết tha với 
cái linh hồn của mảnh đất của ông cha đã gầy dựng, bồi 
đắp cho mình, của cái nơi mình đã chào đời, đã lớn lên, và 
ở đó, mình trở thành một con người với cách cảm nhận vui 
buồn yêu ghét riêng biệt. Yêu Tổ quốc là yêu cái nguồn gốc 
dòng giống của mình, là biết tự hào với «con người thật của 
mình». Yêu nước, yêu Tổ Quốc còn có cái ý nghĩa giản dị là 
yêu thứ ngôn ngữ mẹ dùng để ru ta từ lúc nằm nôi, là không 
ngượng với màu da không trắng, là không buồn vì cái mũi 
không lõ, là hãnh diện với mái tóc không dợn sóng, là yêu 
cả hương vị của hạt cơm, của nước mắm, nhất là thấy cần 
bảo vệ cái niềm vui, niềm hãnh diện khi có những người 
ngoại quốc mê thích đất nước Việt, khen quí con người 
Việt. 

 
1- Vấn đề văn hóa- Đến đây, khi nói như vậy, khi chúng 

ta đã đặt rõ vấn đề tại sao phải yêu nước, yêu Tổ Quốc, 
chúng ta có thể liên kết với vấn đề VĂN HÓA VIỆT NAM. 
Chúng ta hết lòng yêu nước, thiết tha đến mảnh đất quê 
hương, nghĩ đến phúc lợi của người dân Việt thì chúng ta 
cũng sẽ tự hào với nền văn hóa của ta. Chúng ta biết yêu 
nước Việt Nam, yêu Tổ Quốc Việt Nam cho nên chúng ta 
phải trân trọng, phải quí yêu nền văn hóa của chúng ta vì nó 
xác định được những nét đặc thù của con người Việt Nam, 
con người Việt Nam với những cái xấu xí, với những cao 
quí của nó.  

Và văn hóa Việt Nam là gì? Ở đây, chúng ta hãy đồng 
thuận với nguyên tắc này: Việc xác định giá trị văn hóa Việt 
Nam không nên, không cần trải qua những tranh luận về 
nguồn gốc con Rồng cháu Tiên, về giống dân Giao Chỉ, về 
huyền sử Hùng Vương. Dù cho gốc gác dân Việt Nam là 
người Tàu, dù cho văn minh Việt Nam là văn minh lai căng 
Tàu, dù cho đạo lý Việt Nam là sản phẩm của tinh thần tam 
giáo Phật, Lão, Nho đồng nguyên, dù cho văn hóa Việt Nam 
chịu ảnh hưởng văn minh Tàu đến 70%, hay bị Âu Tây hóa 
rất sâu đậm, con người chính thống Việt Nam cũng đã và 
vẫn biết bảo vệ, bồi dưỡng, kiến tạo một nền văn hóa Việt 
Nam với những nét đặc thù của nó. Dân tộc Việt Nam thạo 
việc trồng lúa, thích ăn cơm, biết dùng đũa, có lối phục sức 
riêng, có tiếng nói riêng, có những nguyên tắc thẩm mỹ, 
hướng thiện riêng, rất hãnh diện với «đạo» tôn thờ Tổ Tiên, 
không có mặc cảm gì với «thói» kỳ thị chủng tộc của mình 
(nặng nề hơn bất cứ giống dân nào thế giới!). Ngoài ra, 
chúng ta cũng cần nhắc đến cái lợi khí này của dân tộc Việt 
Nam: Tất cả những luồng văn hóa du nhập vào nước ta đều 
được biến cải cho hợp với tâm lý, tâm linh Việt Nam. Và 
chúng ta không nên, không được nghĩ rằng vì vậy mà văn 
hóa Việt Nam dở, không đáng để cho ta trân trọng, tôn vinh. 
Chẳng lẽ vì văn hóa chính thống của mình có những cái dở 
- văn hóa nào chẳng vậy? - , chẳng lẽ vì con người chính 
gốc của mình có những cái xấu xí - văn minh nào cũng 
vậy - cho nên mình phải bài bác nó hoặc phủ nhận giá trị 
của nó? Chẳng lẽ vì mình đã may mắn «học» được những 
cái hay cái tốt của nền văn hóa Âu Mỹ, chẳng lẽ vì nền văn 
hóa Việt Nam ấy bị xuyên tạc, bị uốn nắn lại cho hợp với 
chủ thuyết cộng sản không tưởng cho nên mình phải tiếp 
sức nhau, thẳng tay hủy diệt nó?  

Trở về với từ «văn hóa», chúng ta có cái định nghĩa giản 
dị nhất này: Văn hóa là toàn bộ sự hiểu biết của con người 
tích lũy được trong thời gian sinh hoạt hằng ngày, đúc kết 
lại thành các giá trị và chuẩn mực xã hội. Nói cách khác văn 
hóa là hệ giá trị xã hội gồm có lịch sử và di sản tinh thần 
của một dân tộc, của một xã hội. Nó phải được xem là hồn 
dân tộc, dân tộc với những nét đặc thù, với cái xấu xí, cái 
tốt đẹp riêng biệt của nó. Cho nên, xác định rằng người Việt 
có một nền văn hóa chính thống là để hòa giải với Tổ Quốc, 
với chính mình. Trân trọng văn hóa của mình, tôn vinh văn 
hóa của mình không có gì là bất thường là lố bịch cả. Trái 
lại chúng ta phải trân trọng nó bằng cách tô điểm, bồi đắp, 
chấn chỉnh nó để tỏ lòng tự hào dân tộc, để ăn năn về cái 
tội không biết đến Tổ Quốc, để hối cải về cái lỗi không biết 
yêu đất nước của mình. Trân trọng nền văn hóa chính 
thống Việt Nam, yêu Tổ Quốc, giống nòi là một bổn phận 
hàng đầu, là căn bản của mọi tư tưởng liên quan đến sự 
sống còn của dân tộc Việt Nam, là vấn đề then chốt trong 
công cuộc dựng nước Việt Nam phù hợp với cái thế toàn-
cầu-hóa hiện nay. 

Văn hóa chính thống Việt Nam có những giá trị nào để 
ta được quyền tự hào?  

Trong toàn bộ tư tưởng học thuật Việt Nam, qua nền 
văn học dân gian với kho tàng ca dao tục ngữ truyện cổ 
tích, truyền kỳ, huyền sử, qua nền văn học bác học với 
những trước tác đủ loại bằng chữ Nôm, chữ Hán, chữ Quốc 
ngữ, chỉ có BA đặc điểm này đáng để chúng ta lưu tâm học 
hỏi, bảo vệ, đáng làm cho chúng ta hãnh diện:  

Tinh thần dân chủ chính thống do chế độ mẫu hệ khởi 
thủy di truyền. 

Tinh thần thực tiễn, nhân bản xây dựng trên nguyên tắc 
nam nữ bình quyền và địa vị ưu thắng của người nữ (người 
mẹ, người vợ). 

Từ tinh thần tôn quí Trời nảy sinh tình yêu nước thương 
nòi, tính quyết tâm gìn giữ xóm làng, đất nước, di sản của 
tổ tiên và lòng biết ơn. 
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Những luận đề ấy sẽ giúp chúng ta giải phẫu, xác định 
giá trị của nền văn hóa chính thống Việt nam để bảo vệ nó, 
chỉnh đốn nó cho hòa hợp với những tư tưởng tự do dân 
chủ, khoa học kỹ thuật tiến bộ Âu Mỹ được dung nạp. 

 
1a - Tinh thần dân chủ là một ý niệm mặc khởi do việc 

tổ chức xã hội Việt Cổ, thời dân Giao Chỉ lập quốc, định cư 
ở cái vùng còn sũng nước thuộc hạ lưu sông Cái (Hồng 
Hà). Đời sống định cư được ổn định nhờ biết cách trồng lúa 
và dần dần phong phú nhờ sự phát triển nghề nông. Chế độ 
mẫu hệ thích hợp nhất cho việc tổ chức sinh hoạt gia đình, 
xã hội. Người chồng, người cha ngoài sự đảm trách việc 
đồng áng và những hoạt động săn bắn, chài lưới để tạo 
phúc lợi cho gia đình, đóng vai trò «xã hội» trong những vụ 
giao dịch, trao đổi vật thực. Người vợ, người mẹ giữ vai trò 
«nội tướng», ngoài việc giữ thăng bằng cho đời sống vật 
chất lẫn sinh hoạt gia đình tự nhiên phải đảm nhiệm việc 
nuôi nấng dạy dỗ con cái. Vì gia đình là nền móng của xã 
hội nông nghiệp nên tiếng nói của người nữ, nếu bình 
thường cũng được nghe, đôi khi còn có giá trị hơn ý kiến 
của người nam (lệnh ông không bằng cồng bà). Đấy là hình 
ảnh của nếp sống khởi thủy, sơ khai của người Việt Cổ đậm 
nét dân chủ, với những đặc tính thực tiễn nhân bản. 

 
1b – Tinh thần tự do, dân chủ - Trong thời kỳ này, tâm 

linh của người Việt Cổ không bị một sức mạnh tri thức, tinh 
thần nào khống chế cả. Người Việt chỉ sợ, chỉ tin, chỉ yêu có 
mỗi một sức mạnh huyền bí, tự nhiên, thiêng liêng đã điều 
hành đời sống nông nghiệp của mình: Ðó là Ông Trời. 
Người và vạn vật là những nguyên tố trong vũ trụ được cấu 
tạo như nhau (đồng nhất thể) nên phải sống hài hòa với 
nhau. Việc sinh tồn của cả đôi bên đều nhờ «ơn Trời» vì 
vậy chỉ cần ăn ở sao «cho vừa lòng Trời»: Ðấy là điều kiện 
ắt có và đủ để cuộc sống được an bình (kể luôn cả cái 
chết). Ai muốn tôn thờ Ông Trời theo kiểu nào cũng được. 
Không ai phải tuân theo một chủ thuyết, giáo điều nào cả: 
Ðấy là một tính chất rất đậm nét tự do, dân chủ của nền văn 
hóa cổ truyền. Tinh thần này giúp người Việt dung nạp dễ 
dàng những đạo lý ngoại lai lúc bấy giờ như: Phật giáo (tu 
để được giải nghiệp, đạt được tâm thức Niết Bàn), Nho giáo 
(tu thân nhằm mục đích hòa hợp Ta và Người), Đạo giáo 
(tự giải thoát khỏi những trói buộc của đạo lý, mẫu mực xã 
hội, trở về với cuộc sống tự nhiên trong thiên nhiên). Tính 
chất nhân bản này cũng giúp cho người Việt hiểu được dễ 
dàng lý tưởng nhân ái toàn cầu của Thiên Chúa giáo. 

 
1c - Lòng tin Trời, yêu Trời giúp cho người Việt giải 

quyết ổn thỏa vấn đề tâm linh khi ghép nó vào cuộc sống, 
vào sự sống của Con Người. Lòng biết ơn Trời đã đặt mình 
vào cuộc sống trong vũ trụ sẽ dẫn đến tinh thần biết ơn 
người đã đem mình vào cuộc đời (cha mẹ) đã gầy dựng, đã 
tạo phúc lợi sẵn cho mình (tổ tiên, bà con, bằng hữu). Do 
đấy, người Việt chính thống luôn luôn trân trọng tinh thần 
hòa ái, khiêm cung để tạo sự an bình cho cuộc sống chung. 

 
Ba đặc điểm của văn hóa Việt Nam ấy đã là tiêu chuẩn 

được dùng trong việc dung nạp văn hóa Tàu dưới thời kỳ 
Bắc thuộc, văn minh Tây phương trong thời kỳ Pháp đô hộ 
và nền văn hóa cổ truyền vẫn giữ được sắc thái dị biệt của 
nó. Hiện nay, chính quyền cộng sản muốn áp đặt chủ thuyết 
duy vật cộng sản lên tâm thức của người Việt, đồng thời 
cuộc tiếp xúc với những nền văn hóa Âu Mỹ sẽ làm điên 
đảo ý thức về giá trị của nền văn hóa chính thống Việt Nam, 
có thể kéo theo sự đào thải tinh thần yêu nước Việt Nam, 
yêu Tổ Quốc Việt Nam. Đấy là mối quan tâm hàng đầu của 
chúng ta. 

 

2- Vấn đề giáo dục - Sự xét nghiệm giá trị của nền văn 
hóa Việt Nam dẫn chúng ta đến công việc triển khai tinh 
thần trân trọng văn hóa Việt Nam, đến việc xác định mục 
đích khởi động ý thức yêu nước, yêu Tổ Quốc Việt Nam và 
ý thức «trở về nguồn» của những người cảm thấy mình là 
người Việt, còn là người Việt, vẫn là người Việt. Và nói khởi 
động tức là đặt vấn đề GIÁO DỤC vì giáo dục có cái mục 
đích rõ rệt: Hướng dẫn sự hiểu biết, định hướng sự học hỏi, 
kể luôn cả việc bồi dưỡng sự hiểu biết. Nói rõ hơn, trong 
khuôn khổ tinh thần trân trọng văn hóa Việt Nam, chúng ta 
phải nghĩ đến phương thức giải thích cho mọi người, quảng 
bá đến mọi người ý nghĩa, giá trị của tinh thần yêu Tổ Quốc, 
Đất Nước Việt Nam, của tinh thần «trở về nguồn».  

Cũng để nhận định rõ hơn nữa, việc giáo dục phải bao 
gồm cả việc dạy dỗ người khác lẫn việc trau giồi sự hiểu 
biết của chính mình, cho nên việc giáo dục phải đặt trên 
những nguyên tắc căn bản sau đây: 

- Chuyển trao giá trị nào của văn hóa Việt Nam. 
- Ai có quyền chuyển trao hay ai có bổn phận «làm 

thầy». 
 
2a- Chuyển trao giá trị nào của văn hóa Việt Nam?  
Người Việt Nam chúng ta, thế hệ «già» cũng giống thế 

hệ «trẻ» (xin mỗi người tự xếp hạng lấy) cùng có một mối 
băn khoăn: Dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam có những 
giá trị nào để, dựa vào đấy, chúng ta đặt vấn đề bảo tồn, 
vinh danh văn hóa Việt Nam? Để đánh giá dân tộc Việt 
Nam, người ngoại quốc - là những người ngoại cuộc - và 
ngay chính bản thân người Việt đều đồng thuận là nguời 
Việt có cái đáng yêu và có cái xấu xí. Cái nào nhiều, cái nào 
ít, điều ấy không cần phải bàn luận dông dài vì nó là sự thật 
đối với tất cả mọi dân tộc. Nhân vô thập toàn cho nên đối 
với dân tộc cũng vậy. Điều cần phải lo nghĩ là: Trong cuộc 
sống chung - bình đẳng, hòa bình - với cộng đồng thế giới, 
chúng ta có nên đặt vấn đề đặc tính của người Việt (-> niềm 
tự hào), nghĩa là giá trị của dân Việt (lòng tự tin) không? Khi 
đã có những nhận định chính xác, việc giáo dục trở thành 
vững chắc hơn.  

Xin lưu ý trước là, vấn đề giá trị của nền văn hóa Việt 
Nam, bảo vệ nét đặc thù của con người Việt, ý thức về Tổ 
Quốc Việt Nam, đối với một số người, không lúc nào là mối 
ưu tư vì họ xem đấy là một vấn đề vô bổ, không thiết thực, 
nhất là lỗi thời, phản tiến bộ. Xin thưa ngay là thái độ này sẽ 
di hại vô cùng cho thế hệ mai sau (con em, cháu chắt của 
họ) của người dân Việt trong khuôn khổ giáo dục mà chúng 
ta bàn đến sau đây. Chim có tổ, người có tông, vẫn biết là 
chim cần phải bay khỏi tổ để tìm mồi về nuôi con, người 
phải thấy xa nhìn rộng để kịp tiến hóa với người, nhưng 
chim phải trở về với tổ, người phải nhớ đến cội nguồn.  

Nói như vậy để giải thích tại sao hằng năm, trong nước 
cũng như ngoài nước, những người có ý thức cội nguồn, 
văn hóa tổ chức những cuộc diễn hành mừng Xuân nhân 
ngày Hội Tết, kỷ niệm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Giỗ 
Tổ Hùng Vương v.v…, tại sao chúng ta đã thành lập những 
Trung tâm Việt ngữ, những buổi sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng. Những hoạt động ấy đều nhằm mục đích bảo vệ, trân 
trọng  «cái» phần tinh hoa của văn hóa Việt Nam cần được 
phát hiện, biểu dương, chuyển trao. Phần tinh hoa ấy nằm 
ở chỗ nào? Xin dùng một giải đáp giản dị, tiện ích nhất: Ðấy 
là tinh thần kính trên nhường dưới và yêu quí Trời. Con 
người Việt Nam quan niệm sống là nhờ Trời. Được lộc Trời 
cũng như chịu cảnh thiên tai đều nằm trong lẽ tuần hoàn tự 
nhiên của Đất Trời. Sinh vật Người phải biết yêu quí Trời thì 
mới tìm thấy được an bình trong cuộc sống xã hội và thiên 
nhiên. Cho nên, sự kính trên nhường dưới không phải là bị 
trói buộc, làm nô lệ cho đạo trung hiếu, tam tòng. Kính trên 
nhường dưới là biết nghe, biết trọng người khác để có sự 
thuận hòa trong cuộc sống chung gia đình, xã hội.  
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Cũng nhờ đấy mà con người Việt chính thống dùng 
nguyên tắc «biết quí trọng nhau – tương kính» và «tôn quí 
thần linh – tri ân» để sống ở đời, hòa hợp với người, với 
Trời và thoải mái cho mình. Ý thức được những nguyên lý 
ấy sẽ giúp chúng ta yên lòng chuyển trao văn hóa lại cho 
những thế hệ sẽ đến. Phải ý thức được những nguyên lý ấy 
thì việc dung nạp những cái hay của các nền văn hóa mới 
Âu Mỹ (để làm cho nền văn hóa chính thống Việt Nam được 
khởi sắc) sẽ không bị lệch hướng lạc đường. Và quan trọng 
hơn cả là để bồi dưỡng được Tình yêu Dân tộc và Đất 
Nước, Tổ Quốc của chính chúng ta.          

 
2b-  Quyền, bổn phận chuyển trao hiểu biết (ai được 

quyền làm thầy? - ai dạy ai?) 
Hiện nay, đặc biệt đối với Việt Nam, như trên đã xét 

nghiệm, tinh thần Yêu nước, Yêu Tổ quốc là một ý thức rất 
lỏng lẻo, mờ nhạt. Việc dùng văn hóa để thức tỉnh tinh thần 
ấy đã không phải là việc dễ dàng rồi, ngoài ra, lại còn gặp 
phải một vấn đề khúc chiết nữa: Phương thức chuyển trao 
nó cho thế hệ mai sau, nghĩa là làm cách nào để chuyển 
trao và ai có bổn phận chuyển trao? 

Thông thường, giáo dục là đem truyền đạt toàn bộ 
những kiến văn mà con người thâu nhận được của văn hóa 
cho người khác, cho lớp người đến sau (con em, cháu chắt) 
hay đặc biệt cho những người không được cảm nhận văn 
hóa một cách tự nhiên (như trường hợp những giới sống 
cách rời khỏi quê mẹ). Do đấy, hàng phụ huynh, bậc trưởng 
thượng, là những người đã trực tiếp thâu nhận nền văn hóa 
cổ truyền chính thống gồm có những tập tục, những học 
thuật đã xây đắp nền văn hóa cổ truyền. Mặc nhiên, họ đảm 
trách công việc giáo dục. Nhưng việc giáo dục ngày xưa đặt 
nguyên tắc vững chãi, tiên quyết trên sự «làm gương». Việc 
giáo dục theo phương thức cổ truyền được áp dụng trong 
lời ăn tiếng nói, trong cách đứng ngồi: Ðấy là hình tượng 
của phép tắc lễ nghi, của đạo làm người trong xã hội và trời 
đất mà «người xưa» chuyển trao lại cho người đến sau. 
Đấy là những giá trị tinh thần, đấy là phần tinh hoa của văn 
hóa Việt Nam mà những bậc trưởng thượng và giới phu 
huynh ngày trước truyền đạt lại cho lớp hậu duệ của họ. 

Nhưng thời thế đã thay đổi nhiều lần, phương thức ấy, 
những giá trị ấy trở thành bất ứng. Ngày nay, ngay trong 
đời sống hằng ngày, «sự» đi thưa về trình là một sự xúc 
phạm tự do, phép gọi dạ bảo vâng cũng bị xem là phản dân 
chủ. Nếu cứ nhắm mắt bảo vệ toàn bộ hệ thống tư tưởng 
cổ truyền, chúng ta sẽ bị đánh giá là lạc hậu, hơn nữa nặng 
tính chất phong kiến. Rất nhiều những «bậc trên» (hàng 
ông bà, hàng cha mẹ, loại thầy cô) không muốn biết đến cái 
cần thiết, cái «chẳng đặng đừng» của sự tiến hóa. Chúng ta 
(xin gọi tắt như thế này) quen nghĩ là danh vị giáo dục viên 
của chúng ta bị xúc phạm khi những lời khuyên can con 
cháu về điều hay lẽ phải, về đường ngay nẻo chính bị nghi 
ngờ, phản đối, chế giễu. Làm như vậy, cuộc tranh chấp mới 
cũ, giữa hai thế hệ sẽ dễ dàng nổ bùng và việc giáo dục bị 
loại trừ, rồi thì mạnh ai nấy sống… trong bất mãn, với rất 
nhiều sầu lo! Đấy là vấn đề cần xét lại để việc giáo dục 
được hợp lý và thích ứng.     

 
III - Kết luận 
 
Những nhận xét ấy giúp chúng ta đặt lại hai vấn đề cần 

phải giải quyết ngay: Phương thức và vai trò của giáo dục. 
Chúng ta phải xét nghiệm lại một cách thành thật thông 
minh hơn hay nói khác đi, rõ hơn, làm một cuộc tự vấn 
lương tâm.  

 
Ở trong nước, ai cũng biết là chính sách «trồng người 

100 năm» của Hồ Chí Minh và nguyên tắc «hồng hơn 
chuyên» là một trở ngại lớn lao cho tinh thần tiến bộ. Hơn 

nữa, con người Việt «xã hội chủ nghĩa» chỉ là một sinh vật 
chạy đuổi theo sự sinh tồn, không còn là một con người 
dám ý thức danh vị người của mình. Tâm trí của họ luôn 
luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ bị gọi ra «làm việc» với công an 
nên chỉ muốn được yên thân. Họ thành khẩn tránh né việc 
bàn luận về văn hóa, về  ý thức dân tộc, đất nước. Và họ 
phó mặc việc giáo dục (trồng người) cho Đảng và Nhà 
Nước. Tâm lý đầu hàng chấp nhận không làm cho họ sáng 
suốt tìm cách tháo gỡ những ràng buộc vào một chế độ phi 
nhân bản hủy hoại tâm linh của họ!  

 
Ở hải ngoại, như đã nhận định trên kia, việc giáo dục 

gặp phải vấn đề gần như nan giải này: Danh vị giáo dục 
viên của những bậc trưởng thượng như ông bà cha mẹ, 
ông già bà cả kể luôn cả thầy cô ở trường học không còn 
giữ được ưu thế nữa. Một phần, xin gọi tắt cho giản tiện, vì 
chúng ta quen được vâng lời, được quí trọng và vẫn nghĩ 
rằng những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nói vẫn 
được xem là khuôn vàng thước ngọc. Khi bỗng nhiên chúng 
ta thấy con cháu làm những điều chúng ta chưa bao giờ 
làm, nói những lời chưa bao giờ chúng ta nói, phản ứng của 
chúng ta là la rầy, quở trách để kéo chúng nó về đường 
ngay nẻo chính. Đấy là mầm mống đầu tiên của sự rạn nứt, 
của sự xung đột giữa hai thế hệ cũ và mới. Tinh thần cố 
chấp ấy đã không những không giúp chúng ta truyền đạt lại 
những điều hay lẽ phải cho con cháu còn tạo ra một hố chia 
rẽ giữa hai thế hệ, làm tổn thương lòng kính nể, gây tổn hại 
cho tình hòa ái trong gia đình, ngoài xã hội. Lỗi này không 
phải riêng của một thế hệ. Về phía những «người trẻ» 
những tập quán mới Âu Mỹ thâu nạp được ở nhà trường, 
trong sở làm, trong sự giao dịch thường thoải mái tự do hơn 
vì phép tắc không khe khắt bằng, lề lối ít rườm rà hơn. Cho 
nên họ không muốn chấp nhận những nguyên tắc đạo lý cũ 
nữa. Và sự phản kháng của họ có khi trở thành một cuộc 
bùng nổ, nổi loạn. Và việc giáo dục, việc khởi động tinh thần 
«trở về nguồn» cũng bị loại trừ. 

 
Nguyên nhân chính là mối dây ràng buộc với những giá 

trị của nền văn hóa cổ truyền quá lỏng lẻo, việc giáo dục, từ 
ngôn ngữ đến tác phong, từ đạo đức đến tâm linh, không 
được đặt cho đúng cách. Thêm vào đấy là sự đầu hàng, 
buông xuôi của những người có trách nhiệm giáo dục. Vậy 
vấn đề chính yếu cần được đặt ra trong vấn đề giáo dục là 
phải khởi động lòng yêu Tổ Quốc Việt Nam. Khi biết yêu Tổ 
Quốc, Đất Nước, khi biết trân trọng nền văn hóa của mình, 
hãnh diện với nguồn gốc dòng giống của mình thì Con 
Người mới bình tĩnh sáng suốt lo gầy dựng tương lai của 
mình và của con cháu, để mong có một ngày dân tộc Việt 
Nam có thể sánh vai với những dân tộc khác trên thế giới 
trong công cuộc kiến tạo hòa bình, thịnh vượng của toàn 
cầu. 

Muốn thực hiện được hoài bão ấy, điều kiện ắt có và đủ 
là mỗi người trong chúng ta, hạng «người già» cũng như 
«giới trẻ tuổi», đều phải thành tâm tự vấn lương tâm, tự đặt 
lại vấn đề để thực hiện một cuộc cách mạng bản thân. Công 
cuộc dựng nước cứu dân không cho phép chúng ta có tinh 
thần tự kiêu tự mãn, cố chấp hẹp hòi. Chúng ta phải từ bỏ 
tinh thần bè phái chủ quan và thói quen chuộng nhàn, vị kỷ. 
Chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm, hướng thiện mới có 
thể tự giải thoát khỏi cái tâm lý bi quan yếm thế của những 
người chưa bắt tay vào việc đã nghĩ là không đi đến đâu, 
thất bại là cái chắc.  

 
Làm một cuộc cách mạng bản thân là phương thức duy 

nhất giúp chúng ta tự cứu để có thể thực hiện công cuộc 
cứu dân, dựng nước, bảo vệ Tổ Quốc.     
  

(Paris 04-07-2004) 
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    VÀ      

                                                             

�  Lê Văn  Ẩn
 

Bạn và tôi là người Việt, chúng ta là con dân nước Việt. 
Cái tên "Việt"  đã có từ lâu đời, ấy thế mà khi hỏi đến nguồn 
gốc và ý nghĩa của nó, ít có ai hiểu nó là gì ! Tại sao là 
Việt? Nó mang ý nghĩa gì? Thỉnh thoảng trên báo chí chúng 
ta thấy có nhiều học giả tìm cách giải thích, nhưng rất tiếc 
sự giải thích đó đều mang một ý nghĩa không mấy tốt đẹp. 
Hôm nay bạn và tôi thử tìm hiểu, phân tích để hiểu xem vì lý 
do gì tiền nhân của chúng ta lại lấy cái tên "Việt" đặt cho 
dân tộc mình . 

Đầu tiên cái tên Việt đó được viết bằng một loại chữ mà 
ngày nay ít ai nhắc tới, đó là chữ Nho.  Chúng ta có chữ viết 
; các cụ ngày xưa viết chữ Nho, sau đó là chữ Nôm; đến khi 
người Pháp đến đô hộ đất nước chúng ta, họ đưa vào một 
lối chữ viết với mẫu tự La-tinh và gọi đó là chữ Quốc Ngữ. 
Chữ Quốc Ngữ dần dần thay thế chữ Nho và Nôm. Sau đó 
tất cả các sách vở, văn kiện đều được in bằng chữ Quốc 
Ngữ. Ngày nay ít ai buồn nghĩ đến chữ Nho và Nôm của 
ngày trước; nếu có ai tình cờ nhắc lại thì bị coi là cổ hủ , lỗi 
thời. Từ đó với thời gian, hai loại chữ trên đều bị rơi vào 
quên lãng. Sự mất mát của chữ Nho và chữ Nôm mang một 
ảnh hưởng rất tai hại mà ít ai nghĩ tới. 

Thông thường bạn và tôi không thấy sự tai hại đó, mãi cho 
đến một ngày có người hỏi chúng ta, anh là người Việt, vậy 
chữ "Việt" đó mang ý nghĩa gì? Cái gốc của chữ "Việt" đó từ 
đâu mà ra?  Bây giờ bạn và tôi đem chữ Quốc ngữ ra cắt 
nghĩa cái nguồn gốc chữ "Việt" ư? Chữ Quốc ngữ không 
thể giải thích nguồn gốc của chữ "Việt" ! Quay lại chữ Nho 
và chữ Nôm ư?  Còn mấy người biết được chữ Nho và 
Nôm, và có chắc họ còn nhớ cái nguồn gốc của chữ đó 
không ! 

Một hôm, ông Bùi Tuấn Dũng, một người bạn thân của tôi, 
mang đến cho tôi một số bài báo giải thích về nguồn gốc 
của chữ "Việt". Tôi rất mừng và vội đăng lên đây để bạn và 
tôi cùng tìm hiểu nguồn gốc dân tộc mình qua danh xưng là 
Việt . Dưới đây là những đoạn trích từ các bài báo vừa kể : 

1.  Ông Phạm Cao Dương  có viết bài "Việt Nam hay Đại 
Nam" (Một vấn đề liên hệ tới quốc hiệu nước ta) đăng trong 
tờ Chiêu Dương một nhật báo ở Úc. Ông viết như sau : "... 

Chữ Việt trong danh xưng Việt Nam đã không được viết là 
Việt chỉ hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây mà là Việt có 
nghĩa là vượt, một chữ mà các bậc lão thành cho là có 
nghĩa xấu vì nó hợp với chữ Tẩu có nghĩa là chạy và chữ
Tuất chỉ một chi trong 12 chi tượng trưng cho chó". 
Cuối cùng nếu mê tín, dị đoan mà nói, một quốc gia mà 
mang tên những vượt và chạy do người ngoài đặt cho
như vậy thì khó mà sống trong hòa bình, ổn định và đoàn 
kết xây dựng được. 

2.  Ông Phan Hưng Nhơn có viết bài "Nhận thức về một số 
suy luận mới về sử liệu Việt Nam" đăng trong tờ Viên Giác 
số 135 tháng 6 năm 2003 ( xuất bản ở Đức ). Ở trang 135 
ông viết như sau : "... Đối với những bộ lạc sống vùng Nam 
man mà họ không mấy biết và cho rằng những bộ lạc nầy 
có lối sống hỗn độn. Nên người nhà Chu dùng từ Việt, có 
nghĩa là Vượt để gọi những dân tộc người ở vùng Nam 
man này mà họ cho "có lối sống Vượt ra ngoài vòng lễ 
giáo của nhà Chu". Như thế danh xưng Việt  người thời 
nhà Chu dùng đầu tiên và chỉ có nghĩa đơn giản như vậy. 
Sau đó ở trang 137 ông lại viết tiếp: "... Vì vậy từ thời 
thượng cổ cho đến cận đại, dân tộc mà ngày nay bị gọi là 
Việt Nam này không bao giờ chịu nhận mình là người 
Việt và từ xưa cho đến nay luôn luôn tự xưng mình là 
dân Nam, nước mình là nước Nam (cho đến năm 1945).  

3.  Ông Hoàng Văn Chí có viết bài "Nguồn gốc dân tộc" 
(đây là bài Tham Luận) đăng trong tờ Chiêu Dương ở Úc . 
Ông viết như sau : "... Chữ Việt có nghĩa là vượt qua, như 
việt quyền là vượt quá quyền hạn, việt ngục là vượt ngục. 
Người Hán dùng chữ Việt để chỉ những sắc tộc ở phía 
Nam sông Dương Tử, mà họ coi là thấp kém vì chẳng 
khác người Thượng hiện nay, họ không định cư ở một nơi 
để canh tác nông nghiệp. Cứ ở mỗi nơi vài năm, phá rừng 
làm rẫy, rồi hễ đất hết màu mỡ, lại vượt sông, vượt núi, di 
chuyển tới một khu rừng khác . 

Vì có nhiều sắc tộc Việt quá nên người Hán gọi hằm-bà-
lằng tất cả là Bách Việt. Sau đó ông lại viết tiếp như sau : 
"... Rồi người Việt-nam được gọi tắt là Người Việt, làm cho 
nhiều người ngộ  nhận chúng ta là một trong các sắc tộc 
Bách Việt bên Tàu. Đáng lẽ nên gọi là Người Nam. Chữ 
Nam đối chọi với chữ Bắc. Ta là Nam, Tàu là Bắc. 

4.  Ông Trần Hữu Lễ có viết trong tờ Viên Giác số 122 , 
tháng 4 năm 2001 (xuất bản ở Đức) dưới đề mục "Một bọc 
trăm con". Ông có nhận xét như sau : ... Họ (Cao Biền) viết 

chữ Việt  gồm hai bộ Tuất và Tẩu . Tuất là chó. Tẩu 
là chạy , với nghĩa xách mé, như một lời chửi rủa ... Có 

một chữ Việt   khác gồm các bộ Phiệt (gần giống âm 
Việt), Quynh (miền đất ở xa ngoài cõi), Mễ (lúa gạo), Khảo 
(khéo léo). Rồi ông giải thích như sau: một miền đất ở xa 
ngoài nước Tàu chuyên nghề trồng lúa một cách tinh xảo . 
Phải chăng đấy là ý người xưa. Chữ Việt  này nhìn giống 
như một trái cây, có cuống, có quả, có nhiều hạt. Có quả có 
nhân, có nhân có quả... Ngoài phần phân tích chữ Việt, bài 
viết "Một bọc trăm con" của ông viết  rất đầy đủ ý nghĩa. 

5.  Ông Huy Việt Trần Văn Hợi có viết bài "Chữ Việt"  đăng 
trong tờ Tư Tưởng xuất bản ở Úc như sau : "... Nếu ta tách 
chữ Việt bộ Tẩu ra thì ta có một bên là chữ Tẩu là chạy, 
và một bên chữ Tuất là chó. Đó là họ muốn ghi chiến 
thắng của họ là đánh đuổi dân ta chạy về Phương Nam như 
đuổi chó vậy". 

Trong năm học giả ở trên thì có ba người cho chữ "Việt" 
gồm bộ Tẩu và chữ Tuất ,rồi chú thích là chó chạy; còn hai 
người gọi Việt là vượt và cho đó là một cái tên thấp kém , 
sống vượt ngoài vòng lễ giáo, rồi đề nghị đừng gọi là người 
Việt mà nên gọi là người Nam ! 

Nếu bạn và tôi không biết chữ Nho và chữ Nôm, thì chúng 



Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 69

ta nên tin ai và bỏ ai đây ? Họ đúng hay sai, thật khó mà 
biết được vì tất cả đều phân tích giống nhau ! Vậy tổ tiên 
chúng ta không biết cái tên đó xấu hay sao mà lại chọn cái 
tên như vậy? Chúng tôi tin tưởng rằng tổ tiên của chúng ta 
phải có lý do chính đáng để chọn cái tên "Việt", tuy nhiên 
đám con cháu không chịu tìm hiểu cặn kẽ rõ ràng rồi quay 
lại hiểu lầm tiền nhân !  

Với khả năng hạn hẹp và thô thiển, tôi cố gắng tìm lại nguồn 
gốc qua sự phân tích , dẫn chứng về chữ Việt . Biển học 
thì  mênh mông mà sự hiểu biết của mình thì quá hạn hẹp , 
nếu  tôi có gì sơ xuất hay sai sót thì xin các bậc cao minh 
chỉ bảo để tôi có dịp học hỏi thêm. 

Đầu tiên, chữ Việt được viết bằng chữ Nho. Chữ đó viết 
bằng hai cách : 

Việt        và     Việt   

  

Trước tiên để hiểu chữ Việt trên mang ý nghĩa gì, chúng ta 
thử tìm qua tự điển. 

 

1.  TÌM CHỮ VIỆT QUA TỰ ĐIỂN 
 

Việt đây là chữ Việt đi với bộ Mễ .  Muốn tìm chữ 
Việt này bạn lấy cuốn tự điển chữ Nho, hay cuốn tự điển 
Hán-Việt hoặc tự điển của Trung Hoa, lật tới bộ Mễ   (là bộ 
thứ 119 trong số 214 bộ). Bộ Mễ theo cách viết gồm có sáu 
(6) nét hợp thành, hãy tra ở phần các bộ có sáu nét thì tìm 
ra bộ Mễ, sau đó tìm trong bộ Mễ ở phần 6 nét thì thấy chữ 
Việt nầy . Vì nó nằm ở bộ Mễ  cho nên người ta nói chữ 
Việt bộ Mể là mang ý nghĩa như vậy. 

 

Việt  đây là Chữ Việt bộ Tẩu  (là bộ thứ 156 trong 

214 bộ), bạn cũng làm giống như trên, tìm đến bộ Tẩu  
 ( bộ 7 nét), rồi tìm đến phần năm nét của bộ tẩu thì thấy 
chữ Việt nầy . 

Sau khi tra tự điển tìm ra chữ Việt rồi, nay bạn và tôi thử tìm 
coi trong tự điển chữ Nho và tự điển Hán-Việt người ta giải 
thích thế nào về chữ Việt đó. Ở đây chúng tôi lấy tự điển 
Thiều Chửu để làm ví dụ . 

 

2.  GIẢI THÍCH CHỮ VIỆT QUA TỰ ĐIỂN 

 

A.  Việt  , chữ Việt bộ Tẩu   được giải thích như 
sau (Tự điển Thiều Chửu trang 655)  : 

1.  Qua, vượt qua 

2.  Rơi đổ 

3.  Nước Việt, đất Việt 

4.  Giống Việt : ngày xưa các giống Việt như Ư-Việt thì ở 
Triết Giang; Mân-Việt thì ở Phúc Kiến; Dương-Việt thì ở 
Giang Tây; Nam-Việt thì ở Quảng Đông; Lạc-Việt thì ở 
nước ta, đều là Bách Việt cả. 

5.  Một âm là Hoạt : cái lỗ dưới đàn sắt. 

 

B.  Việt , chữ Việt bộ Mễ   được giải thích như sau 
(tự điển Thiều Chửu trang 474) : 

- Nước Việt, đất Việt, cùng nghĩa như chữ Việt . Tĩnh 
Quảng Đông, Quảng Tây nguyên trước là đất của Bách Việt 
nên người Tàu gọi hai tỉnh ấy là tỉnh Việt . 

- Bèn, tiếng mở đầu (phát ngữ), như Việt hữu là bèn có. 

Nếu bạn và tôi không biết chữ Nho, có cố gắng  mà tìm hiểu 
nguồn gốc, thì cùng lắm chỉ tìm được lối giải thích như trên. 
Trong  tự điển chữ Nho, hay tự điển Hán-Việt  hoặc tự điển 
thông dụng của Trung Hoa, người ta chỉ giải thích như vậy, 
chứ không có cuốn tự điển nào phân tích cái gốc của chữ 
Việt cả !  Vì không có sự phân tích chữ gốc từ tự điển, cho 
nên mọi người phân tích mỗi kiểu khác nhau, từ đó chúng 
ta không biết tin ai bỏ ai ! 

Bây giờ bạn và tôi thử phân tích coi chữ Việt đó như thế 
nào.  

 

 3. PHẦN PHÂN TÍCH CHỮ VIỆT. 

A. CHỮ VIỆT ĐI VỚI BỘ TẨU 
Trong các bài báo đăng trích ở trên thì phần lớn giải thích 
chữ "Việt" đi với bộ Tẩu và chữ Tuất; tuy nhiên có một vị 
cho rằng đi với bộ Tuất và bộ Tẩu, ông không gọi chữ Tuất 
mà lại gọi là bộ Tuất. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi xin thưa 

rằng không có bộ Tuất  mà chỉ có chữ Tuất  . Trong 
214 bộ, không có bộ Tuất. Muốn tìm chữ Tuất, ta phải tìm 

bộ Qua  (là bộ thứ 62 của 214 bộ), chữ Tuất   là 

thuộc 2 nét của bộ Qua    (tự điển Thiều Chửu trang 
219). Ở đây có sự nhận định không rõ ràng  giữa chữ và 
bộ. Cuốn tự điển Khang Hi lập thành vào năm 1716  sau
Tây Lịch , gồm có khoảng bốn chục ngàn chữ, nhưng chỉ có 
214 bộ. Vì số chữ quá nhiều, nên người xưa dùng bộ để 
xấp các chữ vào từng loại cho có thứ tự và để dễ tìm, ví dụ 
tôi muốn viết chữ đó có liên quan với nước, thì tôi viết nó đi 

kèm với bộ Thủy ; tôi muốn viết chữ đó liên quan đến 

cây thì tôi viết kèm với bô Mộc , hay nói một cách khác 
là nếu tôi muốn tìm một chữ trong tự điển chữ Nho hay tự 
điển Hán-Việt thì việc trước tiên là phải biết chữ đó nằm ở 
bộ nào. Ở phần sau trong phần cấu tạo chữ Nho, chúng tôi 
sẽ giải thích vai trò của chữ và bộ khi họp lại với nhau. 

 

Các học giả ở trên nói rằng Chữ Việt gồm bộ Tẩu và chữ 
Tuất. Bạn và tôi thữ tìm hiểu chữ Tuất coi nó ra sao . 

Chữ Tuất , ( xin xem tự điển Thiều Chửu trang 219 ) 

,nếu chúng ta nhìn kỹ chữ Tuất    chúng ta thấy bên trái 
có cái gạch ngang .  

Vậy ngày xưa người ta viết chữ Tuất như thế nào và giải 

thích ra sao? Chữ Tuất ngày xưa viết là  có nghĩa là 

một cái qua có một nét khuyết xuống và một đường 
gạch ngang bên trái; đường gạch ngang   tượng 
trưng cho vết chém, hay vết thương mà người chiến sĩ gây 
cho kẻ thù của mình, từ đó nghĩa xưa của chữ Tuất là tấn 
công, gây thương tích, sát hại. Tôi xin nhắc lại cái qua là 
một loại binh khí ngày xưa. Sau nầy người ta mới đặt chữ 
Tuất là chi Tuất, là một  chi trong mười hai chi. Như vậy chữ 
Tuất với ý nghĩa ban đầu không dính dấp gì với chó cả !  

Bây giờ xin bạn hãy coi lại cách viết của chữ Việt đi với bộ
Tẩu  
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 Việt   

Chữ Việt bao gồm  bộ Tẩu    và chữ   

  

Bây giờ bạn hãy nhìn chữ Tuất  

Tuất      

Bạn hãy coi chữ Tuất    và chữ   có giống 
nhau không ? 

Chắc chắn là không giống nhau rồi. Chữ Tuất  có 

một nét gạch ngang bên trái, còn chữ   có một nét 

móc lên ở bên trái. Bạn sẽ hỏi tôi chữ   đọc làm sao? 
Chữ   nầy đọc là Việt. Các học giả ở trên nhìn lộn chữ Tuất 

  với chữ Việt  ! Cái chữ trong chữ Việt 
bộ tẩu không phải là chữ Tuất mà là chữ Việt !  

Vậy bạn sẽ hỏi rằng  chữ Việt nầy ngày xưa chữ gốc 

của nó như thế nào và giải thích làm sao ?  Chữ Việt 

., ngày xưa viết là  và được giải thích như sau : Hình 

một cái qua có cái móc ở phía sau.  

Như vậy trong chữ Việt có bộ Tẩu đi với chữ Việt chứ 
không phải bộ Tẩu đi với chữ Tuất ! 

Bây giờ bạn và tôi lại thắc mắc là tại sao  đọc là Việt? 
Trước khi bàn đến cách đọc, tôi xin nói phớt qua về cách 
cấu tạo của chữ Nho . 

 

CÁCH CẤU TẠO CHỮ NHO 
Chữ Nho được chia ra làm hai đại loại : 

-  Loại Văn     là những hình thể đơn giản. 

-  Loại Tự   là những chữ hợp lại hay còn gọi là hợp tự. 

Các cụ nhà Nho chúng ta thường hay gọi là Văn Tự. 

Loại Văn    được chia làm hai loại : 

-  Tượng hình   

-  Chỉ sự    

Loại Tự    cũng được chia làm hai loại : 

-  Hội ý   

-  Hình thanh     

Ngoài bốn loại: Tượng hình,chỉ sự, hội ý và hình thanh, 
thuộc về Văn Tự, chúng ta còn có thêm hai loại nữa , đó là : 

-  Giả tá   

-  Chuyển chú    

Tóm lại  :          

-  Văn Tự gồm 4 loại: Tượng hình, chỉ sự, hội ý và hình 
thanh 

-   Lục thư gồm 6 loại:  Tương hình, chỉ sự, hội ý, hình 
thanh, giả tá và chuyển Chú.  

 

A.  GIẢI THÍCH TỪNG LOẠI  

1a. TƯỢNG HÌNH    

Ðây là những hình vẽ thô sơ để chỉ một vật gì hay một 
giống loại gì. 

 Ví dụ : 

            Ngày xưa vẽ                            Ngày nay viết 

              môn  : cái cửa                    

              Thủy : nước                            

              Nhật : mặt trời                   

  

2a.  CHỈ SỰ  
Ðây là những hình thể để nói lên một ý nghĩa nào đó. Tuy 
còn là hình vẽ, những chữ đã bất đầu mang một ý nghĩa 
trừu tượng. 

            Ví dụ : 

            Ngày xưa vẽ                                        Ngày nay viết 

             thượng : ở trên                             

  

3a.  HỘI Ý  
Mỗi  chữ đều mang ý nghĩa của nó. Hội ý là do hai chữ
hoặc nhiều chữ hợp lại để ra một ý nghĩa khác. 

            Ví dụ :     Chữ Chiêm . Chữ nầy gồm hai bộ hợp 

lại thành một chữ. Ở trên là bộ Bốc và ở dưới là bộ

Khẩu   . Bốc có nghĩa là bói, và Khẩu là cái miệng, hai 
bộ nầy nhập lại thành chữ Chiêm có nghĩa là xem coi điều 
gì để biết xấu tốt. 

  

4a.  HÌNH THANH  
Chữ Hình Thanh là do sự họp lại của một hoặc nhiều chữ . 

Chữ Hình Thanh gồm hai phần : 

-  Một phần là bộ để chỉ ý (nghĩa của chữ ) 



Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 71

-  Một phần là âm để nói lên cách đọc của chữ. 

Ví dụ : 

      +        =               

Bộ                   âm 

Chỉ ý           Chỉ âm            Thảo (  cách đọc của  

                                                   chữ lấy từ âm tảo mà ra) 

Bộ thảo      chữ tảo 

             

5a.   CHUYỂN CHÚ  
Là một loại chữ được dùng rộng hơn ý nghĩa ban đầu của 
nó. Chữ đó mang nghĩa chính, ngoài ra nó đẻ thêm một 
nghĩa phụ nữa. 

   Ví dụ :   nhạc    là một nhạc khí để tạo ra sự vui 
tươi 

                nhạc   chuyển âm đọc là Lạc    là
vui,thích 

                          chuyển thêm một âm nữa đọc là

nhạo    là yêu, thích. 

                        ( xin coi tự điển Thiều Chửu trang 310 ) 

  

6a.   GIẢ TÁ  
Ðây là một sự vay mượn do lầm lẫn hoặc thiếu sót mà ra, 
bất nguồn từ  : 

-  Do sự chép sai lấy từ chữ gốc 

-  Mượn chữ trùng âm hoặc chữ đồng âm để thay thế phần 
chữ không có trong chữ viết, mà chỉ có trong lời nói mà thôi. 

Ví dụ :     đậu là một cái thố để đựng thịt cúng thần, 
cùng âm với chữ hạt  Ðậu, nên cũng được dùng để chỉ hạt 
đậu. 

  

D. CHỮ VIỆT   THUỘC LOẠI NÀO  ? 

  

Trong 6 loại của cách cấu tạo chữ Nho kể trên, thì chữ Việt 
nằm trong loại Hình Thanh tức là một bên  chỉ ý và một bên 
chỉ âm. Ðể dẫn chứng bạn lấy quyển CHỮ NHO TỰ HỌC 
của Ðào Mộng Nam, Giảng Sư Viện Ðại Học Huế (Xuất bản 
tại Saigon  - 1970), ở trang 110 có viết như sau : cách cấu 
tạo chữ Nho, phần 3 : Chỉ âm - Chỉ ý : Lấy hai chữ vẽ hình 
hay gom ý có sẵn ghép lại rồi dùng một chữ để chỉ âm, một 
chữ để chỉ ý : 

 Ví dụ :           cửu : chỉ âm ửu - ừu,   

                          người: chỉ ý. Con người khác con vật ở
điểm biết thù hằn nhau .  

                            đọc là cừu (lấy từ âm ửu của chữ
cửu) có nghĩa là thù hằn      

Bây giờ áp dụng chữ “Việt “    vào :   

Các học giả ở các bài báo ở trên cho rằng chữ Việt 

  gồm bộ Tẩu   đi với chữ Tuất   ; chúng tôi cho 

rằng  bộ Tẩu    đi với chữ Việt   . Bây giờ chúng 
ta hãy xem cách đọc :  

Chữ Việt gồm bộ Tẩu và chữ Tuất  

 Việt                Tuất : chỉ âm: âm ở đây là , âm 
tờ,   

                             tẩu : chỉ ý 

Trong tự điển không có bộ Tẩu đi với chữ Tuất, nên không 
đọc được!  

Chữ Việt gồm bộ Tẩu và chữ Việt 

                        Việt            Việt : chỉ âm  

                                               tẩu : chỉ ý 

                      đọc là Việt 

Bạn thử so sánh coi, nếu lấy âm T, Tờ của chữ Tuất thì làm 
sao mà đọc ra Việt được! Nó phải âm Việt thì mới đọc ra 
Việt được . Ðể rõ ràng hơn tôi xin đưa ra hai ví dụ trong đó
có chữ Tuất đi với một bộ khác và chữ Việt đi với một bộ
khác như sau : 

 1 . Chữ             Tuất : chỉ âm : âm ở đây là T, âm 
tờ 

                                bộ bối : chỉ ý  

Vậy thì đọc như thế nào? Thưa đọc là Tặc    (xin xem tự
điển Thiều Chửu trang 648).  

 2. Chữ                  Việt:chỉ âm 

                                       bộ Kim : chỉ ý 

Vậy thì đọc làm sao? Thưa đọc là Việt     (xin xem tự
điển Thiều Chửu trang 711) có nghĩa là cái búa lớn mà ta 
thường gọi là Phủ Việt.  

Vậy có hai điểm chính ở đây. Các học giả ở trên đã chẳng 
những nhìn lộn chữ Việt ra chữ Tuất , và cũng chẳng soát 
lại coi cái âm đọc như thế nào để coi mình nói đúng hay sai 
. Ðể rõ ràng dể hiểu hơn chúng ta hãy coi cách cấu tạo chữ
mới như thế nào trong chữ Nho.  

A.  CÁCH CẤU TẠO CHỮ MỚI TRONG CHỮ NHO  
Ở đây tôi xin đượcnói phớt qua một chút để thấy ngày xưa 
người ta làm thế nào để cấu tạo một chữ mới trong chữ
Nho, tuy nhiên những điều viết sau đây không phải là một 
điều cố định vì nó còn có những trường hợp ngoại lệ. Ðể dể
hiểu tôi xin lấy chữ Nghệ   làm ví dụ : 

  nghệ         hung       hung     hung 

       Ví dụ người xưa bắt đầu bằng chữ Nghệ   (tự điển 
Thiều Chửu trang 7). Bây giờ  muốn tạo một chữ mới lấy 
gốc từ chữ Nghệ này thì họ làm sao? Họ lấy chữ Nghệ nầy 

viết  kèm với một bộ khác, ví dụ bộ Khảm     thì ra chữ

Hung   (tự điển Thiều Chửu tr.48). Từ chữ Hung nầy 
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muốn tạo thêm một chữ mới khác thì họ làm sao? Họ lại 

viết  kèm nó với một bộ khác, ví dụ bộ  bộ Bao    thì nó ra 

chữ Hung   . Rồi họ lại cứ tiếp tục lấy chữ Hung có bộ
bao đó viết kèm với một bộ mới, ví dụ bộ Tâm thì ra chữ

Hung   (xem tự điển Thiều Chửu tr. 204). Rồi cứ như
thế mà tạo ra một chữ mới 

Ðối với chữ Việt     cũng thế ; đầu tiên nó là chữ Việt 

, xong để tạo ra một chữ mới người ta mới nhập nó

với bộ Tẩu   và đọc với âm Việt. 

  

D.  BỘ TẨU    

Mặc dầu đã giải thích chữ Tuất   và chữ Việt 

 rồi, nhưng bạn vẫn còn thắc mắc rằng nếu chữ Việt  
  này đủ để đọc là Việt thì thêm bộ Tẩu vào làm gì ?  

Tôi xin nhắc lại trong chữ “ Việt “ gồm bộ Tẩu  và

chữ Việt  . Chữ Việt    đây chỉ là cái âm có
nghĩa là cách đọc, cách phát cái âm ra như thế nào mà thôi. 
Còn tất cả ý nghĩa gói ghém lại nằm ở bộ Tẩu   là cái phần 
chỉ ý và đó là phần chính. Vậy tổ tiên chúng ta muốn nói cái 

gì khi viết bộ Tẩu   vào với âm Việt  . Ðó là đều mà
bạn và tôi phải tìm hiểu đến. 

 Ở trên tôi có giải thích chữ Việt   , chữ xưa viết là

  là hình một cái qua   có cái móc   phía sau 
; mà cái qua là một loại binh khí ngày xưa vậy nó phải có
liên quan gì với bộ Tẩu . 

Bộ Tẩu  :   . Ðầu tiên chúng ta thử tìm xem trong các 
tự điển cắc nghĩa thế nào về bộ tẩu nầy.  

-Tự điển Hán-Việt của Thiều Chửu : Tẩu :1. Chạy. 2. Trốn . 

-Tự điển Hán-Việt Từ Nguyên của Bửu Kế : Tẩu : bộ
Tẩu¨«bảy nét : chạy. 

- Tự điển Ðại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của : 
Tẩu : chạy . 

- Tự điển chữ Nôm của Vũ văn Kính : Tẩu : tẩu thoát, bôn 
tẩu . 

- Hán-Việt từ điển của Nguyễn Văn Khôn : Tẩu : chạy, trốn, 
đi, về . 

- Tự điển Trung Hoa : A New Practical Chinese -English 

dictionary do Công Ty Viễn Ðông xuất bản :   zoêu : 1. 
to walk có nghĩa là đi ; to go on foot tức là đi bộ. 2. to run 
tức là chạy. 

        Tự điển Trung Hoa : A Chinese-English dictionary do Viện 

Ngoại Ngữ của Bắc Kinh xuất bản :   zoêu  : 1. walk, 
go có nghĩa là đi. 2. run có nghĩa là chạy  

Các tự điển Việt , phần lớn đều dịch là chạy, chỉ có ông 

Nguyễn văn Khôn dịch là đi, chạy. Tự điển Trung Hoa thì
nghĩa thứ nhất là đi , và nghĩa thứ nhì là chạy . Các tự điển 
Việt và Trung Hoa không có cắt nghĩa chữ gốc của bộ tẩu 

.Vậy Tẩu  , chữ gốc của nó viết như thế nào và giải 
thích làm sao?        

           

      

 
 Chữ đầu tiên vẽ một người quơ hai cánh tay của họ, với bộ
túc (nghĩa là chân) ở dưới, từ đó mang ý nghĩa là đi. Nhưng 
sau đó chữ thành hình một người đi  hơi nghiêng về phía 
trước, có ý nói lên một ý chí cương quyết và bước đi có vẻ
nhanh nhẹn , đây là bước quân đi hay còn gọi là bước quân 
hành, chứ không phải là lối đi bình thường. Vậy bộ Tẩu và
kế bên có cái qua là binh khí có nghĩa là người đó chẳng 
những đi và mà còn cầm vũ khí . Ðó là hình ảnh người 
chiến sĩ bước đi tay cầm cái qua. Một người đi bình thường 
thì không có cầm binh khí. Chữ Việt là cái qua mà đi với bộ
Tẩu có ý nói là người chiến sĩ cầm vũ khí , đi từng đoàn và
đi với một ý chí cương quyết để ra trận. Ðây là thời gian mà
các nước Việt phía Nam tiến lên đánh chiếm phía Bắc. Cái 
ý nghĩa sâu xa của chữ Tẩu là như vậy. Nếu chúng ta chỉ

lấy chữ Việt   chỉ là binh khí mà thôi, thì tự nó không 
đủ để giải thích cái gì cả ! 

Chữ Tẩu mang ý nghĩa chạy là do sau nầy người ta đưa 
vào chứ chứ gốc không có nghĩa là chạy .  

 

Tóm lại, Chữ “Việt “ có bộ Tẩu và chữ kế bên đọc là Việt có
nghĩa là người chiến sĩ cầm vũ khí là cái qua, đi trong 
cương quyết, đi từng đoàn theo thế quân hành để ra trận. 
Vậy chữ Việt không dính dấp gì với chó chạy cả ! 

E .CHỮ VIỆT ÐI VỚI BỘ MỄ    

Trong số năm  học giả trên, có người giải thích chữ Việt 

   đi với bộ Mễ  là một bản đồ đất đai của người 
Việt ở từ khi mới lập quốc. 

 Người khác thì lại phân tích rằng chữ Việt    gồm các 
bộ Phiệt (gần giống âm Việt), Quynh (miền đất ở xa ngoài 
cõi), Mễ (lúa gạo), Khảo (khéo léo). Rồi ông giải thích như
sau: một miền đất ở xa ngoài nước Tàu chuyên nghề trồng 
lúa một cách tinh xảo; Chữ Việt  này nhìn giống như một trái 
cây, có cuống, có quả, có nhiều hạt. 

Mỗi người giải thích theo mỗi ý. Bạn và tôi thử tìm xem coi 
chữ Việt bộ Mễ này có nghĩa gì . 

Ðầu tiên chữ Việt   gồm có bộ Mễ . Vậy bộ Mễ  
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ngày xưa chữ gốc của nó là gì ?      

 
Hình 1 

 

 
Hình 2 

 
Chữ từ xưa đến nay 

Ðầu tiên người xưa vẽ chín hạt gạo tượng trưng cho bộ Mễ 

. Con số chín đây có nghĩa là nhiều, sung túc, đầy đủ. 
Xem hình 1, cây lúa có rất nhiều hạt. Sau đó hạt lúa văng đi 

bốn hướng; họ gạch chữ thập   tượng trưng cho bốn 
hướng. Hình 2, khi người ta đập lúa thì hạt lúa văng đi tứ

(bốn) hướng. Bộ Mễ    ngày nay viết đổi khác hơn chữ
lúc ban đầu.  

Chúng ta đã có lúa gạo tức là bộ Mễ, vậy thì cái chữ mà bọc 
bộ Mễ là chữ gì ? Ðể dễ nhận thức tôi xin đưa ra một ví dụ : 

chữ Hướng   , chữ bộc bộ khẩu cũng viết giống như chữ

bọc   bộ Mễ . Chữ Hướng   , đầu tiên viết là   , 
người xưa giải thích là cái cửa sổ (hình tròn), nằm dưới cái 

mái nhà  , là cái hướng để cho gió lọt vào. Bây giờ chúng 

ta nhìn lại chữ Việt  , cái chữ bọc bộ Mễ đó là cái mái 
nhà, có nghĩa là gạo được trữ dưới mái nhà hay còn gọi là
trữ trong kho. 

       Kế tiếp  chữ ở dưới  bộ Mễ là cái gì? Bạn hãy coi 
hình ở dưới . 

  

                                

  

Người xưa lấy một khúc cây, ráp một cái lưỡi bằng đá vào 

để làm cái cày để cày đất. Rồi người ta  đứng lên trên cái 
cày đó để làm sức nặng và đàng trước có súc vật kéo . Bạn 
và tôi nên nhớ là người Việt ngày xưa nổi tiếng về nghề
trồng lúa .Vậy chúng ta thấy có sự liên hệ giữa ba chữ với 

nhau trong chữ Việt ; bộ Mễ là lúa, gạo, được trữ dưới 
mái nhà tức là trữ trong kho, và để tạo ra lúa gạo thì cái cày 
là một dụng cụ nông nghiệp. 

  

F. Ý NGHĨA CỦA HAI CHỮ VIỆT: Việt  và Việt  

 Tại sao tiền nhân của chúng ta lại dùng tới hai chữ Việt để
đặt cái tên Việt? Thông thường người ta chỉ cần một chữ là
đủ rồi. Chúng ta thấy trong hai chữ, mỗi chữ Việt đều mang 
một ý nghĩa khác nhau . 

 Chữ Việt  đi với bộ Mễ thì có mang một dụng cụ nông 
nghiệp là cái cày  để nói lên trong thời bình người Việt trồng 
lúa để sinh sống . 

Còn một chữ Việt     có kèm theo một vũ khí tức là cái 
qua đi với bộ Tẩu có ý nói là trong thời chiến người Việt, 
từng đoàn cầm vũ khí ra đi để chống giặc và giữ nước. Vậy 
Tổ tiên chúng ta muốn dạy điều gì cho chúng ta ở đây trong 
danh xưng là Việt ?  

Với chữ Việt   đi với bộ Mễ, tổ tiên chúng ta muốn nói
rằng vào thời bình người Việt chúng ta phải lo làm lụng nuôi 
sống gia đình, lo cho đất nước giàu mạnh; ngày xưa đất 
nước của chúng ta là một nước nông nghiệp nên nghề nông 
là nghề chánh. Ngoài ra chữ Việt nầy đồng thời cũng nói lên 
đức tính siêng năng cần cù của người dân Việt.  

Với chữ Việt    đi với bộ Tẩu có nghĩa là khi gặp thời 
chiến thì phải cùng ra đi, cầm vũ khí đứng ra chống giặc để
giữ nước. Tổ tiên của chúng ta khi đặt một cái tên gì, hay để
lại một câu chuyện gì, đều có kèm theo một ý nghĩa rất sâu 
sắc trong đó. Như vậy tổ tiên của chúng ta có ý dạy cho dân 
ta phải biết trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đất 
nước và dân tộc: thời bình thì phải làm gì, và thời chiến thì
phải như thế nào đối với đất nước .  

Cái lỗi ở đây là tại chúng ta không tìm hiểu cho rõ ràng và
cặn kẽ cái ý nghĩa của tên “ Việt “, rồi quay lại hiểu lầm tiền 
nhân. Bây giờ bạn và tôi mới nhận thấy cái ý nghĩa sâu sắc 
của tiền nhân khi đặt cái tên Việt cho dân tộc mình.  

Tuy rằng đã hiểu ý nghĩa của chữ “Việt “, nhưng bạn và tôi 
vẫn còn thắc mắc. Bạn sẽ nói rằng anh nói tiền nhân lấy cái 
qua đặt vào với tên “Việt“,nhưng làm sao dám  chắc rằng cái 
qua đó là của người Việt? Cái khí cụ đó  có chắc là của người 
Việt hay không hay là lấy từ một chổ nào khác đem lại? Mà
nếu nó là của người Việt thì nó ra sao ? Hình dáng như thế
nào ? 

 

 G. CHỨNG MINH BẰNG KHẢO CỔ 
Khi một nhà khảo cổ đào tìm được một đồ vật, họ phải xác 
định cái đồ vật đó tìm được ở đâu, vào thời gian nào, địa 
điểm chổ nào, vùng nào và cái đồ vật đó hình thức ra làm 
sao, có sự liên quan gì đến các đồ vật mà ông tìm thấy được 
ở nơi khác không v.v...Vậy muốn nói cái qua là của Việt thì 
việc trước tiên là xác định vùng đất nào là của tổ tiên người 
Việt. Để làm việc này, bạn và tôi phải trở lại xem truyền 
thuyết họ Hồng Bàng .  
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Trong Việt Nam Sử Lược quyển một, cụ Trần Trọng Kim có 
viết lại như sau: 

 Họ Hồng Bàng. Cứ theo tục truyền thì vua Đế-minh cháu ba 
đời vua Thần nông, đi tuần thú phương nam đến núi Ngũ-
lĩnh gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc 
Tục. Sau Đế-minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế-nghi 
làm vua phương bắc, và phong cho Lộc Tục làm vua phương 
nam, xưng là Kinh-Dương vương, Quốc hiệu là Xích Quỷ. 

Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động-đình hồ, 
phía Nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía tây giáp 
Ba-Thục (Tứ-xuyên), phía đông giáp bể Nam-hải . 

Kinh-Dương vương làm vua nước Xích Quỷ và lấy con gái 
Động-đình quân là Long nữ đẻ ra Sùng Lãm nối ngôi làm 
vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu -cơ là 
con gái của Đế Lai, sanh được một trăm người con trai. 

 Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên do Nhượng 
Tống dịch, ông Ngô Sĩ Liên gọi trăm người con trai đó là tổ 
của Bách Việt tức là trăm giống Việt. 

Bây giờ bạn và tôi hãy xem lại Kinh Điển, coi lại Kinh Thư, 

xem phần Hạ Thư chương Vũ Cống , phần 

thượng , có để cập đến việc vua Vũ dựng ra 9 châu gồm 
có :  

 
1. Ký châu , 

2. Ung Châu, 

3. Duyện Châu, 

 4. Thanh Châu, 

5. Từ châu, 

6. Dự châu, 

7. Lương châu , 

8. Kinh châu , 

9. Dương châu. 

  
Trong truyền thuyết, khi Lộc Tục làm vua thì xưng là Kinh-
Dương Vương tức là ông làm vua cai trị hai châu : châu Kinh 
và châu Dương. Châu Kinh và châu Dương được xem là 
miền Nam của Trung Hoa ngày nay, bao gồm Hồ Bắc, Hồ 
Nam dọc theo sông Dương Tử, ra tới biển Đông và kéo 
xuống phía Nam. Nước của ông bao gồm từ Hồ Bắc, Hồ nam 
cho tới nước Chiêm Thành. Con ông là Lạc Long Quân xuất 
thân từ Hồ Động Đình vì Lộc Tục lấy Long Nữ , người gốc 
gác ở Hồ Động Đình. Hồ Động Đình bao gồm Hồ Bắc (tức là 
phía Bắc của Hồ Động Đình) và Hồ Nam (tức là phía Nam 
của Hồ Động Đình). 

Các nhà khảo cổ đã tìm được trong các mộ đào được ở 
Trường Sa (thuộc Hồ Nam) một số những cái qua, xin coi 
hình phía dưới (hình 1). 

 
            Hình 1                                         Hình 2 

Riêng vào tháng hai năm 1971, các nhà khảo cổ có tìm được 
tại phía đông của Trường Sa thuộc vùng Hồ Nam, địa điểm 
tên là Liu-ch'êng-ch'iao một cái qua còn nguyên vẹn (hình 
2). Điểm đặc biệt hơn nữa là trong quyển "Cultural Frontiers 
in Ancient East Asia" của William Watson có viết về những 
đồ vật đào lên tại tỉnh Hồ Nam rằng các nhà khảo cổ có tìm 
được cũng tại Hồ Nam một cái qua có khắc tên một vị vua 
tên là Nhược Ngao. Sau khi tra cứu trong Sử Ký Tư Mã Thiên 
và Xuân Thu Tả Truyện thì vị vua có hiệu là Nhược Ngao là 
vị vua Hùng thứ 14 tên thật là Hùng Nghi hiệu Nhược Ngao 
cai trị vào năm 789 trước Tây Lịch . Đây là vị vua Hùng thú 
14 trong 18 vị Hùng vương, mà chúng ta thường gọi là 18 
đời Hùng vương. Những chi tiết về cái qua nầy tôi có viết 
trong bài "Chứng tích Hùng Vương" lấy bút hiệu là An 
sơn, đăng trong tờ Hoài Bão. ở Úc. 

 
  

Xuân Thu và Tả 
Truyện 

Sử ký Tư Mã 
Thiên 

Tên vua 
và hiệu 

Số 
thứ 
tự 

Năm 
cai 
trị 

 
 

Nghi viết Nhược 
Ngao 

 
 

Hùng Nghi dã hiệu 
Nhược Ngao 

 

Hùng Nghi 
hiệu Nhược 

Ngao 

14 
789 
tr. 
TL 

 

Vậy vùng Kinh-Dương bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc và cả phía 
Nam từ vùng sông Dương Tử trở xuống, các nhà khảo cổ đã 
tìm được những cái qua và đặt biệt là có một cái qua có 
khắc tên vị vua Hùng thứ 14 là một trong 18 đời Hùng 
Vương của dân Việt. Như vậy cái qua là của tổ tiên người 
Việt . 

Nhưng mà bạn và tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao và vì lý do 
gì mà chế ra cái qua ? Có bao nhiêu loại binh khí khác, thế 
sao lại chọn cái qua trong chữ "Việt". Cái qua có tác dụng 
gì? 

 
H. TÁC DỤNG CỦA CÁI QUA 
Trước khi nói về tác dụng của cái qua, tôi xin nói qua một 
chút về Hồ Động Đình. Ngày xưa cả vùng sông Dương Tử 
bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam, An-Huy... có một cái hồ rất lớn, 
đó là hồ Vân Mộng. Hồ Động Đình là một phần còn lại của 
hồ Vân Mộng. Sau khi hồ Vân Mộng khô mất đi thì còn lại Hồ 
Động Đình và một số những hồ nhỏ khác. Tuy nhiên điểm 
đặc biệt là cái vùng của hồ Vân Mộng ngày xưa, thì trở nên 
những vùng đầm lầy, và có những bụi cây cỏ mọc rất cao 
(có thể lên tới bốn năm thước), làm lấp cả lối đi ; những bụi 
cây nầy mang tên là cây kinh, từ đó người ta mới gọi vùng 

đó là vùng Kinh  tức là vùng có cây kinh mọc. Vậy 
Châu Kinh có nghĩa từ vùng Kinh đó mà ra. Vùng phía Nam 
bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc và dọc theo vùng sông Dương Tử 
là vùng đầm lầy. Quân vùng phía Bắc, phần lớn là giống dân
du mục nên chuyên môn dùng ngựa. Khi họ đưa quân xuống 
tấn công phía Nam thì gặp phải vùng đầm lầy. Vậy cái qua 
có tác dụng gì? Hãy nhìn hình cái qua ở dưới : 
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Cái qua, tác dụng của nó là phía trước dùng để đâm tới, 
chém ngang; phía sau là để móc lại. Khi ngựa của quân Bắc 
xuống bị mắc lầy , thì cái qua móc chân ngựa quỵ xuống và 
đâm tới người lính trên ngựa; cái qua có hai điểm lợi là vừa 
móc vừa đâm. Cái qua có lợi điểm là tấn công từ xa, có cây 
qua dài trên một thước, nhưng cũng có cây dài khoảng ba 
thước. Cây kiếm là dùng cận chiến, còn cây qua là để tấn 
công từ phía xa, tấn công cả người lẫn ngựa . Chính cái qua 
nầy đã chận đứng được quân xâm lược nhờ vào tài biết lợi 
dụng địa thế thiên nhiên của tiền nhân chúng ta. Vì đó trong 
các loại vũ khí, tiền nhân của chúng ta không chọn vũ khí 

nào khác, mà lấy cái qua đặt trong tên chữ Việt . 

 
Bây giờ bạn và tôi mới thấy rằng tiền nhân của chúng ta có 
suy nghĩ vững chắc khi đặt cái tên Việt, chớ không phải là 
không có suy tính . 

Bạn sẽ nói rằng, tôi biết tin ai bây giờ ! Anh nói là cái tên 
Việt do tiền nhân của chúng ta đặt ra, nhưng các học giả ở 
trên viết đăng trong các tờ báo, cho rằng tên Việt là do nhà 
Chu và nhà Hán đặt ra, vậy thì làm sao xác định được? Một 
lần nữa bạn và tôi thử tìm hiểu coi ai đặt cái tên Việt nầy ra. 

 
I. TÊN VIỆT CÓ PHẢI DO NHÀ CHU HAY NHÀ 
HÁN ĐẶT RA KHÔNG ? 
 
Vì nhà Chu và nhà Hán nằm trong phần lịch sử nên muốn 
chứng minh điều nầy thì dù muốn dù không chúng ta phải 
tra cứu cổ thư. 

 
Khi nhắc đến chuyện xa xưa của sử Trung Hoa, người ta 
nhắc đến thời ông Bàn Cổ, sau đó là Tam Hoàng có Thiên 
Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng; kế tiếp đến Ngũ Long, Hữu 
Sào, Toại Nhân; rồi đến Thần Nông, Phục Hi, Nữ Oa; sau đó 
là Hoàng Đế, xong đến Nghiêu, Thuấn và Vũ. Người Việt 
chúng ta dựa theo truyền thuyết Họ Hồng Bàng, cho chúng 
ta thuộc dòng dõi Thần Nông. Người Tàu thì nhận họ là con 
cháu của Hoàng Đế.  

 
Từ Bàn Cổ cho tới thời Nghiêu, Thuấn các sử gia Trung Hoa 
rất ít chú ý đến, họ chỉ chú ý từ đời nhà Hạ do vua Vũ lập 
ra, qua đời Thương, đời Chu rồi Tần và Hán kể về sau, vì 
những triều đại nầy có thể chứng minh qua khảo cổ, và tài 
liệu cổ thư cũng đã dồi dào. 

Thông thường khi bạn coi một cuốn sử Trung Hoa, bạn sẽ 
thấy họ đưa ra một niên biểu như sau ( trích từ The Chinese 
exhibition do The People's Republic of China xuất bản 1977): 

 
Niên biểu các triều đại của Trung Hoa 

 
Nhà Hạ               2100 - 1600 tr. TL ( trước Tây Lịch ) 

 
Nhà Thương    1600 - 1100 tr. TL  

 
Tây Chu             1100 - 771 tr. TL ( đến 771 tr. TL thì nhà 
  Chu dời đô về Lạc-Dương, và đây là thời 
  Đông Chu). 

Thời Xuân Thu     770 - 476 tr.TL 

 
Thời Chiến Quốc  475 - 221 tr. TL 

 

Tần                        221 - 207 tr. TL 

 
Tây Hán                 206 tr. TL - 24 sau TL 

 
Đông Hán               25 sau TL - 220 sau TL 

 
Ở đây tôi chú ý đến đời nhà Thương và nhà Chu với hai lý 
do: thứ nhất là họ có những bằng chứng xác định qua cổ 
thư và khảo cổ, thứ hai là họ có trước đời nhà Hán rất xa . 

 
J . CHỨNG MINH QUA CỔ THƯ 

a- NHÀ THƯƠNG 
Tài liệu về nhà Thương thì rất nhiều. Kinh Thư, Sử Ký Tư Mã 
Thiên và bộ Trúc Thư Kỷ Niên đều có viết về nhà Thương. 
Theo bộ Trúc Thư Kỷ Niên thì Thành Thang lập ra nhà 
Thương, đầu tiên đóng ở đất Bạc. Đến thời Bàn Canh là vị 
vua thứ 19 thì dời qua Ân và có lẽ từ đó đổi tên nhàThương 
thành nhà Ân. Đến thời Vũ Đinh là vị vua thứ 22 , lấy hiệu là 
Cao Tôn, thì một biến cố quan trọng xẩy ra; bộ Trúc Thư ghi 
như sau : 

 

 

Tam  thập   nhị   niên ,    phạt    Quỷ Phương, thứ   vu   
Kinh  

 
Năm thứ 32, đem quân đánh Quỷ Phương và đóng quân tại 
Kinh 

Trong truyền thuyết của chúng ta có nói Lộc Tục làm vua 
phương nam, xưng là Kinh-Dương vương, Quốc hiệu là Xích 
Quỷ. Chữ Xích có nghĩa là chỉ đường Xích đạo, Quỷ ở đây là 
Sao Quỷ tượng trưng cho phương Nam. Khi vua Vũ Đinh nhà 
Ân đóng quân tại Kinh, tức là vùng Kinh thuộc châu Kinh. 
Thời điểm đó thì Sao Quỷ nằm tại vùng châu Kinh, cho nên 
Quỷ Phương tượng trưng cho dân của vùng châu Kinh, mà 
châu Kinh là của Việt nên người Việt chúng ta mới có truyền 
thuyết PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG chống giặc Ân. Chống giặc 
Ân tức là chống quân của Ân Cao Tôn từ phía Bắc kéo xuống
.  

Ngoài tài liệu cổ thư, nhà Thương còn để lại một tài liệu rất 
là quý giá. Đó là những chữ khắc trên xương và yếm rùa còn 
được gọi là "Sấm Ngữ" (Oracle bones), mà các nhà khảo cổ 
đã đào được rất nhiều tại An-Dương. Các Sấm Ngữ còn cho 
chúng ta biết rằng có sự liên lạc giữa nhà Thương và dân ở 
miền Nam Trung Hoa và đặc biệt là dân ở vùng sông Dương 
Tử tức là vùng của người Việt ngày xưa. Ông Tsuen-Hsuin 
Tsien, tác giả quyển "Written on Bamboo and Silk" (Viết trên 
Tre và Lụa) do The University of Chicago Press xuất bản 
1962, có viết như sau: "The oracle inscriptions also contain 
such divinations as "there will be tortoises presented from 
the south" or "no tortoises will be presented from the 
south", có nghĩa là các lời khắc của sấm ngữ còn chứa đựng 
những câu chiêm đoán như "sẽ có rùa mang đến từ miền 
Nam" hay "không có rùa được mang tới từ miền Nam". Ông 
cho biết các câu như thế được lập đi lập lại khoảng 500 lần 
trên sấm ngữ. Ông còn cho biết là theo cổ thư thì rùa được 
mang tới từ vùng sông Dương Tử. Như thế ngày xưa đã có 
sự hiểu biết nhau và trao đổi giao dịch giữa nhà Thương và 
dân Việt. 

Ngoài ra ông William Meacham, một nhà khảo cổ học, có 
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viết một bài với tựa đề "Defining the Hundred Yue" (Định 
nghĩa Bách Việt) đăng trong tờ Hongkong Archaeological 
Society. Ông viết như sau : "The term Yue occurs fairly 
frequently in the oracle bone writings of the late Shang 
dynasty, ca 1200 BC" có nghĩa là danh từ "Việt" thường hay 
xuất hiện trên sấm ngữ vào cuối đời nhà Thương khoảng 
1200 trước Tây Lịch . Ông William Meacham có liên lạc với 
ông Lefeuvre, cũng là một đồng nghiệp với ông, khi viết bài 
nầy, thì ông Lefeuvre có xác định với ông William là có một 
câu của sấm ngữ nhắc đến "vùng đất của Việt" , đây là lời 
ông William Meacham viết : "Lefeuvre notes one inscription 
mentioning" the land of Yue" .  

Vậy cái tên Việt đã xuất hiện trên sấm ngữ vào thời nhà 
Thương. Nhà Thương xuất hiện trước thời nhà Chu, và tên 
"Việt" có khắc rõ ràng trên "sấm ngữ" (trên xương và yếm 
rùa); vậy thì làm sao có thể nói là nhà Chu đặt tên Việt cho 
người Việt được? 

Nhà Thương xuất hiện vào 1600 tr. TL, có nơi cho là khoảng 
1500 tr.TL và nhà Hán xuất hiện vào khoảng 206 tr. TL, như 
thế tên "Việt" xuất hiện vào khoảng trên 1000 năm trước 
nhà Hán, thế thì làm sao có thể nói rằng nhà Hán đặt tên 
Việt cho người Việt được, lấy kẻ sanh sau mà bảo đặt tên 
cho người sanh trước thì nghe làm sao thông được ! 

 
b. NHÀ CHU HAY CÒN GỌI LÀ NHÀ CHÂU 
Khi đến phần nhà Chu thì Bộ Trúc Thư Kỷ Niên có viết như 
sau : 

  

 
Trước khi dịch hai câu trên thì tôi xin có một đôi lời giải 
thích: 

 đại vương đây có nghĩa là ông nội của Xương. 

 Xương là tên khi còn nhỏ chưa làm vua, khi làm vua rồi 
thì xưng hiệu là Vũ Vương . Khi xưng là Vũ Vương thì mới 
thành lập ra nhà Chu. 

 Quý Lịch là cha của Xương, tức là cha của Vũ 
Vương. 

 

 Thái Bá là anh lớn của Quý Lịch tức là bác của 
Xương. 

 

 
 

Đại vương viết ngô thế đương hữu hưng dã kỳ tại Xương hồ. 

Đại vương nói thế hệ của ta mà hưng là nhờ ở tại Xương (có 
nghĩa là ông nội nói rằng gia đình của ông mà lên là nhờ ở 
Xương là đứa cháu của ông) 

 

 
 

Quý Lịch chi huynh viết Thái Bá tri thiên mệnh tại Xương 
thích Việt . 

 
Theo lời nói anh của Quý Lịch là Thái Bá, đoán biết mệnh 

trời nằm ở tại Xương nên bỏ đi qua Việt . 

Câu này có nghĩa là khi Xương mới sanh, còn nhỏ, chưa làm 
vua, chưa thành lập nhà Chu; nhà Chu chỉ được thành lập 
khi Xương lên ngôi lấy hiệu là Vũ Vương, còn trước đó chỉ là 
một bộ lạc thông thường, trú đóng tại miền Tây Bắc của 
Trung Hoa mà thôi. Vậy mà bác của Xương là Thái Bá đã 
biết nước Việt, khi Xương còn nhỏ, có nghĩa là nước Việt, 
hay nói đúng hơn là tên "Việt" đã được biết đến trước khi có 
nhà Chu.  

Vậy mà một học giả ở trên viết rằng người nhà Chu dùng từ 
Việt, có nghĩa là Vượt để gọi những dân tộc người ở 
vùng Nam man có lối sống hỗn độn mà họ cho "có lối 
sống Vượt ra ngoài vòng lễ giáo của nhà Chu" . 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao bao nhiêu bộ lạc khác 
lại không đi qua, mà lại đi qua Việt? Ông Thái Bá có thể sai, 
nhưng cha của ông là người biết rộng, làm sao có thể để 
con đi vào chỗ chết vì theo học giả ở trên nói là dân vùng 
Nam man (tức là dân Việt) sống ngoài vùng lễ giáo và có lỗi 
sống hỗn độn ! Họ có thể giết con ông bất cứ lúc nào! Vậy 
việc ông Thái Bá đi qua Việt, có phải là lúc đó tên Việt đã có 
một ảnh hưởng quá lớn không, hay là vì tiếng vang của cái 
tên Việt nên ai cũng tìm tới. Thời đời nhà Thương, nhà Chu 
là thời nhiễu nhương, loạn lạc, người ta muốn tìm một nơi tá 
túc thì phải coi nước mà mình tìm đến đó như thế nào, có 
đủ khả năng để bảo vệ mình không? 

 Vậy tên "Việt" đã xuất hiện trước thời nhà Chu và đồng thời 
cũng có trước nhà Hán rất lâu, vậy thì làm sao quả quyết là 
nhà Chu hay nhà Hán đặt tên Việt cho người Việt được? 

Sử Trung Hoa còn rất nhiều nghi vấn cần phải đặt lại sau 
nầy. Bạn muốn tìm nguồn gốc của dân Việt ư ? Bạn phải tìm 
tài liệu viết trước đời Tần và Hán, vì hai triều đại nầy đã sửa 
đổi tất cả sử liệu viết trên đất Trung Hoa theo ý họ rồi! 

 
k. PHẢI HÃNH DIỆN XƯNG MÌNH LÀ VIỆT 
Trong số năm học giả ở trên thì có hai học giả cảm thấy xấu 
hổ khi xưng mình là Việt, và đề nghị xưng mình là người 
Nam!  

Sau khi tìm hiểu nguồn gốc chữ "Việt" tôi không thấy có gì là 
xấu hổ cả! Tổ tiên của chúng ta đã có suy nghĩ rất kỹ khi đặt 
tên "Việt" cho dân tộc mình. Tên "Việt" đã được ghi rõ ràng 
qua kinh điển và qua bằng chứng của khảo cổ trên những 
chữ khắc trên xương và yếm rùa mà chúng ta gọi là sấm 
ngữ . 

Khi nghiên cứu lại tiền sử của dân Việt, chúng ta sẽ đi từ 
ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, vì người ta viết không 
trúng về người Việt rất nhiều. Trong mỗi chặng sử của 
Trung Hoa , đều có sự hiện diện của tiền nhân người Việt . 
Những di tích của người Việt còn để lại trên đất Trung Hoa, 
những ảnh hưởng của người Việt còn tìm thấy qua khảo cổ, 
nhân chủng học, ngôn ngữ học v.v... ở trên đất Trung Hoa. 
Các học giả Trung Hoa đã đề xướng "Chủ Thuyết Trung 
Nguyên" để tìm cách loại cái ảnh hưởng của tiền nhân người 
Việt ra khỏi sử Trung Hoa, nhưng họ đã không làm được 
chuyện đó, vì lý do đơn giản là họ không thể gạt bỏ Kinh 
Điển và những cổ thư mà khảo cổ đào được. 

Đừng bao giờ nói như một học giả ở trên viết : ... "Từ thời 
thượng cổ cho đến cận đại, dân tộc mà ngày nay bị gọi là 
Việt Nam này không bao giờ chịu nhận mình là người 
Việt". Cái lỗi ở đây là tại chúng ta không tìm hiểu cho cặn 
kẽ, rõ ràng rồi tuyên bố không muốn xưng mình là Việt, chứ 
tiền nhân của chúng ta vẫn gọi họ là người Việt. Cổ thư, 
kinh điển đều ghi là Việt, là người Việt, bạn và tôi đâu có bịa 
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những chuyện đó ra đâu. 

Trước khi kết thúc tôi xin tóm tắt lại như sau : 

 

1. Nói chữ Việt   gồm bộ Tẩu với chữ Tuất là sai. Chữ 
Việt đúng là gồm bộ Tẩu và chữ Việt. Có hai cái sai : thứ 

nhất là sai chữ. Các học giả trên đọc lộn chữ Việt  ra 

chữ Tuất . Cái sai thứ hai là các học giả trên không 
kiểm soát lại cái âm khi đọc để biết mình nói có đúng hay 
không. 

 
2. Không có ai, kể cả nhà Thương hay nhà Chu hoặc nhà 
Hán, đặt tên Việt cho người Việt. Tên Việt là do chính tổ tiên 
của người Việt đặt cho dân Việt, bằng chứng từ kinh điển và 
khảo cổ có cho biết là tên Việt đã có từ lâu đời. 

3. Chữ Việt có hai nghĩa. Chữ Việt bộ Mễ là để nói, 
thời bình người Việt làm nghề nông sanh sống, lúa gạo trữ 

trong kho. Chữ Việt  bộ Tẩu là để nói, thời chiến người 
Việt cầm vũ khí đi chống xâm lăng để giữ nước. 

  

Chữ Việt  mà người ta lầm tưởng là chó chạy, đã giải 
thích trật từ lâu lắm rồi, không phải đợi tới các học giả trên 
viết ra mới biết là sai . Các học giả trên viết bài với tấm lòng 
yêu nước, nhưng chỉ lập lại cái trật của những người đi trước 
mà thôi. Thật ra, tôi lấy năm tài liệu nầy để làm cái cớ mà 
đính chính và giải thích chữ "Việt", chứ không có ý chỉ trích 
ai. Tôi xin cám ơn năm học giả trên đã cho tôi cơ hội, giải 
thích lại phần nào nguồn gốc của người Việt. Nếu trong sự 
giải thích nầy có đều gì xúc phạm đến năm học giả trên, xin 
miễn thứ. 

  
Trước khi kết thúc tôi xin lập lại câu nói của cụ Trần Trọng 
Kim ghi trong Việt Nam Sử Lược : "Người trong nước có 
thông hiểu những sự tích nước mình mới có lòng yêu 
nước, yêu nhà, mới biết cố gắng học hành, hết sức 
làm lụng, để vun đắp thêm vào cái nền xã-hội của 
tiên-tổ đã xây dựng nên mà để lại cho mình" . Tôi hy 
vọng bài viết nầy gíúp cho bạn và tôi biết được một đôi chút 
sự-tích nước mình để cho khỏi tủi quốc hồn, tôi chỉ có ước 
mơ đơn giản vậy thôi.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Xuaân Mô 
 

 

 

Töøng traïm thôøi gian laëng leõ qua 

Chaäp chôøn hö aûnh tuyeát söông nhoøa 

Saàu daâng traéng neûo trôøi thô cuõ 

YÙ göûi hoen doøng caùnh nhaïn xa 

Taùm höôùng maây giaêng saàu khöù quoác 

Ñoâi bôø gioù loäng khuùc hoaøi ca 

Mô veà loøng vaãn chôø mai sôùm 

Naéng ñeïp queâ mình töôi saéc hoa 

� Tueä  Nga 
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Ngheä thuaät uoáng traø 
 

 

 

 

 

 

 

 
� NguyÍn ñæng ñÙc 

 
gÜ©i ta nói Ç‰n các ÇÒ uÓng tØ xÜa t§i nay, nhÜng 
chÜa nói Ç‰n nh»ng b»a uÓng cûa ngÜ©i ViŒt Nam, 

có b»a æn thì cÛng có b»a uÓng. 
Ÿ Çây không nói t§i s¿ uÓng sau mÃy b»a æn cÓt Ç‹ súc 

miŒng, ho¥c s¿ uÓng Ç‹ giäi khát khi tr©i nóng, mà tôi chÌ 
xin nói t§i nh»ng b»a uÓng Ç‹ thÜªng thÙc hÜÖng vÎ trà và 
trong nh»ng trÜ©ng h®p hay uÓng trà là cä m¶t nghŒ thuÆt. 
M¶t nghŒ thuÆt vì uÓng m‡i thÙ trà có m¶t thÙ cÀu kÿ khác, 
uÓng trà tàu không giÓng uÓng trà sen. 

Và muÓn thÜªng thÙc hÜÖng vÎ cûa trà, không phäi bÃt 
cÙ lúc nào uÓng cÛng thÃy ngon và cÛng không phäi bÃt cÙ 
uÓng v§i ai cÛng thÃy cái hÜÖng vÎ thÖm ngon Ãy. (Ta hãy cÙ 
tÜªng tÜ®ng bu°i sáng tr©i lånh, v§i Ãm trà nóng, ho¥c ta thº 
tÜªng tÜ®ng bu°i tÓi lånh Ãm trà sen thÜªng thÙc v§i vài 
phong bánh ÇÆu xanh thì së thÃy cái thú uÓng trà khác 
nhau, tuy cÛng là tr©i lånh, tuy cÛng là Ãm trà). Phäi hi‹u 
uÓng trà là m¶t nghŒ thuÆt ta m§i không thÃy làm lå khi thÃy 
có ngÜ©i cÀu kÿ gºi mua tÆn ngoåi quÓc mÃy bao trà ÇÀu 
xuân, ho¥c Çi tìm ki‰m kh¡p các hiŒu Ç‹ mua m¶t bao trà 
Thi‰t Quan Âm chính cÓng. Phäi cÀu kÿ th‰, lúc uÓng chén 
trà m§i nghiŠn ngÅm h‰t hÜÖng vÎ cûa trà. 

 
- UÓng trà Tàu 
Qua n‰p sÓng cûa ta, trong công viŒc giao thiŒp chén 

nÜ§c trà d¿ phÀn rÃt nhiŠu, nhÃt là trà sen và trà tàu. Riêng 
vŠ trà tàu, viŒc uÓng trà Çã ÇÜ®c ngÜ©i Trung Hoa nghiên 
cÙu rÃt kÏ lÜ«ng tØ xÜa, và h† Çã Ç¥t ra nh»ng ÇÒ Ãm, chén, 
lò, siêu dành riêng cho viŒc pha trà. Nh»ng b¶ ÇÒ Ãm chén 
lò siêu này cÛng Çã chÎu nhiŠu bi‰n Ç°i k‹ tØ lúc b¡t ÇÀu có 
vŠ Ç©i nhà TÓng qua nhà Minh cho Ç‰n Ç©i Khang Hi nhà 
Thanh. Cách uÓng trà vŠ Ç©i Khang Hi càng cÀu kÿ hÖn và 
thay vì hãm trà b¢ng chén to, trà Çã ÇÜ®c pha tØng chén 
nhÕ. ƒm chén, siêu lò ÇÜ®c kén ch†n kÏ lÜ«ng. 

ChÎu änh hÜªng væn hóa cûa Trung Hoa, dân ViŒt Nam 
b¡t chÜ§c lÓi uÓng trà cûa ngÜ©i Tàu, nó rÃt h®p v§i ngÜ©i 
mình, nhÃt là ª miŠn B¡c vŠ mùa lånh. Các nhà quyŠn quí, 
các ngÜ©i giàu có cÛng kén ch†n b¶ ÇÒ trà, và cÛng hàng bÕ 
nh»ng món tiŠn l§n Ç‹ mua cho b¢ng ÇÜ®c bÒ ÇÒ trà vØa š 
và trà h† cÛng kén trà Long Tïnh, trà Võ Di là nh»ng danh 
trà n°i ti‰ng không nh»ng riêng ª nÜ§c Tàu, mà ª kh¡p Á 
ñông. ThÆm chí có ngÜ©i chuÓc giÓng trà Chính SÖn, chÎu 
Ç¥t tiŠn s¤n Ç‹ mua cho b¢ng ÇÜ®c, nhÃt là kén b¢ng ÇÜ®c 
trà ÇÀu xuân. Có loåi trà này trong nhà, gia chû rÃt lÃy làm 
hân hånh và cÛng là m¶t ÇiŠu vinh d¿. 

NgÜ©i sành uÓng trà bi‰t phân biŒt hÜÖng vÎ các thÙ trà, 
låi hi‹u khí chÃt cûa m†i thÙ trà. Trà nào phäi pha th‰ nào 
uÓng m§i ÇÆm nÜ§c nÒng hÜÖng, trà nào cÀn phäi uÓng thÆt 

Ç¥c, trà nào uÓng Ç¥c vØa Ç‹ hÜÖng thÖm Çû bÓc lên dìu 
dÎu; låi cÛng kén ch†n ÇÒ pha trà cho h®p v§i trà, Ãm pha 
th‰ nào thì tÓt, chén uÓng th‰ nào thì ngon, cho Ç‰n lo than 
và siêu nÜ§c cÛng phäi nÃu th‰ nào cho mau. ñây là tÃt cä 
nh»ng ÇiŠu khó khæn cûa nghŒ thuÆt. NgÜ©i không nghiŒn 
và sành uÓng trà không sao hi‹u ÇÜ®c, cÀn phäi có nghiên 
cÙu và cÀn phäi bi‰t tinh tÜ©ng. 

 
M©i bån Ç†c hãy theo dõi m¶t b»a uÓng trà sáng s§m 

cûa m¶t ông già vào mùa lånh. 
Tr©i ch¡c phäi lånh l¡m. V§i xÙ B¡c ViŒt Nam sáng ngày 

Çây, ông già không th‹ r©i khÕi sÆp gø, n‰u giàu có sang 
tr†ng thì chi‰c ÇŒm bông. Ông ngÒi chÒm h°m trên chi‰c 
ÇŒm, còn khoác trên ngÜ©i chi‰c chæn bông, chÌ thò có cái 
m¥t và hai tay ra ngoài. 

B¶ ÇÒ trà cÛng ÇÜ®c rinh lên chi‰c sÆp, tØ hÕa lò than, 
siêu nÜ§c Ç‰n b¶ Ãm chén. Chi‰c hÕa lò không to; siêu 
nÜ§c cÛng bé l¡m, chÌ pha Ç¶ Ãm trà nhÕ là h‰t. NÜ§c pha 
trà phäi kén nÜ§c mÜa, n‰u không cÛng phäi là nÜ§c gi‰ng 
khÖi m§i không có lÅn chÃt vÄn khác Çánh låc mùi trà. Chi‰c 
Ãm là m¶t chi‰c Ãm chuyên nhÕ màu gan gà, chén uÓng 
nÜ§c là chén håt mít. Ngoài ra cÛng có m¶t chi‰c chén tÓng 
dùng Ç‹ gån trà. Chi‰c khay Ç¿ng Ãm cÛng không l§n bao 
nhiêu. Còn có thêm m¶t chi‰c bát Ç‹ Ç¿ng chi‰c Ãm chuyên 
trà. T¿ tay ông già châm b‰p Çun b¢ng nh»ng thanh g‡ 
Çóm, gi» lºa thÆt ÇŠu Ç¥n Ç‹ nÜ§c sôi Çúng Ç¶ và cÛng sôi 
ÇŠu. 

NÜ§c b¡t ÇÀu reo, nghïa là gÀn sôi, ông mª h¶p trà. 
HÜÖng thÖm trà tØ trong h¶p tÕa ra. Ông già hít hít mÛi ngºi 
m¶t cách khoan khoái nhÜ cÓ hít lÃy cái hÜÖng trà, s® Ç‹ 
bay Çi thì phí u°ng. Ông nhúm m¶t nhúm trà trong h¶p bÕ 
vào Ãm chuyên. VØa lúc Ãy nÜ§c cÛng sôi Çû Ç¶, ông Ç° 
nÜ§c sôi vào Ãm chuyên. Ông Ç° mau, Ç° ÇÀy cho nÜ§c tràn 
ra chi‰c bát Ç¿ng Ãm chuyên làm nÜ§c loang cä bên ngoài 
chi‰c Ãm. ñây là m¶t cách gi» vÎ trà, và cÛng Ç‹ gi» cho Ãm 
trà nóng ÇŠu. ñÆy n¡p Ãm chuyên låi, ông cÀm cä chi‰c Ãm 
chuyên ch¡t nÜ§c vào chi‰c chén tÓng. ñây là chén chuyên 
nÜ§c nhÃt, do cä mùi vÎ thÖm ngon cûa trà, Ç° h‰t nÜ§c 
trong Ãm chuyên ra, ông låi rót thêm nÜ§c sôi vào lÀn thÙ 
hai. 

NÜ§c trà rót ra chén tÓng, lúc Ãy ông m§i tØ tØ gån sang 
chi‰c chén håt mít lÜng lÜng và nhiŠu l¡m cÛng chÌ Ç‰n ba 
chén mà thôi. 

Hai chén trà gån ÇÜ®c, ông sai con cháu kêu Cø Bà lên, 
ÇÜa m©i m¶t chén Ç‹ tÕ lòng quí m‰n Cø Bà. RÒi ông m§i 
cÀm chén trà lên nhÃp nháp tØng ngøm nhÕ m¶t. Ông say 
sÜa v§i chén trà nhÜ cÓ tÆn hÜªng hÜÖng vÎ cûa trà tåo hóa 
Çã sinh ra cÛng nhÜ ngÜ©i Çã ch‰ hóa ÇÜ®c lên. 

Cø Bà cÛng b¡t chÜ§c cø ông, cÛng ÇÜa chén trà lên 
miŒng nhÃp nháp ngon lành l¡m. Cø Bà cÛng bi‰t thÜªng 
thÙc trà, dù cho không bi‰t thÜªng thÙc Çi n»a thì cÛng làm 
ra b¶ thÜªng thÙc Ç‹ ông cø hài lòng. 

VØa thÜªng thÙc chén trà, hai cø vØa trao Ç°i m¶t vài 
câu chuyŒn Ç‹ khen chén trà ngon, Cø Bà l¿a mua trà khéo, 
Cø Ông pha trà có kÏ thuÆt, xanh nÜ§c låi ÇÜ®m hÜÖng. 
ThÆt là m¶t bÙc tranh ÇËp, cái cänh hai ông bà già thuÆn v® 
thuÆn chÒng trong b»a uÓng trà sáng s§m. 

UÓng xong chén trà, Cø Bà låi Çi lo công viŒc cûa mình. 
Còn riêng Cø Ông vÅn cÙ ngÒi låi trên sÆp ti‰p tøc hÜªng 
hÜÖng vÎ cûa trà ngon b¢ng chén håt mít qua nh»ng ngøm 
nÜ§c rÃt nhÕ ÇÜ®c nhÃm nháp tØ tØ... 

ThÜªng thÙc trà, các cø uÓng tØng ít m¶t nhÜ vÆy, nên 
ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i không bi‰t thÜªng thÙc mùi vÎ hÜÖng trà, 

N 
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v§ ÇÜ®c chén trà ÇÜa lên uÓng m¶t hÖi, các cø mŒnh danh 
là b†n ngÜu Äm, nghïa là uÓng nhÜ trâu, uÓng hùng høc 
không hi‹u trà là gì. 

Ÿ nÜ§c ta uÓng trà tàu sành là m¶t bi‹u hiŒu phong lÜu, 
nhiŠu ngÜ©i nghiŒn trà tàu, hÍ sáng dÆy không có m¶t chén 
trà ÇÆm thì không làm gì ÇÜ®c cä, có ngÜ©i nhÎn æn thì ÇÜ®c 
mà không th‹ nào nhÎn ÇÜ®c trà! 

 
- UÓng trà sen 
TØ trên m§i nói t§i cách uÓng trà tàu, nhÜng bên cånh trà 

tàu, ta låi cÛng có m¶t thÙ trà rÃt quí, Çó là trà sen. Trong 
các thÙ trà Ü§p hoa, chÌ có trà Ü§p hoa sen là ÇÜ®c chu¶ng 
hÖn cä. Hàng næm vŠ mùa sen, nh»ng gia Çình phong lÜu 
ÇŠu mua hoa sen vŠ Ç‹ Ü§p trà. UÓng trà tàu thì cÀu kÿ là ª 
ch‡ pha trà, trái låi uÓng trà sen thì cÀu kÿ låi chính là khâu 
Ü§p trà v§i hoa sen. 

Nh»ng gia Çình nŠ n‰p ViŒt Nam cho viŒc Ü§p trà sen là 
viŒc không th‹ bÕ ÇÜ®c, nên dù túng bÃn, hàng næm t§i vø 
sen cÛng có mua hoa sen Ç‹ Ü§p m¶t ít trà. Ch£ng nhiŠu thì 
m¶t cân ho¥c nºa cân cÛng là có. Trong các nÖi th© cúng, 
ta thÜ©ng kén trà sen Ç‹ pha nÜ§c. 

Trà Ü§p sen phäi mua thÙ trà mån häo thÆt tÓt, lúc uÓng 
m§i dÎu gi†ng và ÇÜ®m nÜ§c mà không làm låc mùi sen. Trà 
mua vŠ, con cháu trong nhà còn xúm vào nh¥t Ç‹ loåi b§t 
nh»ng mänh trà vøn, nh»ng lá trà già, nh»ng c†ng trà còn 
låc lõng vào cân trà. Trà ÇÜ®c nh¥t kÏ lÜ«ng xong ÇÜ®c û kín 
Ç‹ khÕi bay hÜÖng trà, trong khi ch© mua sen và nh¥t gåo 
sen. 

MuÓn Ü§p trà, ngÜ©i ta dùng nh»ng quä Ç¿ng trà sÖn 
son th‰p vàng. Trà ÇÜ®c räi m¶t lÜ®t mÕng trên quä, rÒi m¶t 
lÜ®t gåo sen ÇÜ®c r¡c ÇŠu lên trên, rÒi låi Ç‰n m¶t lÜ®t trà, 
và sau lÜ®t trà låi là lÜ®t gåo sen. CÙ ti‰p tøc nhÜ th‰ cho 
Ç‰n khi h‰t. M¶t chi‰c khæn ÇÜ®c û lên và n¡p quä ÇÜ®c ÇÆy 
kín låi. 

NgÜ©i ta Ç‹ nhÜ vÆy qua Çêm hÜÖng sen së quyŒn vào 
cánh trà. Ngày hôm sau, trà Çó ta Çem sàng Ç‹ nh»ng håt 
gåo sen ÇÜ®c cho vào m¶t chi‰c túi b¢ng giÃy bóng bu¶c 
kín Ç‹ gi» lÃy cä hÜÖng sen lÅn hÜÖng trà, rÒi Ç¥t lên sÃy 
trên m¶t hÕa lò than âm Ì. SÃy chØng ba ti‰ng ÇÒng hÒ thì 
bÕ ra. Cánh trà Çã khô, hÜÖng sen Çã ÇÜ®c m¶t phÀn cánh 
trà. Låi mua m¶t l§p sen thÙ hai Ç‹ Ü§p lÀn thÙ hai và låi sÃy 
nhÜ lÀn thÙ nhÃt. Sau hai lÀn Ü§p trà Çã ÇÜ®m, khá Çû 
hÜÖng sen, nh»ng gia Çình phong lÜu thÜ©ng Ü§p trà Ç‰n 
bÓn næm lÀn Ç‹ hÜÖng sen càng quyŒn vào cánh trà, và 
càng Ü§p nhiŠu lÀn thì trà càng thÖm. 

LÀn Ü§p cuÓi cùng, viŒc sÃy ÇÜ®c kÏ lÜ«ng hÖn cho cánh 
trà thÆt khô kiŒt. Trà sen Çã sÃy xong rÒi ÇÜ®c cÃt vào hÛ 
ho¥c h¶p kín Ç‹ hÜÖng thÖm cûa sen cÛng nhÜ cûa trà khÕi 
bay mùi vÎ Çi. 

Lúc mua sen phäi chú š, mua sen chÙ ÇØng mua quÿ. 
Quÿ cÛng giÓng sen nhÜng nhøy không ÇÜ®m hÜÖng b¢ng 
sen. Sen bên trong thÜ©ng có cánh nhÕ. Còn quÿ l§p cánh 
trong nhÕ hÀu nhÜ không có. 

Trà sen Ü§p thì công phu cÀu kÿ nhÜ vÆy, nhÜng Ç‰n lúc 
uÓng thì låi rÃt giän dÎ, không cÀu kÿ nhÜ khi uÓng trà tàu. 

Trà sen pha vào Ãm cÛng ÇÜ®c, và bÃt cÙ ngÒi vào ch‡ 
nào, trong nhà, ngoài sân ta ÇŠu có th‹ thÜªng thÙc ÇÜ®c 
Ãm trà sen và sÓ nhiŠu ít cÛng không sao. N‰u uÓng trà tàu 
chÌ Ç¶c Äm m§i ngon, trái låi trà sen vÅn gi» ÇÜ®c nguyên vÎ 
và vÅn thÖm ngon, dù Äm khách là bao nhiêu ngÜ©i, nhiŠu 
cÛng không sao. HÖn n»a, uÓng trà sen v§i bÃt cÙ hång 
khách nào cÛng ÇŠu thích h®p. 

Có khách t§i nhà, muÓn m©i Ãm trà sen, chû nhân chÌ 
viŒc tráng Ãm, bÕ trà, rÒi rót nÜ§c sôi vào. Ñ trong Ãm giÕ 
bÓn næm phút. Trà rót ra chén hÜÖng thÖm ngào ngåt và khi 
uÓng vào chû khách ÇŠu cäm thÃy m¶t hÜÖng vÎ nhË nhàng 
dìu dÎu tØ chén trà bÓc lên, tØ trong c° h†ng ÇÜa ra và tØ hÖi 
khói ngào ngåt trong Ãm nÜ§c. Trà sen ngon và Ç¥c biŒt 
ViŒt Nam Çã bi‹u dÜÖng cái tinh thÀn hòa dÎu cûa ngÜ©i 
mình, nhÜng trong cái hòa dÎu cÛng vÅn có cái gì là bÃt 
khuÃt nhÜ hÜÖng trà muÓn tÕa lên vÆy. 

ThÜ©ng ra uÓng trà sen không cÀu kÿ, nhÜng các cø ÇÒ 
c°, các bÆc lão nho và các cø già chû nhân ông các ao sen 
cÛng có m¶t lÓi uÓng trà sen rÃt cÀu kÿ. Mà ai cÛng phäi là 
chû nhân ông m¶t ao sen thì không bao gi© có th‹ mà 
thÜªng thÙc ÇÜ®c, ngoåi trØ trÜ©ng h®p ÇÜ®c chû nhân ông 
các ao sen Üng thuÆn. 

Mà trà sen uÓng theo ki‹u này thì tuyŒt ngon, có lë ngon 
hÖn bÃt cÙ thÙ trà tàu nào. 

M†i bu°i chiŠu, trÜ§c khi tr©i tÓi, khi mùa sen b¡t ÇÀu tr° 
hoa, chû nhân ông ao sen ho¥c sai con cháu ho¥c t¿ thân 
tìm lÃy m¶t hai bông sen s¡p nª, våch cánh hoa ra nhét vào 
m‡i bông m¶t nhúm trà. Sáng hôm sau, nhúm trà ÇÜ®c lÃy 
ra Çem pha trà, trà qua m¶t Çêm n¢m trong hoa sen, nh»ng 
cánh trà Çã ÇÜ®c Ü§p tr¿c ti‰p hÜÖng sen ngay trong lòng 
hoa, nh»ng cánh trà Çã ÇÜ®m hÜÖng sen låi thÃm cä hÖi Äm 
cûa hoa trong ban Çêm, uÓng rÃt thÖm và ÇÆm nÜ§c. Trà 
Ü§p sen Çã cÀu kÿ, nhÜng nÜ§c dùng Ç‹ pha trà låi cÀu kÿ 
hÖn. Mùa sen nª là mùa hå cho t§i ÇÀu thu, Çêm Çêm sÜÖng 
thÜ©ng xuÓng và Ç†ng trên các lá sen. Sáng ngày, muÓn lÃy 
nÜ§c Ç‹ pha trà, các cø cho con cháu Çi hÙng nh»ng håt 
sÜÖng Ç†ng trên lá sen Çem vŠ Çun sôi pha trà. Ta hãy 
tÜªng tÜ®ng trên m†i lá sen chÌ Ç†ng m¶t vài gi†t sÜÖng, 
phäi qua bao nhiêu lá sen m§i hÙng ÇÜ®c Çû nÜ§c cho m¶t 
Ãm trà. 

Các cø nói, uÓng trà sen, v§i trà Ü§p trong hoa sen, v§i 
nÜ§c Ç†ng trên lá sen, các cø Çã hÜªng ÇÜ®c tÃt cä cái chÃt 
tinh túy cûa sen qua hÜÖng thÖm cÛng nhÜ qua sÜÖng Ç†ng 
và ÇÒng th©i cä cái khí thanh khi‰t cûa ÇÃt tr©i. Trà uÓng 
nhÜ vÆy các cø khen rÃt ngon. Có lë ngon vì hÜÖng sen, vì 
trà, nhÜng cÛng ngon vì cái công phu Ç‹ có ÇÜ®c Ãm trà. 

Có công phu, uÓng Ãm trà sen m§i càng thÃy thú và cái 
thú này, các chû nhân ông ao sen, hàng næm bao gi© cÛng 
không bÕ. 

Ông Lê Væn Siêu, trong cuÓn Væn Minh ViŒt Nam, có nói 
Ç‰n chuyŒn æn c¡p hÜÖng thÖm cûa sen b¢ng cách Ç‰n 
nh»ng hÒ sen tìm nh»ng bông sen còn búp, së våch cánh 
hoa ra bÕ vào gi»a m¶t s®i bÃc, rÒi l¡p låi cho cánh nó cúp 
låi nhÜ cÛ. ñ‰n sáng hôm sau, trÜ§c khi ngÜ©i ta hái Çem 
bán, thì låi Ç‰n nh»ng bông hoa Ãy mà rút nh»ng s®i bÃc ra. 
S®i bÃc khô Ç‹ trong lòng bông sen suÓt m¶t Çêm thì hÜÖng 
thÖm cûa sen Çã có m¶t phÀn l§n ÇÜ®c hút vào s®i bÃc. M¶t 
Ãm trà mà cho vào m¶t s®i bÃc Ãy thì thÖm ngát nhÜ Ü§p 
mÃy lÀn sen vÆy. 

NgÜ©i ta nghï r¢ng æn c¡p hÜÖng thÖm cûa sen nhÜ vÆy, 
bông sen có th‹ bÎ giäm Çi rÃt nhiŠu Ç¶ thÖm, nhÜng th¿c ra 
dùng bÃc Ç‹ lÃy hÜÖng thÖm cûa sen cÛng không khác Ç¥t 
nh»ng nhúm trà vào bông sen. ViŒc làm này chÌ có các chû 
nhân ông hÒ sen, ao sen m§i làm ÇÜ®c. Có ngÜ©i cho r¢ng 
dù bông sen có bÎ lÃy hÜÖng thÖm Çi, nhÜng hoa sen còn ª 
trong ÇÀm, chÜa bÎ hái h£n, hÜÖng thÖm dù có bÎ lÃy Çi, 
ch£ng qua hÜÖng thÖm vÅn ti‰t ra và hoa có ti‰t ra bao 
nhiêu hÜÖng thÖm Çi n»a thì cái chÃt thÖm vÅn ÇÜ®c cây 
cung Ùng ÇÀy Çû.-   (Wien / Áo) 
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rôøi baét ñaàu vaøo thu. Nhöõng 
caây phong ñoåi maøu laù töø 

xanh ngoïc lan daàn qua maøu tím, 
maøu vaøng, maøu naâu, maøu cam... taïo 
neân khung trôøi thô moäng, coäng theâm 
khoâng gian hôi laønh laïnh khieán loøng 
daï toâi nao nao nhôù veà queâ cuõ, nhaát 
laø khoaûng thôøi gian tröôùc Teát vaøi 
thaùng. 

Con ñöôøng ñaát ñi vaøo nhaø toâi 
hieän nay, keá beân bôø soâng cuõng töøa 
töïa nhö khung caûnh moät ngaøy aáu thô 
naêm cuõ, nôi toâi sinh ra vaø lôùn leân 
trong tuoåi maêng non, coù vaàng traêng 
queâ ngoaïi soi boùng treân maûnh vöôøn 
troàng cau vaø caây aên traùi, coù nhöõng 
cheùn cheø thôm muøi haït sen boïc 
trong nhöõng traùi nhaõn traéng ñuïc, 
ñöôïc gaùnh ñi baùn bôûi caùc ‘muï’ baùn 
haøng rong ban ñeâm, tieáng rao haøng 
“Ai... cheø khoâ oâ oâ oâ...ng” vang voïng, 
keùo daøi trong ñeâm vaéng thanh tòch. 
Nhöõng baø baùn cheø thöôøng khoaùc 
chieác aùo daøi naâu cuõ kyõ leân vai maø 
khoâng caàn caøi cuùc, dó nhieân laø beân 
trong hoï ñaõ coù baän aùo baø ba, vì taäp 
tuïc coå truyeàn vaø phong caùch cuûa 
daân Hueá, ra ñöôøng phaûi aên maëc 
ñaøng hoaøng. 

Ñeâm xuoáng, nhöõng con thuyeàn 
eâm ñeàm löôùt treân soùng nöôùc doøng 
Höông, vaêng vaúng lôøi ca Nam Bình 
naõo ruoät vaø tieáng phaùch nhòp cuûa 
caùc ca nöõ xinh ñeïp, cuøng hôïp nhòp 
nhaøng cuûa ñaøn baàu, ñaøn tranh, vaø 

saùo truùc mua vui cho khaùch thöôûng 
ngoaïn, ngaøy nay laø moät ngheà aên 
khaùch ñoái vôùi daân trong vuøng, ñöôïc 
caûi tieán ñeïp maét hôn qua caùch aên 
maëc cuûa caùc ca kyõ taân tieán vaø thôøi 
trang, thöôøng laø aùo daøi khaên ñoùng 
hoaøng haäu, sang troïng kieåu caùch tuøy 
theo töøng nhan saéc, chieác thuyeàn 
cuõng ñöôïc sôn pheát chænh ñoán hôn, 
ñeå ñoùn chaøo du khaùch khaép nôi treân 
theá giôùi tuï veà.  

Hueá vaø Vònh Haï Long, hay Ñaø 
Naüng, nôi coù thaéng caûnh Naêm Cuïm 
Nuùi Queâ Höông (Nguõ Haønh Sôn), 
ñöôïc coi laø nôi du khaùch tuï vaøo 
ñoâng, khoâng thua chi Saøigoøn....  

Coù nhöõng ngaøy caûm thaáy laønh 
laïnh, ngoài trong khoang thuyeàn nhìn 
ra laøn nöôùc nhaáp nhoâ, nhôù veà nhöõng 
kyû nieäm cuõ, trong luùc ñoùi loøng ñöôïc 
môøi toâ Buùn Boø Hueá, moùn aên quoác 
hoàn quoác tuùy cuûa daân mieàn Trung 
caøy leân soûi ñaù, thì thaät laø tuyeät vôøi. 

Coù moät nhaø vaên ñaõ vieát veà Buùn 
Boø Hueá theá naày: cay quaù, thòt boø maø 
laïi coù gioø heo ñi keøm nghe khoâng 
maáy ‘oån thoûa’! Roài coøn cho raèng 
mieáng gioø heo ñaõ laøm cho toâ buùn 
‘bôùt phaàn thanh nhaõ’... Chao ôi, noùi 
nhö theá thì toâi bieát chaéc raèng oâng 
nhaø vaên naày khoâng phaûi laø ngöôøi 
mieàn Trung roài. Ñaõ theá, oâng coøn ñi 
so saùnh nhieàu moùn aên cuûa caùc mieàn 
khaùc, dó nhieân khoâng ngon baèng 
moùn oâng thích.  

Nhöng maø trôøi aï... nhieàu ngöôøi thì 
laém mieäng, moãi ngöôøi moãi kieåu moãi 
caùch, moãi sôû thích khaùc nhau. Toâi 
cuõng raát thích moùn aên oâng taû, ngaøy 
nay coù khi coøn phaûi ñi kieám nhöõng 
nôi ngon maø aên... nhöng neáu baûo 
raèng chæ aên hoaøi moùn ñoù thì khoâng 
ñöôïc, phaûi thay ñoåi môùi khoaùi khaåu. 
Hoâm nay Phôû, mai Côm taám, moát 
Buùn Boø Hueá, ngaøy kia Mì Quaûng, 
Baùnh xeøo, baùnh taàm bì... moùn naøo 
cuõng coù caùi ngon rieâng cuûa noù, vaø 
moãi caù nhaân coù quyeàn thích moùn 
naøo hôïp vôùi mình nhaát. 

Vaû laïi, ai cuõng coù caùi töï haøo 
rieâng cuûa daân vuøng ñoù, vaø thöùc aên 
laïi tuøy luùc, tuøy thôøi... Noùng nhö ñoå 
löûa maø cho aên buùn boø Hueá hay Phôû 
thì khoù nuoát troâi, cuõng nhö trôøi laïnh 
ñöôïc môøi aên kem hay nöôùc ñaù nhaän! 

Khi naáu moùn aên, ngöôøi ta thöôøng 
phaân loaïi, moùn boø laø boø, heo laø heo, 
ai laïi naáu laãn loän thì nöôùc suùp coøn ra 
muøi gì, tröø ñoà xaøo thaäp caåm lai caêng!  

Nhöng vôùi Buùn Boø Hueá thì laïi 
khaùc! Boø vaø heo coäng laïi thaønh Buùn 

Boø Hueá ñöôïc nhieàu ngöôøi öa thích, 
moät toång hôïp ngheä thuaät ‘nöôùc 
duøng’ trong ngaønh naáu nöôùng, chæ coù 
ôû mieàn Trung Vieät Nam, thích aên vaø 
öa chuoäng nhaát vaãn laø caùc baø caùc 
coâ. 

Laø daân toäc Vieät, cha oâng chuùng 
ta ñaõ bieán cheá ra nhieàu moùn aên 
ngon tuyeät. Cho ñeán baây giôø, ngöôøi 
mieàn Baéc noåi tieáng vôùi moùn Phôû 
(Beef Soup), maø nhôø cuoäc ñoåi ñôøi, 
moät soá lôùn ngöôøi Vieät phieâu löu, troâi 
giaït khaép nôi ñòa caàu, ñaõ noåi tieáng 
treân theá giôùi. Moùn baùnh cuoán Thanh 
Trì cuõng thi vò khoâng keùm, roài coøn 
buùn rieâu cua.... ngay caùi moùn “moäc 
toàn” cuõng tröù danh khoâng thua chi, 
duø thöïc khaùch ña soá laø ‘phe ta’. 

Ngöôøi mieàn Trung, sinh soáng nôi 
mieàn coù caùi eo chính giöõa ñaát nöôùc. 
Hai ñaàu to phình daønh cho Nam vaø 
Baéc, phaàn teo toùp ñeå cho mieàn 
Trung... Chính vaäy maø yù chí vuøng 
leân, caùch maïng phaán ñaáu tieàm taøng 
trong taâm khaûm ngöôøi trai traùng cuûa 
nôi naày, Khoâng ít, thaønh danh loãi laïc. 
Moät trieàu ñình Vua Chuùa ôû Hueá vaø 
nhöõng nhaân vaät chính trò, ñaûng phaùi 
ngöôøi mieàn Trung ñaõ noùi leân ñieàu 
ñoù.  

Thöùc aên cuõng vaäy, khaùc laï vaø 
thôm ngon, ñuû thöùc vò trong noài suùp, 
ñoù laø Buùn Boø Hueá, hay toâ Mì Quaûng 
ñaäm ñaø, ngoaøi ra coøn nhieàu moùn 
khaùc nhö baùnh beøo, baùnh naäm, boät 
loïc, côm heán, nem treù....  

Trong Nam, mieàn ñaát phì nhieâu 
coø bay thaúng caùnh, ai maø khoâng bieát 
ñeán moùn noåi tieáng Huû Tieáu Myõ Tho, 
côm taám, goûi cuoán... vaø nhöõng moùn 
nhaäu khoâng ai baèng, cuõng nhö canh 
chua, caù kho toä,  caù loùc nöôùng trui, 
ba khía, v.v...  

Neáu noùi veà thöùc aên ba mieàn, keå 
caû ngaøy cuõng chöa heát... 

Nhöõng ngaøy muøa Ñoâng, daân 
mieàn Trung thöôøng hay bò baõo luït, xöù 
daân gaày vì ngheøo laïi theâm xaùc xô! 
Ñaát coøn teo huoáng chi con ngöôøi! 

“Queâ höông em ngheøo laém ai ôi, 

muøa ñoâng thieáu aùo haï thôøi thieáu aên, 

trôøi raèng trôøi haønh côn luït moãi naêm... 

hoø ôi... khieán ñau thöông thaám traøn 

ngaäp Thuaän An ñeå lan bieån khôi... ôùi 

hoø....” 
Caâu haùt treân cho thaáy laém tai 

öông xaûy ra treân vuøng ñaát queâ 
ngheøo naày... luït loäi thöôøng taán coâng 
vuøng ñaát khoâ caèn, coù khi haøng tuaàn, 
haøng thaùng nöôùc môùi chòu ruùt. 

T 
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Nhöõng luùc ngaäp luït thì laøm gì coù chôï 
buùa, thöùc aên thöôøng laø nöôùc maém 
vaø muoái ôùt, tröùng vòt luoäc. May maén 
laém môùi coù moät chieác ghe cheøo tôùi, 
baùn cho vaøi thöù coù theå aên caàm cöï 
chôø chính phuû cöùu trôï. Cuõng coù gia 
ñình chôø daøi coå gaàn cheát ñoùi maø 
khoâng thaáy ai tôùi cöùu!... noùi chi mô 
öôùc ñeán toâ Buùn Boø Gioø Heo cay cay, 
muøi maém ruoác boác hôi, khoùi toûa bay 
thôm löøng trong khoâng khí.  

Nhöõng luùc trôøi möa luït, ngoài co 
gioø treân boä phaûn, nhìn doøng nöôùc 
cuoàn cuoän, ñuïc ngaàu lan traøn moïi 
nôi, trong nhaø, ngoaøi saân, keùo theo 
nhöõng coïng raùc reán, vaø xaùc thuù vaät 
cheát troâi dô baån... Ñoùi quaù ñaàu oùc deã 
mô töôûng ñeán moät thöù gì haáp daãn daï 
daøy con ngöôøi... Muøi Buùn Boø Hueá 
ñaâu ñaây... chaéc meâ saûng roài! Laøm gì 
nhaø ai coù buùn, coù thòt maø naáu trong 
luùc naày! Chöa noùi ñeán löûa cuûi cuõng 
phaûi ñeå daønh nuoâi thaân trong nhöõng 
ngaøy tôùi, bieát khi naøo nöôùc ruùt maø 
mong. Thoâi thì ñaønh aên trong töôûng 
töôïng cuõng ñôõ phaàn naøo söï theøm 
khaùt cuûa con ngöôøi. Ngoài guïc ñaàu 
oâm caùi buïng leùp xeïp keâu roïc roïc, 
nhôù muï gaùnh Buùn Boø Hueá moãi saùng 
cöù khoaûng baûy giôø laø xuaát hieän ñaàu 
heûm, hai caùi thuùng hai beân, moät beân 
ñaët noài buùn boø, beân kia laø roå cheùn 
baùt muoãng ñuõa, cuøng chanh ôùt haønh 
laù rau raêm, vaø caùi khaên lau toâ cheùn. 
Phía döôùi coù thau nöôùc ñeå traùng sô 
qua caùi toâ cho phaûi pheùp chöù cuõng 
chaúng ñöôïc saïch chi cho laém. Muoán 
saïch thì mang toâ nhaø mình ra mua... 
nhöng aên buùn trong caùi toâ nhaø mình 
thì laïi thaáy khoâng ngon môùi laø 
phieàn... 

Trong toâ Buùn Boø Hueá coù caùi gì 
maø thôm ngon, quyeán ruõ nhö theá? 

Dó nhieân laø phaûi coù buùn coïng lôùn, 
thòt boø baép (gaân), gioø hay moùng heo 
laø nhöõng thöùc chính phaûi coù ñeå naáu 
Buùn Boø. 

Tröôùc heát laø nöôùc duøng. Muoán 
nöôùc cuûa noài Buùn Boø thôm ngon, 
phaûi bieát caùch naáu. Quaäy maém ruoác 
ra vôùi nöôùc, ñeå cho loùng xuoáng, laáy 
phaàn nöôùc trong naáu môùi thôm 
ngon, ñaäm ñaø maø khoâng hoâi.  

Nhôù raèng khoâng theå thieáu saû, 
maém ruoác, ôùt maøu vaø rau raêm. Neáu 
thieáu boán moùn naày seõ khoâng thaønh 
muøi Buùn Boø Hueá. 

Muoán cho maët nöôùc ñoû, coù theå 
duøng ôùt maøu phi vôùi toûi cho thôm, roài 
ñoå leân treân maët nöôùc trong noài suùp, 
seõ coù maøu ñoû, neáu muoán ñoû nhieàu, 

cho theâm ôùt maøu, hay coù theå xaøi hoät 
ñieàu phi cho ra maøu ñoû cuõng ñöôïc.  

Toâ Buùn Boø Hueá laøm cho loøng 
ngöôøi aám laïi, nhaát laø khi trôøi ñoâng 
tieát giaù... trong caùi khoâng gian laïnh 
ngaét, buoàn hiu. Nhìn toâ Buùn Boø tröôùc 
maët, maøu ñoû röïc, noùng hoåi khoùi boác 
leân lô thô, loaùng thoaùng vaøi mieáng ôùt 
nho nhoû noåi boàng beành treân maët 
nöôùc, nhöõng coïng haønh taây traéng vaø 
maøu xanh cuûa rau raêm, beân caïnh 
mieáng gioø heo nöûa da nöûa naïc vaø 
vaøi mieáng thòt boø gaân maáp meù, nuùp 
sau laù rau raêm.... nöôùc mieáng ñaõ 
ñöa leân mieäng, chöa aên ñaõ thaáy aám 
loøng, neáu quaùn buùn noåi tieáng coù ñaàu 
beáp naáu ngon thì heát bieát! 

Thöôøng, toâ buùn boø Hueá cay vöøa 
phaûi, khoâng cay khoâng phaûi laø Buùn 
Boø Hueá, muoán aên cay hôn, thì tröôùc 
maët khaùch coù moät huõ ôùt sa teá, töùc laø 
ôùt toûi phi vôùi daàu, cay thôm, maøu meø 
noåi hôn khi cho theâm vaøo toâ buùn. Dó 
nhieân nhìn haáp daãn hôn nhieàu, so 
vôùi nhöõng ngöôøi khoâng aên cay hoaëc 
aên cay raát ít. 

AÊn vôùi Buùn Boø Hueá, ôû kinh thaønh 
Hueá, khoâng coù rau ñi keøm, chæ laø toâ 
buùn thuaàn tuùy. AÊn laáy höông laáy 
hoa, kieåu Vöông toân quí toäc thöôøng 
duøng. Thöùc aên hay ñöïng trong 
nhöõng cheùn ñóa nhoû xíu, nhö ñoà chôi 
con nít. Toâ buùn cuõng baèng caùi cheùn 
aên côm loaïi lôùn ôû beân ñaây! 

Ngaøy xöa ôû Hueá, neáu aên uoáng 
maø ‘phaøm phu tuïc töû’ quaù, chaúng 
haïn nhö goïi ‘toâ xe löûa’, ‘toâ taøu 
ngaàm’... hay aên moät luùc hai ba toâ, thì 
bò thieân haï nhìn nhö moät keû cheát ñoùi! 
chæ coù ‘phu xe’ môùi aên nhieàu vaäy 
thoâi. Vì vaäy, daân Hueá oám o, gaày trô 
xöông, ña soá! ngheøo thieáu aên thì oám 
ñaõ ñaønh, giaøu cuõng ít ai maäp, vì phaûi 
aên kieåu khaùch saùo, cho coù. Quí toäc 
chöù khoâng phaûi ñaàu ñöôøng xoù chôï 
maø ham aên ham uoáng! Thaät laø voâ 
phöôùc cho nhöõng ai bò ôû trong hoaøn 
caûnh ñoù. Ñoùi maø phaûi laøm boä laøm 
tòch, nhieàu khi trong caûnh ngoä töùc 
cheát ñi ñöôïc, ñoùi quaù, theøm quaù maø 
khoâng daùm aên theâm, khi coù ngöôøi 
môøi moïc cuõng phaûi laéc ñaàu, vôø voã 
buïng keâu no! Giaáy raùch phaûi giöõ laáy 
leà... Maï ôi! 

Buùn Boø Hueá vaøo trong Nam thì 
khaùc,  daân mieàn Nam haøo phoùng, xöù 
ruoäng coø bay thaúng caùnh, ñoùi keâu 
ñoùi maø no thì laéc ñaàu khoâng aên. Môøi 
ai laø môøi thaät, khoâng ñaõi boâi khaùch 
saùo nhö ôû mieàn khaùc. Vì theá, aên Buùn 
Boø Hueá ôû mieàn Nam, ñóa rau ñi keøm 

to ngoàn ngoän, goàm coù giaù soáng, rau 
muoáng cheû. Coù nôi chôi baûnh hôn, 
laø coù caû rau baép chuoái hoàng hoàng, 
nhìn raát haáp daãn, aên cuõng ngon 
mieäng. Ñaâu coù ai khieáu naïi laø : “toâi 
khoâng muoán ñóa rau naày”. Ngay 
chính goác ngöôøi Hueá, ñoâi ngöôøi khoù 
tính pheâ bình ‘Buùn Boø Hueá maø aên 
vôùi rau soáng!”, nhöng roài hoï cuõng 
gaép rau aên nhö nhöõng ngöôøi khaùc, 
khoâng baùc boû ñóa rau ‘sai traùi’ ñoù! 

Troän toâ buùn boø Hueá cho ñeàu, gaép 
moät ñuõa leân nhöõng coïng buùn traéng 
meàm maïi, keøm theo laùt thòt boø gaân, 
dính ít rau raêm haønh traéng, boû vaøo 
mieäng... chao ôi laø ngon. Vò cay cay, 
nöôùc duøng ngoït cuûa thòt boø, cuûa 
xöông heo, coäng vôùi muøi thôm cuûa 
saû vaø maém ruoác thoang thoaûng, coøn 
höông vò queâ höông naøo cho baèng! 

Thænh thoaûng caén moät mieáng gioø 
heo, nhai nghe söøn söït, khoâng meàm 
quaù cuõng khoâng dai quaù, naáu nhö 
vaäy môùi ñöôïc goïi laø ñaàu beáp cöø 
khoâi! 

Trong mieàn Nam, ra haûi ngoaïi, 
thöùc aên dö thöøa, ngöôøi ta cheá bieán 
theâm, cho huyeát heo vaø gaân vaøo 
Buùn Boø Hueá, giaù tieàn theâm 50 cent 
cho moãi toâ, vaäy maø nhieàu ngöôøi 
chieáu coá ra pheát. Ngay taïi Hueá hieän 
nay, moät vaøi tieäm noåi tieáng ñoâng 
khaùch, cuõng bieán cheá cho theâm 
nhöõng mieáng thòt nhö moïc trong noài 
buùn, aên thì coù ngon, nhöng khoâng 
raët Buùn Boø Hueá nhö xöa! 

Nhöng caên baûn boán moùn phaûi coù 
khi naáu buùn boø Hueá, nhö ñaõ noùi treân, 
ngoaïi tröø buùn coïng lôùn, gioø heo, thòt 
boø, laø: Saû, maém ruoác, ôùt maøu vaø rau 
raêm. Thieáu rau raêm treân maët toâ buùn, 
coi nhö maát ngon moät phaàn. Muøi rau 
raêm ñi keøm vôùi muøi nöôùc leøo quyeän 
vaøo nhau, gaây neân moät höông vò loâi 
cuoán.  

Vaãn coù nhieàu ngöôøi goác Hueá naáu 
buùn boø Hueá khoâng cho rau raêm.  Ñoù 
laø vaán ñeà maø nhöõng ngöôøi chuyeân 
veà naáu nöôùng hay baøn caõi vôùi nhau, 
coù rau raêm ñuùng, hay khoâng caàn rau 
raêm. Keát quaû ai cuõng cho raèng phaàn 
mình coù lyù. Rieâng toâi thì ñaõ aên nhieàu 
nôi noåi tieáng veà Buùn Boø Hueá, taïi 
Hueá, Ñaø Naüng, ôû trong mieàn Nam, 
qua Myõ, nôi naøo coù buùn ngon, ngöôøi 
ta ñeàu coù boû rau raêm treân maët. Vaø 
noùi ngay raèng, toâi cuõng thích nhö 
vaäy. 

Rau aên keøm thì coù baép chuoái seõ 
laøm cho ñóa giaù theâm ngon, coù caû 
rau muoáng cheû nöõa thì tuyeät. Nhôù laø 
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khoâng theå thieáu vaøi laùt chanh, maáy 
traùi ôùt hieåm vaø huõ ôùt sa teá. Ngoaøi ra 
khoâng caàn phaûi coù rau huùng queá hay 
tía toâ v.v... 

Sôû dó toâi phaûi noùi roõ veà toâ Buùn Boø 
Hueá nhö vaäy, vì baây giôø, moùn ñoù laø 
thoâng duïng. Ñeå yù caùc tieäm chuyeân 
baùn phôû, phaûi laøm chöõ neùon, chaïy 
ñeøn tím, ñeøn ñoû, duy nhaát quaûng caùo 
theâm moät moùn: Buùn Boø Hueá, ñuû bieát 
moùn aên thoâng duïng vaø haáp daãn nhö 
theá naøo.  

Coù nhieàu oâng phaøn naøn khi ñi 
vaøo nhaø haøng Taøu, maø baø vôï laïi ñoøi 
moùn Buùn Boø Hueá... “thieät caùi moùn 
bình daân, ñaâu cuõng coù maø sao baû aên 
hoaøi khoâng chaùn!”.  

Ñuùng vaäy, tröôøng hôïp cuûa toâi ôû 
nhaø cuõng na naù. Moãi laàn naáu Buùn 
Boø Hueá, y nhö laø toâi taêng böõa aên leân 
ba laàn moät ngaøy. Tröa, chieàu, vaø moät 
laàn khoaûng chín möôøi giôø ñeâm. Neáu 
muoán 'diet' thì toát nhaát laø ñöøng coù 
naáu Buùn Boø Hueá. Muøi thôm cuûa noù 
thöïc chòu khoâng noåi, nhaát laø khi qua 
laïi trong beáp, môû naép noài leân, nhìn 
thaáy maøu ñoû soùng saùnh cuûa nöôùc 
duøng, muøi thôm dìu dòu cuûa saû, cuûa 
maém ruoác, cuûa ôùt cay lan toûa, laïi 
coàn caøo trong buïng muoán aên theâm 
toâ  nöõa, cho duø laø buïng chöa ñoùi! 
Nhaát laø khi trôøi laïnh thì khoûi noùi, aên 
cho noù aám ngöôøi... Lyù luaän cuûa keû 
thích aên! 

Coù nhöõng gia ñình Vieät ñònh cö 
taïi caùc thaønh phoá nhoû, hoaëc nhöõng 
chuû tieäm Nail phaûi môû tieäm nôi xa 
phoá Vieät Nam, moãi tuaàn ít nhaát moät 
laàn phaûi chòu laùi xe xa caû vaøi tieáng 
ñoàng hoà, muïc ñích laø ñi chôï AÙ Ñoâng 
mua nhöõng thöùc aên thuaàn tuùy queâ 
höông, kieám vaøi tôø baùo Vieät, vaø aên 
nhaø haøng coù thöùc aên quen thuoäc, 
maø trong ñoù moùn Buùn Boø Hueá  cuûa 
mieàn Soâng Höông Nuùi Ngöï chieám 
phaàn khoâng nhoû. 

 
Toâ Buùn Boø Hueá haûi ngoaïi, duø 

khoâng ñöôïc aên taïi maûnh ñaát queâ 
höông, nhöng trong buoåi saùng hay 
chieàu laønh laïnh, ngoài beân nhaø thuûy 
taï phía sau vöôøn nhaø mình, nhìn ra 
hoà sen coøn soùt moät boâng hoa maøu 
hoàng nôû lôùn ñaày höông saéc chöa 
taøn, khoùm tre vaøng rung rinh boùng 
laù, taùch caø-pheâ söõa thôm löøng vaø 
ngöôøi thöông ngoài ñoái dieän, aâu yeám 
vaét chanh vaøo toâ buùn boø Hueá noùng 
hoåi, ñang bay leân töøng sôïi khoùi 
moûng... Coøn haïnh phuùc naøo hôn...  
phaûi khoâng caùc baïn!� 

  

Hoa Xuaân 

nôû muoän 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theâm moät muøa xuaân… 
ngaén tuoåi ñôøi 

Baøng hoaøng hoài töôûng 
chuyeän xa xoâi 

Ngaøy xöa hai ñöùa chung 
tröôøng hoïc 

Ñaâu bieát ngaøy mai caùch 
bieät roài… 

Coù laàn anh baûo nhoû: Hoaøng 
Lan 

Mô öôùc cuøng em chuyeän ñaù 
vaøng 

Neáu lôõ ñôøi trai vì Toå Quoác? 
Laáy ai thöông xoùt phaän 

hoàng nhan ! 
Chinh chieán mang chaøng 

ñi raát xa 
Baõo loøng cuoàn cuoän giöõa 

phong ba 
Chöõ yeâu voäi vaõ chöa trao 

gôûi 
Khi ngoïn löûa tình… ñaõ thieát 

tha… 
Töø ngaøy chaøng khoaùc aùo 

chinh y 
Bieàn bieät phöông xa khuaát 

neûo veà 
Ñeå keû phoøng khueâ ñaønh loãi 

heïn 
Söông buoàn giaêng khaép 

neûo sôn kheâ… 
Hai ngoû, hai nhaø ñaõ caùch 

xa 
 

 
Tröôøng xöa loái cuõ cuõng 

phoâi pha 
Vaø ngöôøi xöa moät chieàu 

möa ñoå 
Naïng goã dìu anh ñeán cöûa 

nhaø ! 
Chæ coøn dö aûnh chuùt tình 

xöa 
Leâ kieáp thöông binh, kieáp 

soáng thöøa 
Guïc maët ñeå nghe loøng nuoái 

tieác 
Thaân taøn theo doõi boùng 

ngöôøi xöa… 
Roài moät ngaøy kia nôi vieãn 

phöông 
Gaëp nhau qua maøn leä röng 

röng 
Ta coøn gì ñeå cho nhau nöõa 

Em goùa buïa roài… ta pheá 
nhaân ! 

Ba möôi naêm tình vaãn 
khoâng phai 

Coá neùn vaøo tim tieáng thôû 
daøi 

Hai maùi ñaàu xöa giôø ñieåm 
baïc 

Cuoái ñôøi thuû thæ chuyeän 
töông lai… 

Trong maét ngöôøi xöa gioït 
leä rôi 

Ngheïn ngaøo oâm haïnh phuùc 
buoâng lôi 

Voøng tay khôi daäy thaàn 
tieân cuõ 

Vaø boùng ngöôøi xöa xieâu laïc 
ñôøi… 

 
Ngaäp ngöøng anh baûo nhoû: 

Hoaøng Lan 
Coù muoän maøng chi chöõ ñaù 

vaøng 
Bieát soáng cho nhau duø 

ngaén nguûi 
AÂn tình nhö vaïn lyù quan 

san… 
  

� Hoaøng Lan Höông 
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Lieáp  caûi  
vöôøn  Chuøa 

 

Thích Như Điển 

 
 

ăm 1989 là năm đầu tiên chân tôi đã được đặt lên 
miền đất của Phật; nơi Ngài đã sinh ra, lớn lên, 

thành đạo và nhập Niết Bàn cách đó hơn 2.500 năm về 
trước. Sau khi về lại Đức, tôi có viết quyển “Lòng Từ Đức 
Phật”, trong đó có ghi lại về chuyến đi lịch sử ấy và nghĩ 
rằng chỉ đi Ấn Độ có một lần thôi. Thế mà đến hôm nay 
(2004) đã là lần thứ bảy rồi đấy! Thế thì, xứ Phật có gì lạ và 
điều gì đã làm cho hồn tôi vương vấn? 

Phải trả lời 4 chữ đầu tiên là: “phép Phật nhiệm mầu”. 
Chỉ có phép Phật nhiệm mầu mới làm cho tâm tôi luôn 
hướng về cõi giác ngộ ấy. Tôi nhớ, hồi ấy (1989) đang xây 
dựng chùa Viên Giác tại Hannover, Thầy Huyền Diệu có ghé 
sang thăm và khuyên nên đi qua xứ Phật một chuyến. Thế 
là tôi và Hòa Thượng Minh Tâm khăn gói lên đường. Đến xứ 
Phật lần đầu tôi đã có nhiều điều cảm ứng; nhưng vì cái dơ 
nhớp bề ngoài và cái nghèo khó ấy của người Ấn Độ đã làm 
cho tôi chùn bước lữ du. Thế nhưng những điều nhiệm mầu 
ấy càng ngày càng thấm dần vào tâm thức của mình, cứ 
khơi động mãi và cứ thế, mỗi năm sau đó một lần tự nhiên 
tôi muốn đi Ấn Độ để về đất Phật lạy tạ, đền ơn Tam Bảo. 

Cũng phải kết luận rằng: Nếu năm 1989 tôi không đi về 
xứ Phật thì năm 1991 đã không thể tổ chức lễ khánh thành 
chùa Viên Giác tại Hannover và năm 1993 tổ chức lễ hoàn 
nguyện được. Đúng là một chuỗi dài nhân duyên nó trói 
buộc nhau, như 12 mắc xích của Thập Nhị Nhân Duyên vậy. 
Cái nầy có cho nên cái kia có, cái nầy sinh cho nên cái khác 
cứ tiếp tục sinh ra. Như thế và như thế. 

Đến năm 2000, trong khi tổ chức Expo diễn ra, chùa 
Viên Giác ở Hannover cũng phải đóng góp phần mình vào 
đó thì Thầy Hạnh Nguyện và Hạnh Tấn có thưa với tôi rằng 
quý vị ấy muốn xây tại Bồ Đề Đạo Tràng một ngôi chùa lấy 
tên là Trung Tâm Tu Học Viên Giác. Dĩ nhiên là tôi không 
chần chờ để trả lời là được hay không, mà đồng ý ngay. Vì 
biết rằng đó là một việc thiện đáng làm. Nếu cấm cản, té ra 
tôi là người: “cản duyên thiện sự” thì sau nầy biết ăn nói 
làm sao đây với học trò đệ tử và với lịch sử truyền thừa? Do 
vậy mà tôi đã thuận. Dĩ nhiên là tôi cũng phải đưa ra điều 
kiện là bắt buộc quý Thầy ấy, đặc biệt là Hạnh Nguyện phải 
chịu trách nhiệm chính trong vấn đề xây dựng và phần chùa 
Viên Giác tại Hannover thì đóng góp 10% cho công trình. 

Thế là việc vận động đã bắt đầu. Thầy ấy một mình tả 
xung hữu đột như tôi hồi năm 89 vậy. Nghĩa là chỉ cách 11 
năm sau thôi là đệ tử xuất gia đã bắt đầu đi vận động làm 
chùa. Thuận duyên rất nhiều. Vì là ngôi chùa ở xứ Phật nên 
đã có nhiều người đóng góp giúp đỡ; nhưng nghịch cảnh 
vẫn không phải là hiếm vì ngay các bậc Tôn Túc ở Hải ngoại 
lúc ấy cũng nghĩ rằng làm sao hai Thầy ấy có khả năng để 
xây dựng cho xong một dự án đồ sộ như vậy. Có nhiều vị 
hỏi tôi là có dám bảo đảm rằng hai Thầy ấy xây xong Trung 
Tâm Tu Học Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng hay không? Thì 
tôi trả lời rằng: Tục ngữ Đức có câu:  Ohne Anfang Ohne  

Ende. Nghĩa là không có cái bắt đầu thì sẽ không có cái 
chấm dứt và dĩ nhiên là những sự giúp đỡ cúng dường, trợ 
vốn, lạc quyên về tài chánh cứ từ từ được đóng góp. Thế 
mà ngôi chùa 1 triệu US dollars ấy đã thành hình và vẫn giữ 
lời hứa của mình; nên chùa Viên Giác tại Hannover đã đóng 
góp 100.000 USD vào đó. Nếu ngôi chùa ấy xây tại Âu 
Châu, hoặc Mỹ Châu hay Úc Châu cũng phải lên đến 3 triệu 
US dollars. Ở đây rẻ, vì vật liệu và nhân công so với Âu Mỹ 
không bằng một phần mười, thậm chí cả phần trăm nữa. 

Khi đi vận động thì Thầy Hạnh Nguyện đã đến Úc, Mỹ, 
Canada và Hoa Kỳ cũng như Âu Châu. Đi đến đâu cũng 
được hỗ trợ nhiệt liệt, mặc dầu Thầy ấy không có tài ăn nói 
mấy; nhưng hạnh nguyện, đúng là Hạnh Nguyện với 3 ngón 
tay đốt để cúng dường chư Phật, trong đó có một ngón đốt 
để cúng dường phát nguyện cho Trung Tâm Tu Học Viên 
Giác được thành tựu cùng với Thầy Đồng Văn, Thầy Hạnh 
Tấn sau khi đi tam bộ nhất bái từ Varanasi (Lộc Uyển); nơi 
Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, đến Bồ Đề Đạo Tràng 
độ chừng 240 km, đi trong vòng 40 ngày. Chỉ chừng đó 
thôi, mọi người  đã cảm động và hỗ trợ. Cho nên tôi thường 
nói: Sự hình thành Trung Tâm Tu Học Viên Giác ở Bồ Đề 
Đạo Tràng có 3 ngón tay của 3 Thầy ấy. Riêng Hạnh 
Nguyện đã đốt đến ngón thứ 3 thì lại càng làm cho nhiều 
người nể phục, kính trọng hơn. Vì ở lứa tuổi 35 - 40 ấy có 
mấy người ở Hải ngoại nầy làm được việc ấy. 

Đến tháng 3 năm 2002 tổ chức lễ khánh thành thì Thầy 
ấy cúng dường lại cho Giáo Hội. Hôm ấy có sự tham dự của 
Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Trưởng Lão Thích Chơn Điền, 
Hòa Thượng Thích Như Huệ và đông đảo chư Tăng Ni, Phật 
tử chứng kiến. Tôi đã cử ra một Ban Ðiều Hành Trung Tâm 
và sau đó Hạnh Hảo chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành 
để Hạnh Nguyện đi học ở Trung Quốc. Một năm sau thì thay 
thế Hạnh Hảo bằng Hạnh Định và sang năm 2005 sẽ thay 
thế Thầy khác điều hành. Vì lẽ khí hậu, phong tục, cách làm 
việc của người Ấn, người mình khó mà duy trì lâu dài được. 
Với nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 40 đến 50 độ C và 
cách làm việc thì hết sức tùy tiện; nên ai giỏi bao nhiêu đi 
chăng nữa nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn mà 
thôi. 

Được một cái là từ ấy đến nay (2002 - 2004) tại đây đã 
tổ chức được một đại giới đàn để truyền Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát 
tại gia, ngũ giới v.v... và 2 lần khác truyền Sa Di cũng như 
cho xuất gia tất cả là 4 vị, gồm 3 nam và 1 nữ. Trong 3 
năm ấy có một người Ấn Độ gốc Assam; Một người bạn cũ 
của tôi đồng tu lúc 41 năm về trước; nhưng vì gia duyên 
ràng buộc như trong quyển “Có và Không” của tôi đã trình 
bày; nên bây giờ đã xuất gia, thọ giới Sa Di và làm đệ tử 
của tôi. Đó là chú Hạnh Giải, người  chủ làm vườn của 
Trung Tâm Tu Học Viên Giác mà tôi sẽ giới thiệu với quý vị 
sau đây. Một người nữ xuất gia cũng là một nhân duyên hy 
hữu. Cô ta đi du học tại Hoa Kỳ năm 1973, đã đỗ Tiến Sĩ và 
dạy tại Đại Học Berkley trong vòng 18 năm, nhưng sau khi 
xây dựng hoàn thành ngôi nhà để Đại Hồng Chung trong 
vườn Đại Tháp Bồ Đề cũng như hòn non bộ phía sau hồ 
nước thiêng nơi Đức Phật đã ngồi Thiền Định có thần long 
che chở, thì lần nầy (2004) khi tôi qua thăm xứ Phật, cô ta 
đã phát tâm xuống tóc xuất gia với Pháp danh Diệu Liên 
được đổi lại là Thiện Liên. 

Chú Đồng Thuận nay có pháp tự là Thông Trị đang ở 
chùa Viên Giác Hannover, là cháu của Hạnh Bảo và đệ tử 
của Hạnh Tấn. Một chú khác người Assam ở đây đã hơn 
một năm. Nay thì xin xuất gia với pháp danh là Đồng Tác 
làm đệ tử của Hạnh Nguyện và Y chỉ với Hạnh Định. Chú 
nầy mới một năm mà nói tiếng Việt đã khá. Tuy dấu giọng 
chưa rõ lắm; nhưng quả là một cố gắng phi thường. Vừa đi 

N 
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học kế toán ở trường đời, về  chùa Hạnh Định chỉ vẽ kinh 
kệ, làm việc chùa v.v... thế mà mọi việc đều thành công tốt 
đẹp, quả là điều đáng tán thán. 

Trung Tâm Tu Học Viên Giác tại đây gồm 4 tầng. Tầng 
trên cùng để thờ Phật, thờ Tổ và thư viện cũng như 4 
phòng của chư Tăng. Tầng dưới gồm sảnh đường, chùa một 
cột và các phòng dành cho khách hành hương. Tầng trệt có 
Lobby, một tượng Di Lặc cao 5 mét tạc theo kiểu Bhutan, 
những phòng cho khách hành hương và nhà bếp. Tầng dưới 
cùng là nhà ăn, phòng phát hành pháp cụ cũng như phòng 
sinh hoạt. Diện tích sử dụng cho tất cả 4 tầng là 2.700m². 
Ít hơn chùa Viên Giác tại Hannover 300m². Điều đặc biệt là 
tất cả các tầng đều được lót đá cẩm thạch thiên nhiên. Có 
miếng rộng đến 2m. Những đá ấy mà ở Đức thì chỉ có mơ 
chứ khó có tiền để thực hiện được. Đắt vì tiền, mà đắt vì 
công thợ nữa. Ở Âu Châu khó thể thực hiện được điều nầy. 
Nhờ lót đá cẩm thạch thiên nhiên ấy mà mùa hè rất mát. 
Đang đi bên ngoài nóng nực, khi bước vào chùa, tự nhiên 
một không khí mát dịu, thanh lương, làm cho khách hành 
hương rất vô cùng dễ chịu. 

Xây dựng xong là điều quý; nhưng bảo trì ngôi chùa nầy 
cũng không đơn giản. Hiện tại trong chùa có một Thầy, 2 
chú và 7 người làm. Mỗi tháng trung bình để trả tiền nhân 
công, điện, gas, nước v.v... cũng tốn độ 1.000USD và 12 
tháng trong năm như thế phải nhân lên làm 12 lần. Do vậy 
các đoàn hành hương sau khi đến đây chiêm bái, sau khi về 
nước đều tự nguyện lập danh sách kêu gọi quý Phật tử ủng 
hộ định kỳ để duy trì nơi linh thiêng lịch sử nầy. Công đức 
ấy quả thật không nhỏ. 

Tôi vốn quan niệm rằng: Mỗi thế hệ chỉ bắt được một 
nhịp cầu. Nhịp cầu quá khứ của chúng tôi chỉ có thể bắt 
được đến hiện tại và nhịp cầu hiện tại ấy phải tiếp tục bắt 
đến tương lai, chứ nhịp cầu quá khứ ấy sẽ không bắt được 
đến tương lai. Nếu bắt, sẽ hỏng một nhịp cầu. Vì giữa quá 
khứ và tương lai, bắt buộc phải có một nhịp cầu hiện tại. Vị 
trí ấy quý Thầy đệ tử của tôi đang làm và nhiều khi còn giỏi 
hơn Sư phụ nữa. Điều ấy thật đáng hãnh diện về những 
người đệ tử của mình. Nhiều khi tôi bảo: Thầy chỉ nuôi con 
thôi và sẽ không nuôi cháu. Nghĩa là tôi chỉ lo giáo dục, 
dưỡng thành cho thế hệ đệ tử; còn đồ tôn thì quý đệ tử 
phải lo chứ Thầy sẽ không lo. Nếu có cho những gì cho đệ 
tử thì Thầy sẽ chỉ cho phương pháp làm một cái bánh, chứ 
Thầy không cho cái bánh hay cho bột cho đường. Vì nếu 
cho cái bánh thì sẽ có người trong 44 đệ tử xuất gia ấy sẽ 
phân bì cái bánh lớn, bánh nhỏ. Còn cho một phương pháp 
làm bánh thì mỗi người có tự do để giới thiệu cái bánh của 
mình đến với tất cả mọi giới bằng khả năng tự tạo tác của 
mình. 

Trước vườn chùa tại đây có một vườn cải xinh xinh, 
trong ấy trồng nào là xà-lách, cải bẹ xanh, rau diếp cá, rau 
thơm, bầu, mướp v.v... đúng là một vườn rau cải Việt Nam 
tại quê hương của Đức Phật. 

Nhìn những liếp cải xanh mơn mởn dưới ánh thái dương 
ban mai rọi chiếu, tôi nhớ thuở làm điệu tại chùa Phước 
Lâm ở Hội An năm 1964 cách đây cũng đã 41 năm rồi. Thuở 
ấy tôi và chú Thị Duyên (bây giờ là Hạnh Giải) cùng với 
những bạn đồng tu khác mỗi ngày phải gánh nước tưới cây. 
Mỗi đội như thế phải làm cho xong một số nhiệm vụ trước 
khi đi đến trường, chú ấy lanh hơn tôi nên đã tưới xong cây 
cải và cây kiểng, còn tôi cứ thật tình làm việc; nên công việc 
đến chậm hơn. Thế mà chắc. Cũng giống như người Đức 
thường hay nói: langsam aber sicher (chậm nhưng chắc 
chắn). Chú đi nhanh nên bị vấp ngã dây chắn của cuộc đời. 
Sau gần 30 năm chú trở lại con đường tu, lại phát nguyện 
làm đệ tử của tôi, quả là điều ở thế gian nầy ít có, mà ngày 
xưa là bạn cùng trang lứa đó. Chú rất thành thực để vun xới 

những liếp cải nầy để có những cây cải thật xanh tươi để 
cho phái đoàn dùng, đặc biệt là tôi, đến từ miền đất lạnh 
của Âu Châu và dường như trong thâm tâm đâu đó của chú 
làm như thế để chuộc lỗi lại thuở xưa nơi chốn Tổ Đình đã 
không làm tròn nhiệm vụ. Giờ đây có Phật chứng tri cho 
lòng thành của chú vậy. 

Người Việt Nam mình đi đâu là mang quê hương theo 
đến đó. Quê hương ấy có cây húng, cây ngò, cây rau răm, 
cây diếp cá. Chính những cây rau thơm ấy đã làm nên mùi 
vị rất Việt Nam. Cũng như thế ấy, 100 sinh viên Tăng Ni 
đang ở Ấn Độ, nhận học bổng của chùa Viên Giác Đức quốc 
là kết quả của những cái bánh được phát hành do quý Sư 
Cô và quý Phật Tử tại chùa trong các dịp lễ Phật Đản, Vu 
Lan và Tết Nguyên Đán cũng như Rằm Tháng Giêng làm 
nên. Mỗi cái bánh khi làm, quý Sư cô niệm một câu Phật 
hiệu và 25 cái bằng Tiến Sĩ đã ra trường ở Ấn Độ nầy đều 
do chất liệu bánh của chùa Viên Giác ở Đức tạo thành và 75 
cái bằng thế hệ kế tiếp trong tương lai cũng sẽ được xây 
dựng trên những cái bánh công đức như thế. 

Ở trên đời nầy không có cái gì là phép lạ cả. Mà phép lạ 
chính là những điều mình tạo ra được và làm chủ chính nó. 
Từ năm 1994 đến nay (2004) là 10 năm ròng rã; Nhờ bánh 
trái phát hành mà chùa Viên Giác đã giúp cho 350 cái học 
bổng khắp nơi như thế. Từ Trung Hoa cho đến Việt Nam, 
rồi Thái Lan qua Hoa Kỳ, Anh quốc v.v... tất cả đều nhờ 
bánh. Dĩ nhiên khi giúp đỡ, tôi đã không đặt ra một điều 
kiện nào cả. Điều kiện duy nhất là quý Thầy quý Cô học cho 
thành tài ra trường và phục vụ cho Phật Giáo. Có nhiều 
người bảo tôi là trọng bằng cấp; nhưng không phải vậy. Tôi 
quý những người có học vị thì đúng hơn. Nếu Phật Giáo Việt 
Nam không có những Thầy Tuệ Sỹ, Thầy Trí Siêu Lê Mạnh 
Thát, Ni Sư Trí Hải v.v... thì đâu có trí thức Việt Nam. Tất cả 
những vị ấy đều do tu, do học mà thành tựu. 

Tôi vẫn thường bảo cho học trò và đệ tử của mình rằng: 
Sự học và bằng cấp nó không làm cho mình giải thoát được; 
nhưng nếu muốn mở cánh cửa giải thoát kia, không thể 
thiếu sự tu và sự học được. 

Ngày xưa và ngày nay tất cả đều giống nhau thôi. Các 
bậc trí thức Phật Giáo, những vị chứng đạo; những người 
làm nên lịch sử v.v... đều là những người có tu và có học. 
Còn ngày nay nếu bảo sự học không quan trọng thì trường 
ốc khắp nơi trên thế giới người ta mở ra để làm gì? Có phải 
là để đào tạo và tìm kiếm nhân tài chăng? Nếu Phật Giáo 
muốn phát triển mạnh trong tương lai, không thể thiếu 
những người có tu và có học được. 

Ngày xưa đất Quảng Nam mới chỉ có 5 người thi đỗ Tiến 
Sĩ, Bảng Nhãn, Thám Hoa cùng một khoa mà Vua đã ban 
cho 5 con phụng cùng một lúc bay về nơi đất mẹ từ kinh đô 
Thuận Hóa. Cho nên người Quảng Nam vẫn luôn tự hào là 
xứ: Ngũ Phụng Tề Phi. Xứ của ngàn năm văn vật, xứ của 
địa linh nhân kiệt v.v... Còn Phật Giáo Việt Nam chừng 5, 10 
năm nữa có hằng trăm vị tân khoa Tiến sĩ ra trường. Lúc ấy 
ngôi nhà Phật Giáo sẽ càng vững vàng hơn bao giờ hết. Tôi 
có quyền hy vọng và đặt niềm tin như thế. 

Đã có lần tôi viết: Tôi không có tay trồng cây; nhưng 
trồng người thì rất có kết quả. Mà quả thật như thế, ai cho 
tôi bất cứ một cây gì, dẫu cho cây hoa thật đẹp, mà cây ấy 
được bày biện trong phòng tôi thì nhiều lắm là 4 ngày sau 
hoa sẽ héo và cây sẽ chết. Mặc dầu tôi đã hỏi người cho về 
cách tưới nước, chăm sóc cây rất kỹ càng. Chẳng lẽ tôi 
không có duyên với cây cảnh. Hay tại tôi mạng hỏa, mà còn 
là tích lịch hỏa nữa. Lửa sấm sét xảy ra trên trời và nơi trần 
thế nữa nên nó mạnh và làm cho cây cối không sống được. 
Còn con người, tôi vốn đem lòng từ bi và tấm lòng chơn 
thật để đối đãi; nên có lẽ vì thế mà đã gần gũi, hóa độ 
được nhiều người chăng? Nếu là người ấy có hư đốn đến 
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đâu đi chăng nữa, qua bàn tay uốn nắn của tôi, vị ấy chắc 
chắn sẽ thành người. Đó là kinh nghiệm sau 25 năm tiếp 
Tăng độ chúng vậy. 

“Cây trái vườn chùa” là một tiêu đề mà tôi đã đặt, viết 
cũng như đăng trên tạp chí Viên Giác để giới thiệu người 
làm vườn là Bác Sáu, đã được nhiều người nhiệt liệt hoan 
nghinh. Đến nay tôi viết: “Liếp cải vườn chùa” không biết 
rằng có được đón tiếp nồng hậu như thế nữa không? Tuy 
nhiên dẫu có sao đi chăng nữa, những liếp rau ấy đã nuôi 
dưỡng thân tứ đại của mình, tạo thành huệ mạng cho Phật 
pháp, thì riêng chính nó đã có một ý nghĩa cao cả rồi. Còn 
tôi, nhiệm vụ của mình cũng ví như một ông lái đò, mà 2 
câu thơ của Thầy Thiện Thuận đã đi nhân lễ kỷ niệm 25 
năm thành lập chùa Viên Giác Hannover vào năm 2003 như 
sau: 

“Đón đưa bao kẻ qua sông 
Nhớ quên mặc kệ vẫn ông chèo đò”. 
 
Ai nhớ, ai quên, ông chèo đò vẫn chỉ có nhiệm vụ đưa 

khách sang sông. Đưa qua, đón về là nhiệm vụ và bổn phận 
của mình, chẳng có gì đáng phiền, đáng lo. Lại càng chả 
phải vì danh vọng, địa vị, tiền tài mà chọn nghề lái đò như 
thế. Tất cả mọi việc, mọi vật trên trần gian nầy có xảy đến, 
trôi đi v.v... chúng ta đều phải quán bằng 2 chữ: như thị. 

Từ trong phòng ở nơi lầu tư của Trung Tâm Tu Học Viên 
Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng nầy từ sáng đến tối, tôi đã nghe đủ 
thứ âm thanh tạp chủng. Nào tiếng chửi mắng vào ban trưa 
vọng vào; tiếng rên la của côn trùng, súc vật. Tiếng chó 
sủa, tiếng vịt kêu, tiếng chim hót, tiếng mèo kêu, tiếng dê 
hí, ngựa, trâu, bò rống v.v... đã tạo nên một âm thanh rất 
hỗn tạp, một cảnh sống rất xô bồ. Trong ấy có nhiều lúc tôi 
tự nghĩ: mình là ai đây? Là một con người với thực thể của 
đầu, mắt, tay, chân hay là một giả tướng như trong kinh 
Kim Cang đã dạy? 

Thấy cái sạch và cái dơ, cái tốt và cái xấu. Cái thượng 
lưu trong xã hội và cái cơ cực của con người, cái sống và cái 
chết gần trong từng gang tấc của miếng cơm manh áo thì 
phải định nghĩa sao đây cho đúng? Thế mà ở nơi đây cách 
mấy ngàn năm trước dẫn đến hiện tại đã có biết bao nhiêu 
chúng sanh đã sanh ra, tồn tại rồi mất đi, rồi luân hồi biến 
thể. Họ đã tự chọn cho mình một nghiệp dĩ như thế. Cho 
nên ca dao xứ Huế mới có câu: 

“Trăm năm trước thì ta chẳng có 
Trăm năm sau có cũng như không 
Cuộc đời sắc sắc không không 
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi”. 
 
Chỉ có “tấm lòng từ bi” là còn lại thôi. Còn bao nhiêu 

cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía, dinh thự, chức tước, 
địa vị v.v... tất cả rồi cũng chỉ là một đám sương mù của 
lịch sử mà thôi. Đời đúng là thế; nhưng mấy ai ý thức được 
việc đời? 

Người ta giết nhau vì tình, chém nhau vì tiền, tranh 
nhau từng tấc đất, từng tiếng nói, từng chút lợi danh; 
nhưng khi tử thần đã đến gõ cửa rồi thì lúc ấy ai là người 
tranh thiệt hơn, hơn thiệt đây? Hay cũng phải nhắm mắt 
đành chấp nhận buông xuôi hai tay về nơi chín suối? Liệu 
rằng câu Phật hiệu có còn giá trị lúc ấy hay không? Hay 
cũng chỉ là lợi danh phù phiếm? Như Ngô Thời Nhậm và 
Đặng Trần Thường đã đối đáp với nhau: 

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai? 
Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải 

thế. 
Cây cỏ tuy vô tình; nhưng nó đã dưỡng nuôi biết bao 

nhiêu con người, chúng sanh để làm nên lịch sử. Còn con 
người nếu chẳng biết nghĩa nhân thì dẫu có sống trên cõi 

thế nầy trăm năm mà không biết nhục vinh, còn mất thì sự 
sống ấy nó vẫn không có giá trị chút nào. 

Có những người đang sống mà như đã chết. Có những 
kẻ đã chết mà vẫn còn sống trong lòng của mọi người. Có 
những người trẻ tuổi 20 mà lối suy nghĩ như cụ già 80. 
Trong khi đó có những người tuy già với thân thể mà đầu 
óc vẫn còn son trẻ như thuở tuổi còn xanh. Vậy trẻ hay già, 
cao thượng hay thấp hèn, tốt hay xấu v.v... tất cả đều do 
quan niệm của con người tự tạo nên; rồi thức chấp thủ, 
chấp ngã bảo vệ nó; nên ta cho đó là đúng là sai; chứ trên 
thực tế thì đúng sai, tốt xấu v.v... tất cả chỉ là những đối đãi 
của cuộc đời mà thôi chẳng có gì đáng nói cả. 

Trước khi sang Ấn Độ lần nầy, tôi đã có mặt hai tuần tại 
Phật Học Viện Quốc Tế ở North Hills thuộc tiểu bang 
California; nơi Cố Hòa Thượng Thích Đức Nhuận đã làm 
Giám Đốc, nhằm hướng dẫn Tăng chúng của viện trong khi 
vắng bóng ân sư của mình. Một nỗi đau về vô thường đã 
lắng đọng nơi hồn tôi. Có nhiều buổi sáng tinh sương hoặc 
buổi chiều êm đềm nơi Viện, tôi đã dạo quanh chùa, quanh 
vườn để xem cây cảnh, rồi chạnh lòng nghĩ đến mình, mai 
sau lại còn chi? hay cũng chỉ là hư danh và ảo ảnh. Nhìn 
ngôi chùa đồ sộ, nhìn những cây nhãn, cây lựu, cây mơ, cây 
hồng, cây chanh, cây quít sai trái, tôi liên tưởng đến Hòa 
Thượng cũng như người làm vườn đem hạt giống thiện để 
ươm và sau 20 năm, một thế hệ đã qua. Bây giờ thế hệ nầy 
đã bắt đầu gặt hái những kết quả ấy. Còn ở nơi Hòa 
Thượng, chắc Ngài đã chứng được pháp vô sanh? Nên sẽ 
mỉm cười về những gì mà mình đã đến, đã đi và đã chẳng 
còn để lại dấu vết? Tuy hậu thế kim cổ vẫn còn mong chờ, 
nhớ nghĩ về Ngài. 

Bởi thế, khi nhập thất lần đầu tại Tu Viện Đa Bảo trên 
núi đồi tại Úc Đại Lợi năm 2003 vừa qua, tôi đã tính lui cuộc 
đời của mình để thấy rằng bây giờ chẳng phải còn thời giờ 
để làm bài toán cộng nữa, mà phải biết rằng mỗi năm phải 
trừ đi một tuổi rồi đấy; để rồi một ngày nào đó ta phải ra 
đi, buông xuôi hai tay về nơi chín suối, để nhìn cuộc thế vần 
xoay, thì ta sẽ được gì? Do vậy, mỗi tối mỗi trang kinh Kim 
Cang mầu nhiệm đã dẫn tôi vào thực tế là: Quá khứ tâm 
bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả 
đắc. Để biết rằng: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệc vô sở 
khứ, cố danh Như Lai. Năm nay lần thứ 2, sau khi lạy Phật 
dưới cội Bồ Đề ở Ấn Độ rồi, tôi và hai chú đệ tử sẽ đi về 
phía Nam Bán Cầu để nhập thất, dịch kinh trong khoảng 
gần 3 tháng như thế. Mong rằng năm nay tôi cũng sẽ dịch 
được nhiều trang kinh như năm rồi (2003) đã dịch Đại 
Đường Tây Vức ký, đã ấn tống tại Hoa Kỳ năm 2004 nầy 
4.000 cuốn, tại Âu châu 1.000 cuốn và tại Úc châu 2.000 
cuốn sẽ dự định in vào cuối năm nay. Một điều bất ngờ là 
tại Việt Nam người ta đã tự động in lại quyển Đại Đường 
Tây Vức ký nầy ra nhiều ngàn bản để phát hành. Như vậy 
cũng tốt thôi. Vì có như thế Phật pháp mới được lưu thông. 

Ngoài ra quyển: Làm thế nào để trở thành một người tốt 
cũng đã được xuất bản tại Đức 1.000 ấn bản, đã được Phật 
tử khắp nơi hưởng ứng ủng hộ. Mong rằng những dịch 
phẩm và tác phẩm trong tương lai cũng sẽ được quý vị hỗ 
trợ như thế! 

Trời đã về chiều, những bẹ cải xanh của chú Hạnh Giải 
ngoài vườn chùa, tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác ở Ấn Độ 
cũng đã từ từ xếp lại để đón những giọt sương đêm nhằm 
nuôi vững thân cây cho xanh cành tốt ngọn, nhằm tô điểm 
chất ngọt cho đời, thì ở đây tôi cũng tạm gác bút sau một 
ngày viết 18 trang viết tay cho bài nầy và lá Thư Tòa Soạn 
cho báo Viên Giác số 144. Kính chúc quý độc giả được vạn 
an. 

Viết xong vào tối ngày 29-10-2004  
tại thư phòng Trung Tâm Tu Học Viên Giác,  

Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.   
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Höông 

 
Kính t¥ng các cø già xa xÙ trong dÎp Xuân vŠ 

 

� Phåm Thæng (Calgary) 
      
Hành trình vŠ HÜÖng SÖn là trª vŠ c¶i nguÒn. Tôi là 

ngÜ©i miŠn Nam nên càng Ü§c ao ÇÜ®c Ç‰n hành hÜÖng 
chùa HÜÖng và thiŒn duyên Ç‰n khi tôi Ç‰n miŠn B¡c næm 
vØa qua. 

Chùa HÜÖng n¢m trong xã HÜÖng SÖn, huyŒn MÏ ñÙc, 
tÌnh Hà Tây, cách Hà N¶i khoäng 60 km. Dân chúng thÜ©ng 
g†i Çi chùa HÜÖng, thÆt ra không phäi chÌ Ç‰n có m¶t ngôi 
chùa mà là Ç‰n chiêm bái cä m¶t vùng chùa chiŠn, hang 
Ç¶ng n¢m trong khu v¿c núi Çá vôi cûa miŠn B¡c, trÜ§c Çây 
hàng thiên niên k›, là nh»ng häi Çäo sau nÀy ÇÜ®c ÇÃt bÒi 
trª thành nh»ng núi ÇÒi, hang Ç¶ng xinh ÇËp có nhiŠu suÓi 
uÓn quanh. 

M‡i næm, h¶i chùa HÜÖng mª tØ ngày mùng 6 tháng 
Giêng Ç‰n R¢m tháng 3 âm lÎch Çã thu hút thiŒn nam tín n» 
và khách thÆp phÜÖng Ç° vŠ b¢ng nhiŠu m†i phÜÖng tiŒn. 
ThÜ©ng thì du khách Çi xe hÖi, xe g¡n máy, hay các thanh 
niên thi‰u n» rû nhau Çi b¢ng xe Çåp tØ Hà N¶i qua thÎ xã 
Hà ñông t§i Vân ñình Ç‹ Ç‰n b‰n Çò ÇÀu tiên vào vùng 
HÜÖng SÖn n°i danh nhÜ thi bá Chu Månh Trinh (1862-
1905) Çã mô tä trong bài HÜÖng SÖn phong cänh ca:      

Thú HÜÖng SÖn ao Ü§c bÃy lâu nay 
Kìa non non, nÜ§c nÜ§c, mây mây... 
 
Chúng tôi, khách hành hÜÖng miŠn Nam lên xe công ty 

du lÎch r©i Hà N¶i tØ sáng s§m còn m© sÜÖng. Xe chåy 
ngang thÎ xã Hà ñông Ç‹ chúng tôi bÒi hÒi nh§ låi Çoån lÎch 
sº oai hùng cûa nÜ§c nhà khi thÃy gò ñÓng ña, nÖi chôn 
mÃy vån quân thù phÜÖng B¡c do Tôn Sï NghÎ kéo sang, bÎ 
anh hùng NguyÍn HuŒ Çánh tan tác trong mùa Xuân K› DÆu 
1789, n¢m bên quÓc l¶. 

Phong cänh vùng châu th° sông HÒng khá ÇËp nhÜng 
ÇÜ©ng sá còn nhÕ và gÒ ghŠ khi tØ quÓc l¶ rë vào ÇÜ©ng 
nhÕ Ç‹ Ç‰n Vân ñình. D†c theo ÇÜ©ng có Çoån trÒng toàn 
cây väi Çang mùa ra bông làm cho chúng tôi quên Çi cái d¢n 
xóc cûa xe hÖi m¥c dù Çây là loåi xe dành cho du khách, có 
máy lånh nên Ç« ÇÜ®c bøi ÇÕ d†c ÇÜ©ng. Khi thÃy Çàng xa 
nhiŠu c© xí ngÛ s¡c và bäng hiŒu B‰n ñøc, vÅn chÜa thÃy 
b‰n nÜ§c cûa suÓi Y‰n Çâu, m§i Ç‰n ch‡ ÇÆu xe thôi, Çó là 
b‰n xe HÒng Quang. Trong mùa lÍ h¶i nên b‰n xe tÃp nÆp 
Çû loåi xe c¶ mang bäng hiŒu các nÖi. TØ b‰n xe Ç‰n b‰n 
thuyŠn khoäng 500 thÜ§c, du khách có th‹ Çi b¶ Ç‹ nhìn 
ng¡m ho¥c mua bán hàng lÜu niŒm, Ç¥c biŒt là hình tÜ®ng, 

dây Çeo c° v§i hình BÒ Tát Quán Th‰ Âm mà ngÜ©i dân nÖi 
Çây tôn kính khÃn g†i là PhÆt Quan Âm Nam Häi hay bà 
Chúa Ba. VÅn có loåi xe xích-lô bŠ ngang khá r¶ng Çû ngÒi 
hai ngÜ©i dành cho các cø già y‰u, nhÜng các cø vÅn thích 
Çi b¶ Ç‹ dØng låi mua thÈ nhang Çem theo cúng chùa. Các 
cø nói khë v§i nhau: "ñi lÍ chùa thì nên Çi b¶ Ç‹ tr†n lòng 
thành, ai låi ngÒi v¡t vÈo trên xe cho ngÜòi khác Çåp... coi 
sao ÇÜ®c". Các cø nói cÛng Çúng nên xe xích-lô tØ b‰n xe 
Ç‰n b‰n thuyŠn ít chª khách, chÌ chª lÍ vÆt cúng chùa do du 
khách mang theo thôi. 

B‰n Y‰n Vï có tên là b‰n ñøc Çây rÒi! Có phäi vì dòng 
nÜ§c Çøc l© cûa SuÓi Y‰n, tên tØ xa xÜa là ñøc Khê, mà 
ngÜ©i dân g†i là B‰n ñøc?  

Vào mùa h¶i nên suÓt hai tháng b‰n ñøc lúc nào cÛng 
có nhiŠu thuyŠn nhÕ ÇÆu san sát hai bên b©. Th©i gian lÍ 
h¶i, phäi hÖn 500 chi‰c Çang ÇÆu ch© khách, không k‹ bao 
nhiêu chi‰c Çang ngÜ®c xuôi ÇÜa khách vào vùng chùa 
HÜÖng. Có Çû loåi thuyŠn nan, thuyŠn nhÕ chèo b¢ng tay, 
nhÜng ngÜ©i chèo ª Çây không ÇÙng cuÓi råp trên hai mái 
chèo nhÜ trong Nam, mà nÖi Çây dù là anh thanh niên khÕe 
månh hay cô gái Çôi tám ho¥c thôn n» mänh mai, h† chÌ 
ngÒi Ç‹ sº døng b¢ng hai chân. CÛng có ngÜ©i chèo nhÜ 
trong Nam nhÜng Çò trên dòng suÓi Y‰n vào chùa HÜÖng Ça 
sÓ là chèo b¢ng chân.  

ñi vào HÜÖng SÖn có hai cách: m¶t là Çi b¢ng thuyŠn 
nan do ngÜ©i chèo ho¥c loåi ghe Çò g¡n máy có mui, hai là 
Çi b¶ d†c theo b© suÓi, nhÜng Çi b¶ thì mŒt hÖn, vä låi Ç‰n 
Çây phäi Çi thuyŠn nan m§i bi‰t ÇÜ®c thú Çi thuyŠn cûa vùng 
nÀy, nên Ça sÓ khách phÜÖng xa thích ch†n Çi thuyŠn nan vì 
loåi nÀy ngÒi rÃt v»ng, vä låi khi ngÒi trên thuyŠn ta có th‹ 
chøp hình cä m¶t vùng non nÜ§c h»u tình quanh ta cÛng 
nhÜ ta së Çi tØ ngåc nhiên này Ç‰n ngåc nhiên khác khi thÃy 
nh»ng núi Çá vôi bÎ soi mòn tåo thành nh»ng ng†n núi nhÕ 
có nhiŠu hình thù xinh x¡n mang tên: núi Mâm Xôi, núi Con 
Gà, núi Con Voi, núi TrÓng, núi Chiêng, núi ThuyŠn RÒng, 
núi Con PhÜ®ng trên ÇÌnh có kh¡c bÓn ch»: Kÿ SÖn Thûy 
Tú... ñû loåi danh tØ do trí tÜªng tÜ®ng cûa ngÜ©i Ç©i Ç¥t ra 
tØ ngàn xÜa. Cô gái chèo thuyŠn b¢ng Çôi chÜn dÈo nhËo, 
dáng ngÒi thoäi mái, nên v§i Çôi tay thong thä cô chÌ cho 
chúng tôi và giäi thích theo hình dáng ng†n núi v§i nø cÜ©i 
xinh xinh, chúng tôi tÆn hÜªng không khí cûa mùa xuân 
miŠn B¡c gi»a vùng núi non thanh tú có gió nhË mÖn man. 

Ra khÕi b‰n thuyŠn san sát, gi© Çây thuyŠn lÜ§t gi»a 
dòng suÓi trong v¡t không sâu, có th‹ nhìn thÃy cÕ và các 
bøi rong cÛng nhÜ mÃy Çàn cá con bÖi tung tæng. Chúng tôi 
ngåc nhiên khi thÃy vài anh chøp hình chåy theo b© nÜ§c, vì 
nÜ§c cån, Ç‹ Çón thuyŠn du khách bÃm mÃy "bô". Các bån 
nÀy sÓng b¢ng nghŠ chøp dåo theo dòng suÓi, h† chøp hình 
du khách Çang ngÒi trên thuyŠn nan, r†i bóng áo màu, áo 
hoa xuÓng m¥t nÜ§c lung linh, phía sau lÜng là nh»ng r¥ng 
núi xanh mây tr¡ng... Bi‰t du khách không th‹ t¿ chøp cho 
mình Ç‹ ghi k› niŒm chuy‰n Çi, các bån chøp lia lÎa, h† 
không bao gi© bÎ l‡ lã, vì nºa gi© sau, khi vào Ç‰n chùa 
Thiên Trù, h† së tìm låi du khách có m¥t trong hình Ç‹ trao 
låi, lÃy tiŠn. Không du khách nào tØ chÓi, vì hình änh cûa ta 
trong Çó, bÕ sao Çành, m¥c dù Çôi lúc có hình không ÇËp 
l¡m vì h† chøp b¢ng máy lÃy liŠn!   

     SuÓi Y‰n ÇÜ®c nhiŠu nhi‰p änh gia ÇÜa lên bÜu änh 
và tåp chí vì ÇËp Çë thÖ m¶ng v§i dòng nÜ§c trong, v§i hình 
änh cûa núi non r†i bóng. Vào ngày lÍ h¶i, thuyŠn nan vào 
ra còn có thêm màu áo cûa du khách in lên m¥t nÜ§c... 
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NhÜng hình änh ÇËp Çó mau nhåt nhòa vì mái chèo xuôi 
ngÜ®c. 

D†c theo dòng suÓi là con ÇÜ©ng b¶ v§i nhiŠu ngÜ©i Çi 
trÄy h¶i. ñÜ©ng b¶ nÀy ngày xÜa nh¡c nhiŠu thi vÎ qua hình 
änh ông quan c«i ng¿a, rÒi Ç‰n chi‰c võng cûa phu nhân, 
k‰ ti‰p là cô thi‰u n» áo tÙ thân, tóc vÃn Çuôi gà Çi b¶ trÜ§c 
Çôi m¡t chæm chú cûa chàng trai Çi sau làm cô gái lính 
quính, mà thi sï NguyÍn NhÜ®c Pháp có bài thÖ mô tä: 

" Em Çi chàng theo sau, 
NhÜng không dám Çi mau 
  S® chàng chê em v¶i. 
SÓ gian nan không giàu... " 
     
Ngày nay, có nhiŠu loåi thuyŠn nan ÇÜa ngÜ©i vào chùa 

vØa mau vØa không mŒt nên ÇÜ©ng b¶ chÌ có các bà cø áo 
nâu quÀn thâm, Ç¶i nón lá, chÓng gÆy bÜ§c ÇŠu, m‡i lÀn 
g¥p khách tØ phía trong ra, các cø ch¡p tay chào nhau. 
Chúng tôi ª xa không nghe rõ nhÜng ch¡c ch¡n Çó là l©i 
chào ÇÀy Çåo vÎ: "A Di ñà PhÆt". ñËp bi‰t bao lòng ngÜ©i 
PhÆt tº bÓn phÜÖng, dù không quen nhau nhÜng vÅn chào 
hÕi chân thành vì bi‰t cùng ÇÒng Çåo!  

ThuyŠn chúng tôi Ç‰n ÇŠn Trình trÜ§c khi vào chùa 
chánh. ñŠn Trình n¢m dÜ§i chân núi NgÛ Nhåc. Theo 
truyŠn thuy‰t cÛng nhÜ theo phong tøc, khi khách Ç‰n Çây 
phäi th¡p hÜÖng trình v§i SÖn ThÀn. Theo ngÜ©i hÜ§ng dÅn 
k‹ låi, ÇŠn Trình trÜ§c kia khá l§n nhÜng qua th©i chi‰n 
tranh, quân Pháp phá hûy gÀn h‰t, sau 1954 m§i xây d¿ng 
låi nhÜng không ÇÒ s¶ nhÜ xÜa, th‰ nhÜng suÓt tháng h¶i, 
sân ÇŠn lúc nào cÛng dÆp dìu khách hành hÜÖng tay cÀm 
hÜÖng hoa, khói tÕa m© mÎt. 

LÍ ÇŠn Trình xong, xuÓng thuyŠn, chúng tôi Ç‰n cÀu H¶i, 
thu¶c làng H¶i Xá. CÀu d¿ng cao khÕi m¥t nÜ§c b¢ng ba 
nhÎp. NhÎp gi»a n¢m trên bÓn c¶t tròn nên ª xa trông giÓng 
nhÜ cái c°ng cao cho ghe thuyŠn dÍ dàng qua låi. CÀu H¶i 
nÓi liŠn hai b© tuy giän dÎ låi ÇËp m¡t. ñ‰n cÀu H¶i nhìn vŠ 
bên trái du khách thÃy nÖi chân núi Çá xa xa có cây cao 
bóng mát và m¶t mái tr¡ng. ThuyŠn chúng tôi rë vào. ñó là 
mái che cºa Ç¶ng Thanh SÖn. ñ¶ng Thanh SÖn tuy nhÕ 
nhÜng ª Çây nhÛ Çá tåo thành nhiŠu hình thù kÿ bí: nh»ng 
quä dÜa, nàng Tiên c«i thuyŠn rÒng, con rùa Ç¶i Çá... ÇŠu là 
nh»ng hình änh tÜªng tÜ®ng cûa dân gian. Cô chèo Çò nh¡c 
nhª chúng tôi: 

- Này, các ông bà ch§ xem lâu ª Çây, vì còn Çi nhiŠu nÖi, 
e không lên kÎp Ç¶ng HÜÖng Tích trÜa nay Çâu.  

ThuyŠn trª ra cÀu H¶i và lÜ§t êm ä hÜ§ng vŠ phía trong.  
Nhìn vŠ phía trÜ§c thÃy ánh m¥t tr©i xuyên qua màn 

sÜÖng, núi non nhÜ m© äo hÖn, làm chúng tôi nh§ Ç‰n bài 
hát cûa Hoàng Quš khi còn bé : 

"ThuyŠn trôi... lÜ§t trên nÜ§c xanh... bi‰t bao nhiêu tình... 
Con thuyŠn ÇÜa tôi... Ç‰n nÖi thÀn tiên... 

SuÓi Y‰n có ÇËp nhÜng vÅn phäi qua mau Ç‹ Ç‰n b‰n 
chùa có tên B‰n Trò. ñây là tên nôm cûa b‰n chùa Thiên 
Trù. NgÜ©i ÇÎa phÜÖng quen thu¶c v§i bóng mÃy cây c° thø 
in hình trên m¥t nÜ§c, nhÜng ÇÓi v§i chúng tôi låi càng vui 
m¡t vì mùa nÀy hoa gåo nª ÇÕ Ói (trong Nam g†i hoa vông). 
Låi cänh b‰n thuyŠn ÇÆu san sát, trên b‰n Çá là hàng quán 
bán nh»ng hình änh PhÆt Bà, nh»ng xâu chu‡i h¶t b¢ng cây 
lên nÜ§c bóng loáng, nh»ng cuÓn kinh væn k‹ s¿ tích ÇÙc 
Chúa Ba ÇÜ®c thiŒn nam tín n» bao quanh ch†n l¿a mua vŠ. 
ñ¥c biŒt tåi b‰n nÀy có bán m¶t loåi rÃt thông døng cho 
cu¶c leo núi s¡p t§i. ñó gÆy b¢ng tre rØng nhÕ b¢ng nºa c° 
tay Ç‹ khách hành hÜÖng chÓng nÜÖng vào gÆy leo lên núi 

và sº døng lúc trª xuÓng. Chúng tôi Çã ÇÜ®c bi‰t thông døng 
cûa loåi gÆy nên Ç‰n hÕi mua. Tåi Çây có loåi gÆy tre còn 
m§i và có loåi gÆy Çã sº døng rÒi. ñó là loåi gÆy do Çám trÈ 
con bán låi ki‰m tí tiŠn còm. Khi thÃy khách hành hÜÖng tØ 
trên núi trª xuÓng, chúng bu låi xin gÆy Ç‹ bán låi cho ngÜ©i 
Ç‰n sau. Không ai muÓn gi» låi làm gì nên h† cho trÈ con. 
ñó là nh»ng cây gÆy r¡n ch¡c chÜa bÎ tét ÇÀu, ch§ loåi tre 
non cûa chúng tôi sau khi xuÓng núi Çã bÎ hÜ h‰t mÃy m¡c 
tre. Ngoài loåi gÆy tre còn có loåi mía ÇÜ©ng, vÕ cÙng màu 
nâu sÆm ÇÜ®c bày bán cÛng có th‹ vØa làm gÆy mà khi 
dØng chân có th‹ c¡n æn ngon lành. NhÜng hãy coi chØng vì 
vÕ mía cÙng có th‹ làm bån mÈ ræng và n‰u vui miŒng æn 
h‰t cây mía thì lÃy gì Ç‹ làm gÆy chÓng lên núi?        

 
TØ b‰n Trò du khách phäi leo m¶t dÓc Ç¶ vài træm thÜ§c 

Ç‹ Ç‰n chùa Thiên Trù (có nghïa là b‰p Tr©i) còn g†i là 
chùa Ngoài. ñây m§i là ngôi chùa ÇÀu tiên cûa m¶t quÀn 
th‹ chùa và hang Ç¶ng cûa HÜÖng SÖn. Chùa ÇÜ®c xây tØ 
th‰ k› 17, hiŒn nay còn m¶t tÃm bia c° ÇŠ niên hiŒu Chính 
Hòa næm thÙ bäy (Ç©i Lê Hi Tông, 1686) ghi låi s¿ tích ngôi 
chùa và bi‰t ThiŠn sÜ Viên Quang là ngÜ©i có công trùng tu 
chùa Thiên Trù và sºa sang Ç¶ng HÜÖng Tích thành danh 
lam th¡ng cänh b¿c nhÙt nÜ§c ñåi ViŒt. Bia Çá cho bi‰t 
chúa TrÎnh Sâm (1767-1782) Çã cùng VÜÖng phi vi‰ng chùa 
HÜÖng và chúa cho kh¡c ch»: "Nam Thiên ñŒ nhÙt Ç¶ng" 
trong Ç¶ng HÜÖng Tích. Ngày xÜa chùa ÇÜ®c xây khuÃt 
trong 4 vách núi, có Ç‰n vài chøc gian nhÜng Çã bÎ tàn phá 
trong chi‰n tranh. Nam Thiên Môn ÇÜ®c xây d¿ng dÜ§i triŠu 
Gia Long (1809) cÛng bÎ phá hûy. Chùa ÇÜ®c xây theo ki‹u 
ngÛ môn tam cÃp. NgÛ môn (næm cºa) là ba cºa ª Tam 
quan và hai cºa hai bên tam quan. Tam cÃp là ba bÆc, lên 
m‡i bÆc g¥p cái sân r¶ng. Qua cºa tam quan và qua ba bÆc 
v§i ba sân thì Ç‰n chánh ÇiŒn (ngôi Tam Bäo). ñ¢ng sau 
ngôi Tam Bäo là ÇiŒn th© Thánh MÅu, gác Tàng thÜ, nhà 
T°, nhà Tæng và phòng Quan cÜ. Bên trái sân chùa có tháp 
Thiên Thûy (m¶t mÕm Çá m†c ngÜ®c nhÜ hình cây tháp) và 
bäo tháp Viên Công, nÖi Ç¥t xá l®i ThiŠn sÜ Viên Quang, 
ÇÜ®c chåm kh¡c rÃt tinh vi. Bên phäi chùa là Ç¶ng Tiên SÖn 
n°i ti‰ng v§i næm pho tÜ®ng tåc b¢ng Çá, låi có vài nhÛ Çá 
trên vách Ç¶ng, khi gõ vào nghe âm vang nhÜ ti‰ng khánh, 
ti‰ng Çàn. Quanh chùa là vÜ©n tháp cûa nhiŠu vÎ SÜ qua 
nhiŠu Ç©i... 

Chúng tôi vào lÍ nÖi chánh ÇiŒn. Qua các lÀn bÎ tàn phá 
và ÇÜ®c trùng tu, hiŒn nay các tÜ®ng PhÆt, BÒ Tát b¢ng g‡ 
sÖn, b¢ng nan tre b†c väi ph‰t sÖn dÀu, ÇÜ®c chåm kh¡c, tô 
vë rÃt ÇËp Çë uy nghi và tôn trí trang nghiêm trong ngôi Tam 
Bäo Ç‹ thiŒn nam tín n» kh¡p nÖi vŠ lÍ bái. HÜÖng trÀm, 
khói nhang m© mÎt, ti‰ng chuông ngân, l©i khÃn cÀu râm ran 
cûa PhÆt tº hòa v§i l©i "k‹ hånh" trÀm b°ng, nói vŠ s¿ tích 
ÇÙc Quan Âm Nam Häi (b¢ng máy phát thanh) tåo cho chùa 
Ngoài m¶t không khí linh thiêng không th‹ nào quên... 

LÍ xong chùa Ngoài, theo s¿ nh¡c nhª cûa ngÜ©i dÅn 
ÇÜ©ng, chúng tôi vào các quán bên ngoài chùa Ç‹ æn cÖm 
m§i Çû sÙc leo núi. 

Khác hÖn trong Nam, n‰u nÖi chùa th© PhÆt, BÒ Tát thì 
chung quanh thÜ©ng bày bán thÙc æn chay, nhÜng nÖi Çây 
chÌ có quán thÙc æn m¥n, nào là thÎt dê, thÎt chim, thÎt thú 
rØng nhÕ v.v... Dê là loåi dê núi do dân ÇÎa phÜÖng chæn 
nuôi mà chúng tôi Çã g¥p trên sÜ©n núi theo hai b© suÓi 
Y‰n. M¶t sÓ du khách c» æn thÎt dê núi hay thÎt rØng, riêng 
chúng tôi tìm mua xôi gÃc, xôi dØa vÆy. 
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Sau khi lÍ PhÆt ª chùa Thiên Trù xong, du khách chuÄn 
bÎ leo dÓc Ç‹ vào chùa Trong, Çó là Ç¶ng HÜÖng Tích n°i 
danh. TØ chùa bÜ§c qua khu tháp, Çã thÃy khách hành 
hÜÖng chÓng gÆy leo lên tØng bÆc Çá. ñÜ©ng dÓc lên cao 
dÀn nhÜng ít khúc khu›u và bao thiên niên k› Çã qua, nh»ng 
bÆc Çá ÇÜ®c thiên nhiên tåo và có thêm bàn tay ngÜ©i Ç©i 
phø giúp thành nh»ng bÆc b¢ng ph£ng dÍ Çi. ThiŒn nam tín 
n» trÈ hay già ÇŠu có th‹ Çi Ç¶ hÖn ti‰ng ÇÒng hÒ là t§i Ç¶ng 
(chùa trong) tùy theo sÙc khÕe và nghÌ chân nhiŠu hay ít 
d†c theo ÇÜ©ng. ñ‰n Çây m§i thÃy cây gÆy tre rÃt tiŒn l®i, 
m†i ngÜ©i t¿a vào nó bÜ§c lên mô Çá dÍ dàng. Nói th‰, ch§ 
lên cao dÀn Ç¶ 100 thÜ§c Çã thª mŒt rÒi. Dù Çang thª và 
chæm chú vào bÜ§c chân nhÜng các cø bà vÅn không quên 
chào nhau b¢ng ti‰ng "A Di ñà PhÆt" m‡i lúc g¥p các cø 
khác tØ trên Çang chÓng gÆy xuÓng. Ti‰ng Mô PhÆt chào 
nhau gi»a núi rØng tåo ra quang cänh thành kính. Không 
còn ti‰ng Çùa gi«n châm ch†c, không có l©i c®t nhä dù Çoàn 
ngÜ©i lên hay xuÓng nÜ©m nÜ®p có nhiŠu thanh niên thi‰u 
n» xinh tÜÖi. Trên ÇÜ©ng, nÖi nào có vÒ Çá b¢ng ph£ng dÜ§i 
tàn lá râm mát là có hàng quán bán thÙc æn, nÜ§c uÓng, 
cÛng nhÜ sách vª kinh kŒ và hình änh tÜ®ng PhÆt. NhÜ 
trong Nam, trên ÇÜ©ng lên núi Sam (Châu ñÓc) ho¥c núi Bà 
Tây Ninh, núi Tà Cú v.v... ÇŠu có hàng quán Ç‹ phøc vø 
khách hành hÜÖng cÀn nÜ§c thÃm gi†ng và nghÌ chÜn, 
ÇÜ©ng lên núi nÖi Çây låi xa hÖn, nên càng có nhiŠu hàng 
quán hÃp dÅn du khách Çang mŒt. Riêng tôi và Tâm Chi‰u 
phäi nghÌ Ç‰n næm lÀn m§i lÃy låi hÖi thª và là dÎp Ç‹ ng¡m 
cänh núi rØng hùng vï bao quanh. Có vài quán bán bæng 
nh¿a thâu s¤n bài "S¿ tích Bà Chúa Ba" theo lÓi k‹ hånh, và 
nh© nÖi Çây, tôi tìm mua ÇÜ®c tÆp sách nhÕ, cÛ xÜa, in "S¿ 
tích Bà Chúa Ba diÍn ca" b¢ng lÓi væn m¶c måc cûa dân 
gian theo th‹ thÖ løc bát ÇÜ®c truyŠn tøng qua bao nhiêu th‰ 
hŒ. 

ñi Ç¶ 30 phút, du khách thÃy xa xa lÜng chØng triŠn núi 
phía trái bóng ngôi chùa vách tr¡ng, mái ngói nâu dÜ§i lá c© 
vuông ngÛ s¡c. ñó là chùa Giäi Oan, bên cånh chùa có m¶t 
ao nÜ§c trong v¡t ÇÜ®c g†i là Thiên Nhiên thanh trì. TrÜ§c 
chùa có dòng suÓi Long TuyŠn do nhiŠu måch nÜ§c chäy vŠ 
mà ông cha ta tÜªng tÜ®ng là chín con rÒng Çem nÜ§c vŠ 
nên g†i là SuÓi Long TuyŠn (suÓi RÒng). Ai Çã Ç‰n chùa 
HÜÖng Çi trên suÓi Y‰n là phäi vào ÇŠn Trình thì trên ÇÜ©ng 
lên Ç¶ng chùa HÜÖng phäi Ç‰n lÍ PhÆt tåi chùa Giäi Oan, Ç‹ 
mong theo truyŠn thuy‰t ngày xÜa: Công chúa Ba Çã Ç‰n 
Çây, t¡m ª suÓi nÀy Ç‹ "tÄy såch bøi trÀn" trÜ§c khi Ç‰n 
Ç¶ng HÜÖng Tích tu hành Ç¡c Çåo thành ÇÙc Quan Âm Nam 
Häi. Ngày nay du khách cÛng nhÜ các cø thành tâm ÇÙng 
nhìn suÓi khÃn vái thôi ch§ không ÇÜ®c l¶i xuÓng.  Chúng ta 
có th‹ múc nÜ§c rºa m¥t cho mát v§i lòng thành rºa h‰t n°i 
oan khiên nghiŒp chÜ§ng Ç‹ quy‰t theo PhÆt Çåo hÀu thoát 
nhË Çi ki‰p ngÜ©i vô thÜ©ng nhiŠu kh° não nÀy. GÀn chùa 
Giäi Oan có Ç¶ng Tuy‰t Quÿnh (còn có tên Tuy‰t Xinh) và 
am PhÆt Tích. G†i tên PhÆt Tích vì ª Çây có täng Çá trên có 
dÃu chân nhÕ tÜÖng truyŠn là dÃu chân cûa PhÆt Bà chùa 
HÜÖng. 

Giã tØ chùa Giäi Oan ta trª låi Çi thêm m¶t quãng Ç‹ Ç‰n 
chùa HÜÖng. Trên ÇÜ©ng së qua ÇŠn TrÃn Song, tøc g†i 
Cºa Võng, th© Bà chúa ThÜ®ng Ngàn (bà chúa RØng). ñŠn 
có tên Cºa Võng vì ngày trÜ§c nÖi Çây có dây mây Çan 
ch¢ng chÎt nhÜ võng. Thi bá Chu Månh Trinh  Ç‰n Çây Çã 
mô tä: 

BÀu tr©i bát ngát xa trông 
Võng Tr©i rÛ xuÓng mÃy vòng thÜ§t tha... 

Chúng ta Çi thêm khoäng 20 phút Ç‹ Ç‰n Ç¶ng HÜÖng 
Tích (chùa Trong). GÀn Ç‰n, du khách vÅn chÜa thÃy chùa, 
phäi men theo vách Çá, nhÜng rÃt dÍ Çi vì r¶ng rãi m¥c dÀu 
nhiŠu täng Çã bÎ nh¤n bóng dÜ§i hàng triŒu chân ngÜ©i tØ 
bao th‰ k› Ç‰n nay, rÒi låi leo thêm mÃy mÜÖi bÆc Çá xây, 
có tay vÎn Ç‹ lên trên cao, nÖi có c°ng Çá c° kính.  

     CÓ g¡ng lên h‰t nh»ng bÆc Çá, du khách ÇÜ®c Çón 
gió núi th°i vŠ Ç‹ rÒi khoan khoái Ç†c hai câu ÇÓi kh¡c trên 
hai c¶t c°ng: 

NhÙt l¶ HÜÖng SÖn thùy vån th‰, 
Tam quan c° Ç¶ng vïnh thiên xuân. 
  
Tåm dÎch: 
M¶t l¶ HÜÖng SÖn dài muôn th‰, 
Tam quan Ç¶ng c° lÜu ngàn næm. 
 
Câu ÇÓi không bi‰t ai là tác giä nhÜng c°ng tam quan có 

ghi ngày xây là næm Giáp DÀn 1914. BÜ§c qua c°ng du 
khách nhìn xuÓng thung lÛng sâu thÃy hiŒn ra m¶t Ç¶ng l§n, 
m¶t Ç¶ng ÇËp không th‹ tä ÇÜ®c b¢ng ngôn ng», cho là máy 
quay phim, máy chøp änh cÛng không l¶t ÇÜ®c cänh nÀy 
m¶t cách xác Çáng, chÌ có ngÜ©i hành hÜÖng Ç‰n nÖi, thÃy 
tÆn m¡t, hít thª không khí tåi Çây m§i cäm nhÆn cái hùng vï 
cûa nÖi mà PhÆt tº trong nÜ§c hay du khách mong ÇÜ®c Ç‰n 
chiêm ngÜ«ng. 

ñ¶ng quá to r¶ng v§i ánh sáng lung linh m© äo nh© ánh 
n¡ng m¥t tr©i xuyên qua nh»ng tàng lá rÆm råp phía trên. 
ñÙng trên cao, du khách chÜa trông thÃy hang ngách bên 
trông, chÌ thÃy nÖi cºa Ç¶ng phía dÜ§i Çã có hàng ngàn 
ngÜ©i ÇÓt hÜÖng lÍ bái. Trên tam quan, nÖi du khách ÇÙng 
có nhiŠu c° thø che mát cºa Ç¶ng. Cây Çã sÓng bao nhiêu 
næm tháng? Ch¡c r¢ng bao th‰ k› Çã qua. Nh»ng c° thø 
nÀy có nhân duyên ÇÜ®c sÓng cånh th¡ng tích thiêng liêng 
Ç‹ chÙng ki‰n hàng triŒu con tim thành kính lÍ bái mà chúng 
ch£ng cÀn nhìn cu¶c Ç©i vô thÜ©ng Ç°i thay bên dÜ§i núi. 

Du khách theo 120 bÆc cÃp b¢ng gåch Çi xuÓng Ç¶ng. 
NhiŠu bÆc gåch nh¤n lì và trÖn tr®t vì khí Äm Ü§t quanh næm 
cûa sÜÖng núi nên phäi Çi dò tØng bÜ§c cÄn thÆn. Hôm nào 
có mÜa låi khó Çi hÖn, nh»ng ngày Çó nhÜ Ç‹ thº lòng thành 
cûa thiŒn nam tín n»...    

MuÓn bi‰t cái khó khæn cûa s¿ lên xuÓng 120 bÆc Çá 
nÀy nhÜ th‰ nào ÇÓi v§i các cø già m¶ Çåo, tôi xin ÇÖn cº: 
ñ‹ có Çoån phim k› niŒm mà bÓi cänh là cºa Ç¶ng nÀy, tôi 
phäi bÜ§c xuÓng cºa Ç¶ng trÜ§c, Çåo h»u Tâm Chi‰u ÇÙng 
trên cao quay xuÓng m§i thu h‰t vÈ hùng vï cûa Ç¶ng và tôi 
Çang cùng thiŒn nam tín n» lÍ bái bên dÜ§i. M†i ngÜ©i trông 
nhÕ xíu. Sau Çó tôi låi bÜ§c trª lên Ç‹ quay phim Tâm Chi‰u 
Çang Çi xuÓng. Có Çi lên, Çi xuÓng nhÜ th‰ m§i cäm phøc 
các cø Çang lò dò gÆy tre, bÜ§c tØng bÆc trª lên, miŒng lÀm 
thÀm câu A Di ñà PhÆt...  

Vào cºa Ç¶ng Çã thÃy trên vách Çá phía trong 5 ch» Hán 
væn: Nam Thiên ñŒ NhÃt ñ¶ng. Hang Ç¶ng sáng m© m© 
lung linh huyŠn äo nh© ánh m¥t tr©i xuyên qua cành lá và 
nh© nh»ng ng†n Çèn ÇiŒn treo khuÃt sau nh»ng mô Çá tåo 
cho du khách cäm tÜªng nhÜ vào m¶t nÖi thiêng liêng khác 
cõi tøc. ñ¶ng rÃt to r¶ng, thoáng mát nhÜng khói nhang trÀm 
vÅn bay tÕa mù mÎt kh¡p hang. Ti‰ng Ç†c kinh, k‹ hånh, 
ti‰ng nguyŒn cÀu rì rÀm lÅn trong ti‰ng chuông ngân. ñiŒn 
th© chánh n¢m sâu phía trong. ThiŒn nam tín n» trÜ§c khi 
len chân t§i Çó së thÃy nhiŠu thåch nhÛ trên cao rÛ xuÓng 
cÛng nhÜ nhiŠu mô Çá nhô lên muôn hình muôn vÈ, màu 
s¡c bi‰n äo mà theo óc tÜªng tÜ®ng ngÜ©i Ç©i Ç¥t tên: ñøn 
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Gåo, Çøn Tiên, cây Vàng, cây Båc, hòn CÆu, hòn Cô... Hòn 
Çá tròn nhÜ hòn CÆu, hòn Cô nh¤n bóng hÖn các mô Çá 
khác vì theo tín ngÜ«ng dân gian, các bà hi‰m con Ç‰n Çây 
cÀu t¿. Các bà vuÓt ve hòn CÆu, hòn Cô van vái, mong cho 
ÇÙc PhÆt ban cho m¶t cÆu hay m¶t cô, cÛng nhÜ n‰u ngÜ©i 
muÓn cÀu xin có tiŠn tài thì Ç‰n vuÓt ve cây Vàng, cây Båc, 
muÓn chæn nuôi thì Ç‰n bên hòn BuÒng t¢m, Nong kén... tùy 
theo lòng tin tÜªng thành kính cûa h†. Trên trÀn còn nhô ra 
nhÛ Çá hình thành chín ÇÀu rÒng rÃt sinh Ç¶ng ÇÜ®c g†i là 
tòa Cºu Long... ñËp vô cùng, nên thi bá Chu Månh Trinh Çã 
Ç‹ låi mÃy vÀn thÖ sinh Ç¶ng: 

 
ñŒ NhÃt Ç¶ng hÕi r¢ng Çây có phäi? 
Nhác trông lên ai khéo h†a hình 
ñá ngÛ s¡c long lanh nhÜ gÃm dŒt 
Thæm th£m m¶t hang lÒng bóng nguyŒt 
GÆp ghŠnh mÃy lÓi uÓn thang mây... 
 
Chúng ta bÜ§c Ç‰n ÇiŒn th© lung linh m© äo khói hÜÖng. 

ñiŒn chÌ th© ÇÖn giän vài hình tÜ®ng nhÜng rÃt ÇËp. Trên 
cao là PhÆt Quán Th‰ Âm Nghìn m¡t Nghìn tay. TÜ®ng sÖn 
màu cánh ki‰n nâu ºng vàng lÃp lánh, cånh bên có tÜ®ng 
Ng†c N» dâng trái Çào. Phía dÜ§i là tÜ®ng Bà Chúa Ba. 
TÜ®ng Bà Chúa Ba (lúc còn là công chúa DiŒu ThiŒn) rÃt 
sÓng Ç¶ng, hình dung m¶t thi‰u n» xinh ÇËp Çang ÇÙng, ÇÀu 
Ç¶i mão công chúa, gÜÖng m¥t trái soan phúc hÆu, thùy mœ, 
áo dài tay r¶ng thÜ§t tha. ñ¥c biŒt các chùa PhÆt miŠn B¡c 
chúng tôi Çi hành hÜÖng ÇŠu không thÃy tÜ®ng ÇÙc Quán 
Th‰ Âm l¶ thiên, tay cÀm nhành dÜÖng liÍu, tay có tÎnh bình 
cam lÒ nhÜ trong miŠn Nam, mà các chùa chÌ th© PhÆt Bà 
qua hình tÜ®ng Thiên Thû Thiên Nhãn. Ngoåi trØ lúc ngang 
ÇŠn Cºa Võng tôi ÇÜ®c thÃy m¶t tÜ®ng Quán Âm l¶ thiên 
duy nhÙt b¢ng thåch cao tr¡ng, khoác áo choàng xanh ÇÜ®c 
thiŒn nam tín n»  dâng cúng. 

Dù m‰n m¶ Ç¶ng HÜÖng Tích huyŠn diŒu, du khách phäi 
r©i Ç¶ng Ç‹ bÜ§c trª lên tam quan, vŠ v§i trÀn th‰. Quanh 
Ç¶ng còn nhiŠu chùa, ÇŠn, n¢m Än hiŒn trong rØng trái mÖ 
nhÜ chùa Hình BÒng, ÇŠn MÅu Hå, rÒi núi ThuyŠn RÒng, 
chùa Tuy‰t SÖn có Ç¶ng nhÕ tên Ng†c Long.  

Trên ÇÜ©ng xuÓng núi, du khách ÇÜ®c chào m©i mua 
hàng. NgÜ©i bán bi‰t tâm lš du khách hành hÜÖng ÇŠu 
muÓn có quà lÜu niŒm (cÛng Çôi khi g¥p sách in tØ Sài Gòn 
mang ra hay hình BÒ Tát Quán Th‰ Âm b†c nh¿a sän xuÃt 
ª... Ch® L§n). Du khách chÌ nên mua Ç¥c sän cûa vùng 
HÜÖng Tích là vài mänh gÓc mÖ già Ç‹ pha nÜ§c uÓng, hay 
nh»ng quä mÖ dÀy cùi, h¶t nhÕ. Trái mÖ ª Çây do chÃt ÇÃt 
cûa vùng núi Çá vôi nên hÜÖng vÎ Ç¶c Çáo, quä chín có vÎ 
ng†t chua mà không chát. Ch†n mÖ mua Ç‹ làm quà hãy 
nh© bån bè rành rë nÖi Çó ch†n l¿a m§i khÕi lÀm loåi mÖ 
vùng khác mang Ç‰n. Và du khách miŠn Nam ch§ mua rau 
s¡ng chùa HÜÖng nhÜ sách vª Çã nh¡c Ç‰n thi hào Tän ñà  
thích æn, vì làm sao chúng ta mua Çúng loåi rau s¡ng Ç‹ 
khÕi lÀm? 

 
Chúng tôi trª låi chùa Thiên Trù xuÓng låi b‰n Trò, may 

m¡n g¥p cô chèo thuyŠn nan ban sáng. Cô låi có dÎp gi§i 
thiŒu chúng tôi: N‰u còn th©i gian trª låi Çây Çi theo m¶t 
nhánh cûa suÓi Y‰n Ç‰n thæm núi Ông SÜ Bà Vãi, nÖi Çó có 
chùa Long Vân, chùa Cây Kh‰, hang SÛng Sàm... NhÜng 
chúng tôi hËn dÎp khác vì trong tâm trí chúng tôi, ch¡c nhÜ 
nhiŠu thiŒn nam tín n» khác, Çang có tâm hÒn lâng lâng 

thoát tøc v§i Ãn tÜ®ng ÇÜ®c Ç‰n chÓn Thiên Thai ngay trên 
trÀn gian và mang theo trên ÇÜ©ng vŠ hình änh ÇÀy thiŠn vÎ 
cûa chùa HÜÖng, hình änh ÇÙc Quán Th‰ Âm Thiên Thû 
Thiên Nhãn, hình änh bà Chúa Ba dÎu hiŠn trong l§p áo 
Công chúa DiŒu ThiŒn, cÛng nhÜ còn nghe væng v£ng ti‰ng 
chào nhau ÇÜ®m tình PhÆt Çåo cûa các cø già trên dÜ©ng 
leo dÓc...  nh¡c nhª m†i ngÜ©i hãy mau thanh l†c thân 
tâm... - 

 

�  Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coù moät  
doøng soâng 

 

Thuở ấy một mùa Xuân nắng ấm 
Mẹ ngồi trang điểm để sang sông 
Các cô khúc-khích cười trêu chọc 

Giọt lệ vu-quy ướt má hồng. 
 

Con thuyền hoa đậu chờ nơi bến 
Đợi đóa hoa xuân gác mái chèo 

Mẹ bước ngập ngừng trên xác pháo 
Xuống thuyền bao ánh mắt trông theo. 

 
Thế rồi từ đấy từng năm tháng 

Mẹ nổi trôi theo những cánh bèo 
Mẹ dắt con về thăm quê ngoại 

Vầng trăng tròn trước vẫn còn treo. 
 

Thuyền đời chở mẹ bao nhiêu chuyến 
Qua những dòng sông lạ bến bờ 

Mẹ vẫn mỉm cười coi thế-sự 
Thăng-trầm như những truyện trong mơ. 

 
Mẹ gom góp hết bao tâm-huyết 

Để lại cho con một nụ hồng 
Rồi mẹ một mình như thuở trước 
Tìm về bến đậu một dòng sông. 

 
Dòng sông ngăn cách bờ mê giác 
Nơi có con thuyền vượt bến mê 

Con thuyền Bát-Nhã thuyền không đáy 
Chở mẹ qua sông một cõi về. 

(Trong: Mẹ Tôi!) 
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Boà Taùt  
ñöa thô 

 
� Hö Thaân Huyønh Trung Chaùnh 

 

öng caàm thô meï treân tay thaät laâu, nghe loøng 
thöông yeâu traøn ngaäp, roài môùi töø töø môû ra 

nghieàn ngaãm töøng doøng chöõ ngoït ngaøo cuûa meï. Meï laø 
nhaø giaùo, chöõ vieát cuûa baø ñeàu ñaën maãu möïc maø vaãn 
mang neùt eûo laû meàm maïi dòu hieàn cuûa ngöôøi ñaøn baø 
Ñoâng phöông thuaàn haäu. Baø thöôøng goùi gheùm tình 
thöông cuûa mình voûn veïn trong hai trang giaáy, naâng niu 
gôûi ñeán con nhöõng lôøi thaêm hoûi söùc khoûe, nhaéc nhôû con 
gìn giöõ ñaïo ñöùc gia phong, khuyeân con nhôù ñi chuøa leã 
Phaät…, baø tuyeät nhieân chaúng bao giôø keå leå nhöõng chuyeän 
thò phi, chuyeän laøng treân xoùm döôùi, cuõng khoâng bao giôø 
ñoøi hoûi con cung caáp tieàn baïc. Ngay tröôøng hôïp laâm 
beänh thình lình, tieàn baïc eo heïp baø vaãn laúng laëng chòu 
ñöïng chôù chaúng heà thôû than khieán con caùi phaûi baän taâm 
lo laéng. Daàu bieát noäi dung thô cuõ rích nhöng chaøng vaãn 
noân noùng môû thô, ñoïc nhöõng doøng chöõ thöông yeâu cuûa 
meï, ñeå ñoùn nhaän tình maãu töû daït daøo vöôït qua bôø ñaïi 
döông sang aáp uû chaøng. Ngôø ñaâu laàn naày thô baø coù veû 
khaùc thöôøng, chaúng nhöõng daøi ñeán boán trang, maø cuõng 
khoâng coù nhöõng cuïm töø thöông nhôù daën doø thöôøng nhaät. 
Thô vieát:  

 
“Con thöông! 
Daïo naày, boãng nhieân meï hay vôù vaån nhôù nghó moâng 

lung veà thôøi coøn beù boûng xa xöa, nhôù tha thieát chuoãi ngaøy 
oõng eïo trong voøng tay oâng baø ngoaïi, taïi ngoâi nhaø ngoùi aâm 
döông, vaùch vaùn, toïa laïc caïnh doøng soâng Dinh thô moäng, 
thuoäc huyeän Boá Traïch, tænh Quaûng Bình. ÔÛ ñoù, thaùng naøo 
vaøo ngaøy möôøi boán vaø ba möôi, meï thöôøng ñöôïc ngoaïi 
daãn ñi chuøa Giaùc Haûi, nôi maø meï ñaõ ñöôïc Hoøa Thöôïng 
Taâm Thaønh quy y töø thuôû môùi leân naêm. Ngoaïi ñaõ ñöa gia 
ñình rôøi Boá Traïch vaøo Saøigoøn sinh soáng töø naêm 1954, khi 
meï môùi vöøa troøn baûy tuoåi, neân queâ höông maø meï thöông 
meï nhôù coù theå noùi chính laø ngoõ heûm chôï Vöôøn Chuoái, laø 
quaän Ba vôùi caùc con ñöôøng Phan Ñình Phuøng, Cao 
Thaéng…, meï chaúng hieåu bieát gì veà nôi choân nhau caét ruùn 
taïi vuøng ñaát Quaûng Bình khoâ caèn xa xöa aáy. Do ñoù, khi 
tham döï chuyeán haønh höông thaäp töï taïi caùc thò xaõ Hueá – 
Ñaø Naüng do nhoùm “Phaät töû laõo nieân” chuøa AÁn Quang toå 
chöùc, tuy meï ñaõ ñoïc kyõ chöông trình thaáy coù tieát muïc 
ngoaïn caûnh ñoäng Phong Nha, moät kyø quan cuûa ñaát nöôùc 
thuoäc huyeän Boá Traïch, tænh Quaûng Bình, maøø meï vaãn voâ 
tình chaúng maûy may lieân töôûng gì ñeán nôi choân nhau caét 
ruùn cuûa mình. Maõi ñeán khi theo phaùi ñoaøn chieâm baùi chuøa 

Thieân Muï, traàm laëng nhìn doøng Höông Giang, boãng nhieân 
kyù öùc thuôû aáu thôøi baát thình lình hieän veà khieán meï noân 
nao nhôù ñeán ngoâi chuøa Giaùc Haûi eâm ñeàm. Chuøa aáy cuõng 
soi boùng treân moät doøng soâng - soâng Dinh -, moät doøng 
soâng thô moäng chaúng keùm Höông Giang laø maáy. Thaät ra, 
vaøo ngaøy xöa ñoù meï ngaây thô khôø khaïo naøo coù hieåu bieát 
gì veà chuøa, veà ñaïo, nhöng nhöõng traùi chuoái, cheùn cheø, 
naém xoâi… maø quyù Thaày naâng niu trao cho “con beù muõm 
móm” laø nhöõng hình aûnh gôïi thöông gôïi nhôù ñaõ buøng daäy 
maõnh lieät khieán meï xuùc ñoäng ngheïn ngaøo. Töø ñoù, meï 
thaáp thoûm aên nguû khoâng yeân, öôùc mong coù cô hoäi ngaém 
nhìn laïi ngoâi chuøa ngaøy xöa.  

Saùng hoâm sau, trong khi chuaån bò theo ñoaøn haønh 
höông xuoáng thuyeàn maùy tieán vaøo ñoäng Phong Nha, meï 
boãng ñoåi yù, boû chuyeán du ngoaïn, aâm thaàm thueâ chieác xe 
oâm, tìm ñöôøng veà ñeán chuøa Giaùc Haûi. Thaät khoù töôûng 
töôïng, caùi goïi laø ngoâi chuøa, chæ laø moät ngoâi nhaø laù luïp xuïp 
neùp mình thoi thoùp treân maûnh ñaát hoang pheá khoâ caèn. 
Chuøa vaéng tanh, laïnh leõo. Tim meï quaën thaét xoùt xa. Meï 
thænh chuoâng vaø thaép nhang leã Phaät. Moät ngoâi töôïng coâ 
ñôn, hö hoaïi loang loå, bò pheá boû laõng queân bao thaùng 
naêm daøi vaãn khaéc khoå chòu ñöïng vaø vaãn an nhieân hieän 
höõu ôû choán naày. Chieâm ngöôõng töôïng Phaät, meï chìm 
ñaém trong suy tö meânh mang queân maát caû thôøi gian 
khoâng gian, hoát nhieân meï caûm thaáy töôïng Phaät soáng 
ñoäng haún leân, Phaät trao cho meï nuï cöôøi thanh thoaùt. Thì 
ra, trong hoaøn caûnh naøo, thôøi ñieåm naøo Phaät vaãn hieän 
höõu nhö nhö töï taïi ban phaùt loøng töø bi voâ löôïng cho 
chuùng sanh caùc loaøi, cho meï. Nöôùc maét raøn ruïa, nieàm 
xuùc ñoäng ngaäp traøn ngheïn ngaøo, roài trong giaây phuùt 
thieâng lieâng ñoù, meï chôït yù thöùc traùch nhieäm cuûa mình vôùi 
ngoâi chuøa naêm xöa, neân thaønh taâm phaùt nguyeän seõ xaû 
thaân mình ñeå baûo trôï cho vieäc truøng tu ñaïo traøng naày.  

Sau giaây phuùt boác ñoàng phaùt nguyeän, meï môùi giöït 
mình suy nghó laïi vaø nhaän thaáy raèng lôøi nguyeän ñoù vieån 
voâng khoâng phöông caùch naøo thöïc hieän noåi. OÂi! Moät mình 
meï laøm sao ñaûm ñöông noåi troïng traùch naàyï! Meï coù uy tín 
gì ñeå keâu goïi quyeân goùp, meï quen bieát bao nhieâu ngöôøi 
ñaâu? Meï laïi chaúng quen thuoäc choán naày? Chaúng bieát 
chuøa do caù nhaân hay cô quan naøo quaûn lyù? Vò Truï Trì laø 
ai? Coù ñaïo taâm khoâng? Meï ñang phaân vaân töï hoûi mình 
thì coù vò Sö treû haáp taáp böôùc vaøo chuøa. Sö ngaïc nhieân 
tröôùc ngöôøi khaùch laï, vaø toû ra aùi ngaïi veà söï lô laø chaäm 
tieáp ñoùn khaùch phöông xa. Sö cho bieát, thaät ra, Sö  coù 
nghe tieáng chuoâng nhöng töôûng raèng ngöôøi Phaät töû ñòa 
phöông ñeán coâng quaû leã baùi, vaø vì ñang baän roän chaêm 
soùc maáy luoáng khoai saén vöøa beùn reã ôû sau chuøa, neân 
raùng lo cho xong vieäc môùi vaøo. Thaùi ñoä aân caàn lòch thieäp, 
vaø uy nghi ñónh ñaïc cuûa Sö cuõng khieán meï ngaïc nhieân 
khoâng keùm.  

- Xin loãi, döôøng nhö Thaày khoâng phaûi laø daân ñòa 
phöông?, meï doø hoûi. 

- Keå ra thì toâi chæ coù chuùt xíu goác gaùc Quaûng Bình maø 
thoâi. Nguyeân oâng coá noäi toâi, laø ngöôøi laøng Sôn Traïch, 
huyeän Boá Traïch, toå ñôn thaân rôøi queâ vaøo Nam laäp nghieäp 
taïi tænh Bình Döông töø thôøi Phaùp thuoäc, con chaùu sau naày 

H 
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chæ nghe nhaéc nhôû teân ngoâi laøng toå tieân, chôù chaúng ai bieát 
ñöôïc ñieàu gì khaùc caû. Toâi sanh tröôûng taïi Thuû Ñöùc, xuaát 
gia taïi chuøa Vaïn Ñöùc, vaø chæ ñöôïc Thaày gôûi ñi tu hoïc caùc 
Phaät Hoïc Vieän mieàn Nam, neân ñòa phöông naày cuõng xa laï 
laém. Toâi vaân du lang thang ñaây ñoù, roài quyeát ñònh döøng 
chaân ôû choán naày chöa troøn moät naêm, ñaïo höõu aï! 

Tình côø gaëp moät tu só mieàn Nam taïi xöù laï, loøng meï noåi 
leân nieàm vui nhö tìm ñöôïc ngöôøi baø con thaân thuoäc, meï 
tíu tít: “Thaûo naøo, toâi thaáy phong thaùi cuûa Thaày khaùc haún 
vôùi nhöõng tu só mieàn naày! Laï quaù…!”. Meï thaät thaø ñònh hoûi: 
“Sao Thaày khoâng choïn thò töù naøo phoàn thònh ñeå döïng 
chuøa, maø laïi thua thieät chui vaøo choán khæ ho coø gaùy ñoùi 
raùch nhö theá naày?”, nhöng meï ngöng laïi kòp, neân ô...ô 
keùo daøi roài leân tieáng: “Ô! mieàn ñaát naày khoâ caèn ñaù soûi! 
Thaày laïi laø ngöôøi Nam coâ ñôn, khoâng thaày baïn, khoâng 
thaân nhaân thì laøm sao maø coù theå soáng noåi ôû choán naày?”. 

Thaày mæm cöôøi hæ xaû ñaùp: 
- Keå ra neáu ñaët vaán ñeà “sanh soáng laøm aên” thì quaû 

thaät muoán soáng coøn ôû ñaây cuõng gian nan laém, nhöng neáu 
nghó ñeán chuyeän tu taäp thì nôi naøo cuõng toát, nôi naøo 
chaúng laø ñaïo traøng phaûi khoâng ñaïo höõu?  

- Ô! Nhöng chaéc phaûi coù duyeân côù gì ñaëc bieät laém 
Thaày môùi “truï” ôû ñaây chôù? 

Thaày ngaäp ngöøng, traàm ngaâm khaù laâu môùi chaäm raõi 
leân tieáng:  

- Chuyeän daøi doøng vaø cuõng coù theå noùi laø laï luøng hy 
höõu, neáu ñaïo höõu toø moø thì toâi cuõng saün loøng keå roõ. 

- Dó nhieân, laø con toø moø laém roài! 
Thaày mæm cöôøi: 
- Ñuùng nhö ñaïo höõu ñaõ bieát, neáu khoâng do nghieäp 

duyeân chieâu caûm, neáu khoâng ñöôïc Long Thaàn Hoä Phaùp 
daét daãn, thì chaéc haún toâi ñaõ khoâng ñeán choán naày. Chuyeän 
khôûi ñaàu, laø vaøo muøa kieát haï naêm tröôùc, boãng döng toâi laïi 
naûy yù xin an cö taïi chuøa Truùc Laâm, Hueá. Khi leã Hoøa 
Thöôïng Boån Sö xin pheùp leân ñöôøng, Hoøa Thöôïng ñang lô 
ñaõng, ñong ñöa chieác voõng boãng caát tieáng baâng quô: 
“Gaëp Phaät leã Phaät, gaëp toå leã toå!”. Chaúng bieát ñoù laø noùi voâ 
tình hay moät lôøi daën doø cho rieâng toâi nhö moät thöù coâng aùn 
naøo chaêng? Toâi ngôø ngôï caâu noùi coù neùt töông tôï nhö 
coâng aùn “Gaëp Phaät gieát Phaät, gaëp toå gieát toå” cuûa Thieàn 
toâng, nhöng chöa kòp thænh yù thì Boån Sö laïi vui veû chæ moâ 
hình chuøa Vaïn Linh, nuùi Caám, Chaâu Ñoác roài noùi tieáp: “Khi 
caàn, khi gaëp thuaän duyeân thì mình cuõng neân phuïc höng 
söï nghieäp cuûa chö toå! Con aï!”. Thaày ñöa tay tieãn khaùch, 
toâi ra ñi vôùi noãi nieàm thaéc maéc giaêng giaêng. Muøa kieát haï 
saép hoaøn maõn, lieân tieáp ba ñeâm cuoái cuøng taïi chuøa Truùc 
Laâm toâi ñeàu chieâm bao thaáy roõ reät Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà 
Taùt hieän ñeán khuyeân baûo: “Con haõy mau mau veà Boá 
Traïch laøm Phaät söï ñeå hoaøn thaønh lôøi phaùt nguyeän cuûa 
con töø kieáp tröôùc!”. Toâi voán khoâng tin moäng mò, nhöng 
giaác chieâm bao cöù hieån hieän roõ raøng trong taâm khaûm, 
khieán toâi cuõng phaân vaân. Do ñoù, khi khoùa haïï chaám döùt, 
thay vì trôû veà Thuû Ñöùc nhö döï tính, toâi thueâ chieác xe ñaïp 
dun ruûi veà phöông Baéc, vôùi tuùi löông khoâ döï phoøng. Rôøi 
Hueá, moät thò xaõ suøng ñaïo, ñeán Quaûng Trò, toâi nhaän thaáy 
sinh hoaït Phaät giaùo töông ñoái ñaõ suy yeáu, roài khi böôùc 

vaøo ñòa phaän tænh Quaûng Bình, toâi môùi choaùng vaùng khaùm 
phaù raèng ñaïo Phaät ôû ñaây coù leõ ñaõ bieán daïng töï bao giôø. 
Döôøng nhö, phaàn ñoâng daân ñòa phöông chöa heà thaáy 
boùng daùng chuøa chieàn, hoï nhìn löõ khaùch aùo lam vôùi aùnh 
maét xa laï, vöøa nghi ngaïi, vöøa laïnh luøng. Toâi vieáng thaêm 
caùc huyeän Quaûng Ninh, Leä Thuûy, Phong Loäc, Boá Traïch, 
tænh lî Ñoàng Hôùi, vôùi taâm traïng höõng hôø chua xoùt.  

Moät hoâm, toâi ñang ngoài thoï thöïc löông khoâ döôùi boùng 
caây beân ñöôøng queâ, ngoaïi oâ thò traán Hoaøn Laõo, boãng coù 
moät gaõ trung nieân soàng soäc böôùc tôùi, haén chaêm chaêm 
nhìn toâi oang oang caát tieáng: “Naày anh! Anh laøm ngheà Sö 
hôû!?”. Töôûng gaëp phaûi coâng an, vaø bò ñaët vaán ñeà haønh 
ñaïo traùi pheùp, toâi deø daët ñaùp: “Ñuùng vaäy, toâi laø tu só ôû 
thaønh phoá Hoà Chí Minh. Toâi chæ du lòch tænh Quaûng Bình 
vaøi ngaøy maø thoâi”.  “ÖØ! Vaäy thì anh phaûi ñi theo toâi môùi 
ñöôïc!”. Thaáy toâi ngaàn ngöø, anh ta naém aùo toâi noùi moät hôi: 
“Noäi tui! Tuoåi giaø cuù ñeá roài! OÅng beänh lieät giöôøng gaàn 
nguûm tôùi nôi maø laïi sanh taät nhöùt ñònh ñoøi phaûi gaëp Sö 
Thaày thì môùi chòu cheát! Toâi hoûi thaêm lung tung chaúng ai 
bieát, may toâi thaáy anh maëc aùo kyø laï naày, hoûi nhoùng 
chöøng, deø ñaâu laïi ñuùng! Vaäy anh theo tui ñi gaëp oång 
nghen!”.  

Nghó ñeán nguyeän voïng tha thieát cuûa ngöôøi saép cheát, 
neân duø trong loøng vaãn e ngaïi gaëp raéc roái bôûi luaät leä “töï do 
toân giaùo”, toâi vaãn loùt toùt böôùc theo anh ta.  

Cuï Naêm, laõo giaø beänh hoaïn tuoåi ñaõ ngoaøi 90, ñang 
nhaém maét naèm im lìm daùn xuoáng giöôøng nhö moät caùi xaùc 
khoâ ñeùt, quaây quaàn bôûi ñaùm con chaùu vaøi möôi ngöôøi, 
vöøa nghe baùo caùo tìm ñöôïc nhaø Sö, boãng môû choaøng ñoâi 
maét tinh anh nhaáp nhaùy ra daáu môøi toâi tôùi gaàn.  

Toâi leân tieáng: “Toâi xin tuïng moät thôøi kinh caàu an! Cuï 
nheù!”. 

Cuï khoâng traû lôøi, maét ñaêm ñaêm nhìn toâi, roài boãng 
chaép tay kính caån: “Con caûm taï Boà Taùt!”.  

Toâi hoaûng hoát ñính chaùnh: Toâi chæ laø moät tu só taàm 
thöôøng, xin cuï goïi toâi laø Sö chuù ñöôïc roài!”.  

Cuï theàu thaøo: “Thaày laø Thanh Phong phaûi khoâng?”. 
 Toâi ngaïc nhieân laëng ngöôøi, ñaùp lí nhí: “Phaùp danh toâi 

laø Hoaèng Nghieäp, coøn Thanh Phong chæ laø buùt hieäu khi 
coøn treû! Sao cuï bieát?”.  

OÂng cuï cöôøi, maø nöôùc maét cuï raøn ruïa - troâng oâng cuï 
khoûe vaø töôi tænh haún ra – cuï khoâng maøng lyù söï vôùi toâi, 
chaép tay kính caån: “Con caûm taï Ñöùc Boà Taùt Quan AÂm ñaõ 
ñaùp öùng nguyeän caàu cuûa con, ñaõ daãn daét thaày Hoaèng 
Nghieäp ñeán gaëp con trong giôø phuùt toái haäu naày!…”,  roài 
höôùng maét sang toâi, cuï noùi tieáp: “Boà Taùt Quaùn AÂm ñaõ 
baùo moäng cho toâi veà Thaày. Thaày aï! Toâi coù taâm nguyeän 
cöu mang bao naêm nay khoâng giaûi baøy cuøng ai ñöôïc, neân 
daàu beänh hoaïn giaø yeáu khoå sôû maø vaãn gaéng göôïng soáng 
laây laát cho ñeán giôø naày. Nay Boà Taùt ñaõ daãn daét Thaày hieän 
dieän ñuùng luùc cho toâi coù theå uûy thaùc taâm nguyeän cuûa 
mình. Toâi thænh caàu Thaày höùa khaû vieäc naày haàu toâi coù theå 
yeân taâm nhaém maét lìa ñôøi!”.  

Toâi ngaàn ngöø: “Mieãn laø vieäc cuï nhôø khoâng traùi ñaïo lyù 
vaø khoâng vöôït quaù khaû naêng cuûa toâi, thì toâi seõ coá söùc 
mình hoaøn thaønh taâm nguyeän cho cuï!”.  
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Cuï traàm ngaâm giaây phuùt roài keå leå: “Boán möôi naêm veà 
tröôùc, hoaøn caûnh tu taäp voâ cuøng khoù khaên. Chuøa chieàn bò 
theo doõi, Phaät töû traùnh neù chaúng ai daùm lai vaõng. Roài Sö 
OÂng Giaùc Haûi bò gaùn toäi phaûn ñoäng, gôûi ñi hoïc taäp, ngoâi 
chuøa bò xaâm chieám bieán thaønh truï sôû UÛy Ban Nhaân Daân, 
töôïng Phaät, töôïng Toå bò vaát ra ngoaøi heø chôø ngaøy hoïp 
daân laïi ñaäp phaù. Thöông thaày, thöông chuøa, meán ñaïo… toâi 
ñôùn ñau toät cuøng nhöng beà ngoaøi vaãn giöõ thaùi ñoä voâ taâm, 
ngay ñoái vôùi vôï con cuõng deø daët chaúng heù moâi than thôû. 
Moät hoâm, coù ngöôøi baïn noái khoá, cuøng ñi chuøa leã Phaät vôùi 
toâi töø xöa, ñang phuïc vuï trong quaân ñoäi nhaân daân, mang 
quaân haøm Ñaïi uùy thuoäc Sö ñoaøn 19 ñoùng taïi Thanh Hoùa 
nghe tin Sö OÂng laâm naïn trôû veà laøng tìm hieåu söï tình. Anh 
gaëp toâi doï hoûi, luùc ñaàu toâi löûng lô “khoâng thaáy, khoâng 
nghe, khoâng bieát”, nhöng anh cöù vaën hoûi maõi neân sau 
cuøng ñaønh tieát loä heát söï thaät. Döïa vaøo quaân haøm, anh ta 
maïo hieåm tìm ñeán traïi caûi taïo thaêm nuoâi Sö OÂng. Trôû veà, 
anh cho bieát, Sö OÂng giaø yeáu khoù soáng soùt, Sö OÂng traên 
troái uûy thaùc chuùng toâi baûo veä toân töôïng chôø ngaøy truøng tu 
chuøa, höng long ñaïo phaùp, ngoaøi ra, Sö OÂng cuõng tha 
thieát daën doø chuùng toâi raèng trong hoaøn caûnh Phaät Phaùp bò 
caám ñoaùn huûy hoaïi nhö theá naøo, chuùng toâi cuõng phaûi 
gaéng söùc thaàm giöõ luïc töï Di Ñaø trong loøng. Maáy ngaøy sau 
ñoù, trôøi ñoå gioâng, möa cuoàn cuoän nhö thaùc ñoå, cô nguy luõ 
luït saép dieãn ra. Lôïi duïng tình traïng caùn boä caùc ngaønh 
nhoán nhaùo lo baûo veä nhaø cöûa vôï con hoï, truï sôû UÛy Ban 
Nhaân Daân boû ngoû, chuùng toâi leûn vaøo mang töôïng Phaät, 
töôïng toå xuoáng xuoàng chôû ñi. Bôi lang thang khaù laâu maø 
chaúng tìm ñöôïc ñòa ñieåm naøo an toaøn ñeå caát giaáu, cuoái 
cuøng toâi ñaønh baëm gan mang veà nhaø, khoeùt moät ngaùch 
saâu döôùi ao, boïc töôïng baèng vaûi aùo möa, vuøi vaøo ñoù. Vaøi 
thaùng sau Sö OÂngï qua ñôøi, anh Thanh Phong baïn toâi bò 
Chính uûy Trung ñoaøn kieåm thaûo veà vuï thaêm nuoâi Sö OÂngï, 
ñoaïn bò ñöa vaøo Nam coâng taùc roài töû traän vaøi naêm sau 
ñoù. Trong maáy chuïc naêm nay, lôøi daën doø cuûa Sö OÂng 
Giaùc Haûi toâi vaãn canh caùnh beân loøng, nhöng toâi chæ coù theå 
chuyeân caàn nieäm Phaät ngaøy ñeâm, coøn chuyeän truøng tu laïi 
ngoâi chuøa xöa thì hoaøn toaøn voâ voïng: Toâi chaúng bieát tieán 
haønh caùch naøo? Baøn baïc vôùi ai ñaây? Khi ñaát nöôùc vöøa 
thoáng nhaát, lôïi duïng luùc ñi thaêm ñöùa con ñang coâng taùc 
taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, toâi coù vieáng vaøi ngoâi chuøa, 
tieáp xuùc vaøi tu só, hy voïng tìm ñöôïc ngöôøi coù theå ñaûm 
traùch coâng vieäc truøng tu, nhöng hoï toû veû sôï seät nghi ngaïi, 
neân toâi ñaønh im laëng. Theá roài, toâi chæ bieát ngaøy ñeâm nieäm 
Phaät A Di Ñaø vaø chí thaønh khaån caàu Boà Taùt Quan AÂm gia 
bò cho coâng cuoäc truøng tu chuøa Giaùc Haûi, vaø nhieàu laàn, 
trong chieâm bao toâi ñaõ ñöôïc Boà Taùt an uûi vaø khuyeân baûo 
haõy bình tónh ñôïi chôø Thanh Phong trôû laïi gaùnh vaùc troïng 
traùch naày…”. 

 Ngay khi oâng cuï keå ñeán giai ñoaïn daàm möa baõo 
mang töôïng ñem ñi giaáu, toâi boãng nhieân thaáy hieån hieän 
tröôùc maét toâi dieãn bieán cuûa tieàn kieáp vôùi töøng chi tieát nhoû, 
vaø hieåu roõ Thanh Phong ngaøy ñoù chính laø toâi chôù chaúng 
laø ai khaùc. Thaûo naøo, thuôû nhoû, toâi coù nieàm thích thuù ñaëc 
bieät vôùi hai töï Thanh Phong neân môùi ñaéc yù choïn laøm buùt 
hieäu cuûa mình. Chaúng chuùt ngaàn ngaïi toâi ñaùp: “Thanh 

Phong ñaõ trôû laïi, dó nhieân laø Thanh Phong seõ nhaän laõnh 
traùch nhieäm. Thanh Phong seõ xaû thaân naày ñeå truøng tu laïi 
chuøa Giaùc Haûi, xin ngöôøi baïn naêm xöa haõy vöõng taâm”.  

“Ña taï Thanh Phong! Coù theå naøo Thanh Phong cho toâi 
nhìn laïi pho töôïng Phaät ngaøy xöa, tröôùc khi lìa ñôøi 
chaêng?”.  

Khoâng caàn ai chæ daãn, toâi voäi vaõ ñöa ñaùm thanh nieân 
con chaùu chuû nhaø ra bôø ao, döôùi goác sung, nhôø hoï ñaøo 
saâu chöøng hai thöôùc ñaõ khaùm phaù ngay baûo vaät trong lôùp 
vaûi boïc muïc naùt, nhöng hai pho töôïng baèng goã mít, chæ bò 
phai maøu, vaø loám ñoám loang loå maø thoâi. “Gaëp Phaät leã 
Phaät, gaëp toå leã toå”, toâi quì xuoáng ñaûnh leã roài cung thænh 
töôïng vaøo nhaø cho cuï giaø gia chuû chieâm ngöôõng.  

Cuï Naêm ñöôïc ñôõ ngoài töïa vaøo goái, raïng rôõ ngaém 
töôïng. Cuï yeâu caàu toâi tuïng thôøi kinh Di Ñaø, sau ñoù toâi hoä 
nieäm cuï Nieäm Phaät. Tieáng nieäm Phaät cuûa cuï nhoû daàn, 
nhoû daàn, roài laëng yeân. Cuï ra ñi thanh thaûn, maët maøy töôi 
tænh, vaø cho ñeán khi taån lieäm, ñænh ñaàu vaãn aám aùp, thaân 
theå vaãn meàm dòu. Toâi tin chaéc raèng cuï ñaõ vaõng sanh veà 
coõi Taây Phöông Cöïc Laïc. Nhôø ñaùm con chaùu cuï, coù 
ngöôøi ñang giöõ chöùc vuï quan troïng treân tænh, vaø huyeän 
vaän ñoäng, vaø cuõng nhôø chaùnh saùch chieâu duï du khaùch veà 
thaêm ñoäng Phong Nha, neân khuoân vieân chuøa xöa ñöôïc 
hoaøn traû laïi, vaø möôi thaùng sau thì ngoâi chuøa laù ñôn sô 
ñaõ ñöôïc döïng neân… 

- Phaät töû ôû ñaây coù leõ chaúng maáy ngöôøi moä ñaïo phaûi 
khoâng Thaày? Chaéc hoï cuùng döôøng teä laém, neân caû naêm 
maø Thaày chæ döïng ñöôïc maùi laù saäp xeä nhö vaày? 

- Thaät ra, phaàn lôùn taøi chaùnh döïng ngoâi chuøa taïm naày 
laø do con chaùu cuï Naêm yeåm trôï, coøn daân chuùng quanh 
ñaây ngheøo kieát xaùc, mình ñaâu mong hoï cuùng döôøng, chæ 
mong hoï thænh thoaûng lai vaõng tôùi chuøa ñeå tuïng kinh, 
nghe phaùp… nuoâi döôõng ñaïo taâm maø thoâi. Ñaïo höõu bieát 
khoâng? Ñaõ quaù nhieàu naêm xa vaéng ñaïo phaùp neân hoï ñaõ 
maát nieàm tin, hoï nghi ngôø baâng quô, lo ngaïi toán keùm neân 
môøi hoï ñeán chuøa gian nan laém! Hoï vieän daãn ñuû moïi lyù do 
ñeå töø choái. Toâi phaûi thöïc haønh töù nhieáp phaùp, thaêm nom 
saên soùc hoï khi oám ñau, taëng hoï vieân thuoác caûm, moät cuïc 
xaø-boâng… toâi cuõng theo hoï ra ñoàng chuyeän troø vöøa tieän 
tay giuùp hoï nhoå coû, caáy luùa… neân daàn daàn taïo ñöôïc moái 
tình thaân roài môùi höôùng daãn Phaät Phaùp cho hoï ñöôïc. Hieän 
giôø, vaøo ngaøy leã saùm hoái naøo cuõng coù hôn hai möôi ngöôøi 
tham döï, trong ñoù coù moät thanh nieân vöøa ngoû yù xin xuaát 
gia vaøo muøa Phaät Ñaûn saép tôùi. 

- Thaày coù döï ñònh xaây chuøa laïi cho khang trang khoâng 
Thaày? 

- Chuyeän truøng tu laø sôû nguyeän cuûa Thaày, nhöng hieän 
giôø Thaày chöa daùm nghó tôùi. Coù hai chuyeän thieát thöïc maø 
Thaày muoán hoaøn thaønh tröôùc. Tröôùc nhaát laø caàn coù moät 
Ñaïi Hoàng Chung. Tieáng chuoâng ngaân baøng baïc khaép thoân 
laøng, seõ ñi saâu vaøo loøng ngöôøi vaø khôi daäy haït gioáng Phaät 
trong taøng thöùc hoï. Ñieåm thöù hai laø Thaày mong hoäi ñuû 
tònh taøi haøng thaùng toå chöùc côm chay vaøo hai ngaøy leã 
saùm hoái, môøi Phaät töû tham döï mieãn phí taïo cho hoï cô hoäi 
gaàn guõi vôùi chuøa, vôùi Phaät… 
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Thaày troø thaân maät baøn baïc doâng daøi cho ñeán xeá tröa, 
ngöôøi taøi xeá xe oâm ñuùng giôø heïn röôùc meï veà tænh lî ñaõ 
laáp loù ngoaøi coång, maø meï vaãn quyeán luyeán chöa muoán rôøi 
chuøa. Thaày bieát yù meï neân môøi meï vaø caû ngöôøi taøi xeá ôû laïi 
duøng côm. Thaày luùi huùi nhuùm löûa, vo gaïo naáu côm, roài ra 
sau chuøa, haùi ñoït bí, ñoït lang vaøo luoäc. Meï vöøa aùi ngaïi 
vöøa xoùt xa, toäi nghieäp hoaøn caûnh ñôn chieác cöïc nhoïc cuûa 
Thaày, muoán ñôõ ñaàn Thaày moät tay, nhöng caùi beáp “heïp 
teù”, chaúng coù choã chen vaøo thaønh thöû chaúng coù caùch naøo 
tieáp giuùp caû. Coù leõ, hieåu buïng daï cuûa meï, Thaày cöôøi heà 
haø traán an:  

- Naáu côm laø chuyeän bình thöôøng cuûa Thaày maø, ñöøng 
ngaïi. Thaày vaãn thöôøng naáu côm môøi ngöôøi daân queâ aên 
côm chuøa vôùi Thaày cho vui! ÔÛ nöôùc Chuùng Höông, Ñöùc 
Phaät vaø chö Boà Taùt cuõng môøi Phaät töû aên côm, quí Ngaøi 
thuyeát phaùp baèng thöùc aên raát hieäu quaû, ñaïo höõu aï!  

- Thöa thaày! Con hieåu yù Thaày roài! Con seõ aên böõa côm 
tænh thöùc, lôïi laïc nhö nghe phaùp vaäy! 

Böõa côm thanh ñaïm, nhöng coù leõ ñaây laø buoåi côm 
chay ngon nhaát ñôøi cuûa meï, vì taát caû caùc moùn aên: côm, 
ñoït bí, ñoït lang, töông hoät, caø phaùo muoái döa ñeàu ñöôïm 
nhuaàn moät höông vò ñaäm ñaø ñaëc bieät maø ít khi meï coù 
phuùc duyeân caûm nhaän: ñoù laø ñaïo vò.  

Khi chia tay ra veà, meï quyeán luyeán chaøo Thaày, vaø 
chaân thaønh noùi: 

- Thöa Thaày! Con cuõng coù lieân heä ñeán ngoâi chuøa Giaùc 
Haûi ngaøy xöa, con nguyeän tích cöïc goùp phaàn truøng tu 
chuøa. Khi veà thaønh phoá con seõ vaän ñoäng thaân höõu yeåm 
trôï vieäc ñuùc chuoâng vaø tònh taøi cho phaàn côm chay haøng 
thaùng taïi chuøa. Con hy voïng seõ sôùm lieân laïc vôùi Thaày 
baùo caùo keát quaû. 

Meï veùt heát tieàn mang theo, sau khi giöõ laïi vöøa ñuû 
phaàn tieàn traû chuyeán xe oâm, ñöôïc naêm traêm ngaøn ñoàng, 
trao heát cho Thaày: 

- Coøn taïm thôøi con xin cuùng döôøng Thaày soá tieàn moïn 
naày! 

Thaày laéc ñaàu: 
- Thaày raát taùn thaùn coâng ñöùc cuûa ñaïo höõu! Tuy nhieân, 

vì soá tieàn töông ñoái lôùn Thaày khuyeân ñaïo höõu neân suy kyõ 
laïi, ñöøng do xuùc ñoäng nhaát thôøi tröôùc caûnh chuøa ngheøo 
xaùc xô maø cuùng quaù söùc. Neáu vì cuùng döôøng maø taïo ra 
nhöõng khoù khaên tieàn baïc cho gia ñình thì neân bôùt laïi, 
cuùng döôøng vöøa phaûi thoâi! 

Meï hôi ngaïc nhieân, vaø hôi baát maõn vì chöa bao giôø 
gaëp tröôøng hôïp “quaù deø daët” nhö theá naày, coù leõ Thaày nghi 
tieàn naày lai lòch baát chính chaêng? Meï ñaùp nhanh: 

- Con khoâng boác ñoàng ñaâu Thaày! Con ñaõ suy nghóõ raát 
kyõ vaø cuùng döôøng theo khaû naêng cuûa gia ñình con! Neáu 
Thaày nghi ngaïi lai lòch tieàn thì con xin thöa roõ ñaây laø tieàn 
raát saïch do ngheà nghieäp chaân chaùnh laøm ra! Con xin 
Thaày yeân taâm nhaän cho! 

- Xin ñaïo höõu ñöøng hieåu laàm! Chaúng qua vì Ñöùc Phaät 
daïy tu só chæ nhaän cuùng döôøng vöøa phaûi nhö loaøi ong huùt 
nhuïy maø khoâng laøm phöông haïi ñeán hoa. Do ñoù, daãu 
chuøa ngheøo vaø caàn tieàn, Thaày cuõng khoâng nôõ gaây phieàn 

toaùi cho nhöõng Phaät töû haûo taâm coù theå laâm vaøo caûnh khoù 
khaên chaät vaät vì cuùng döôøng maø thoâi!  

Veà thaønh phoá, khi nghe meï keå laïi haønh hoaït cuûa vò tu 
só treû giaøu loøng töø bi, chaáp nhaän neáp soáng coâ ñôn, ñoùi 
raùch taïi moät ngoâi chuøa laù toài teä ñeå hoaèng döông Phaät 
Phaùp, caùc thaân höõu ai cuõng xuùc ñoäng, vaø ai cuõng saün 
saøng ñoùng goùp ít nhieàu cho chuøa Giaùc Haûi. Tuy nhieân, 
giôùi thaân höõu cuûa meï toaøn laø caùc nhaø giaùo höu trí, phaàn 
lôùn soáng caûnh chaät vaät goùi gheùm aên tieâu, neân duø hoï coù 
môû roäng coõi loøng, chung söùc gom laïi cuõng khoâng ñaùng 
keå. Môùi hoâm qua ñaây, Thaày Hoaèng Nghieäp coù thoâng baùo 
meï raèng phaùp huynh cuûa Thaày, truï trì moät ngoâi chuøa taïi 
Tieàn Giang, vöøa uûng hoä chuøa Giaùc Haûi ñaïi hoàng chung 
cuõ, vì chuøa naày vöøa ñuùc moät ñaïi hoàng chung môùi lôùn hôn. 
Nhö vaäy, soá tieàn quyeân goùp cuûa meï tuy ít oûi nhöng ñaõ dö 
thöøa cho Thaày Hoaèng Nghieäp toå chöùc côm chay caû naêm 
roài. 

Moái öu tö lôùn cuûa meï, laø yeåm trôï Thaày Hoaèng Nghieäp 
xaây döïng laïi ngoâi chuøa neáu khoâng khang trang, thì teä nhaát 
cuõng lôïp maùi ngoùi, loùt gaïch, coù keä thôø, chuoâng moõ, kinh 
saùch… nhö thuôû xöa. Maø muoán ñöôïc nhö theá, thì tieän taën 
laém cuõng phaûi coù moät ngaân khoaûn töø möôøi ñeán hai möôi 
ngaøn dollars. Soá tieàn naày daân queâ Quaûng Bình ñaøo bôùi 
ñaâu cho ra, coøn meï daãu coù ñi aên xin troïn kieáp cuõng 
chaúng thaám thaùp gì! Khi meï baïo gan phaùt nguyeän vôùi 
Phaät toå, thì meï ñaõ nghó ñeán con roài. Höng ôi! Con raùng 
giuùp meï nghen con! 

… 
Höng xuùc ñoäng boài hoài, thöông meï thaät laø thöông! Meï 

chöa bao giôø ñoøi hoûi con caùi ñieàu gì, nay baø ñaõ laâm vaøo 
hoaøn baát ñaéc dó phaûi leân tieáng caàu cöùu nhö theá naày, coù 
leõ cuõng khoå taâm laém. Höng hieåu raèng meï raát thieát tha vaø 
mong ñôïi töøng giôø töøng phuùt tin mình, do ñoù, tuy chaúng 
maáy höùng thuù vôùi vieäc xaây döïng chuøa chieàn, hoaèng 
phaùp, quyeân goùp cuùng döôøng…, Höng vaãn töùc toác gôûi 
ñieän thö veà cho meï, chaøng baûo ñaûm seõ coù ñuû ngaân 
khoaûn cho vieäc truøng tu chuøa trong voøng vaøi thaùng nöõa.  

Sau khi haêng haùi höùa heïn maïnh daïn cho meï yeân 
taâm, ñeán luùc baét ñaàu suy nghó hoaïch ñònh chöông trình 
haønh ñoäng, Höng môùi chôùi vôùi chaúng bieát phaûi laøm caùch 
naøo cho oån. Thænh thoaûng, khi khoâng traùnh neù ñöôïc, 
Höng buoäc loøng ñoùng goùp linh tinh cho chuøa chieàn, 
nhöng ñích thaân laäp danh saùch laïc quyeân thì chaøng hoaøn 
toaøn chöa kinh nghieäm. Chaøng ñaønh tìm ñeán cuï Saùu, 
baùc Gia tröôûng Gia Ñình Phaät Töû ngoâi chuøa ñòa phöông 
aáp uùng xin vaán keá. Sau khi nghe Höng keå chuyeän veà vò 
tu só treû mieàn Nam theo tieáng goïi cuûa tieàn kieáp ñeán vuøng 
queâ Quaûng Bình döïng maùi chuøa laù hoaèng phaùp, baùc Saùu 
caûm ñoäng caát tieáng taùn thaùn: 

- Hy höõu! Hy höõu! Ñuùng laø chuøa ñaát Phaät vaøng, chuøa 
ngheøo Tyø kheo ñöùc haïnh! Thöïc teá laø nhö vaäy ñoù chuù em 
aï! 

Tuy nhieân, khi Höng “gaï” baùc chuû trì vieäc laäp danh 
saùch baûo trôï thì baùc töø choái quyeát lieät, môøi laøm coá vaán 
baùc cuõng quaày quaäy laéc ñaàu:  “Khoù laém! Khoù laém!”, roài 
traàm ngaâm khaù laâu, baùc môùi oân toàn giaûi thích: 

- Maáy naêm nay taïi AÂu Myõ, chuøa chieàn moïc nhieàu nhö 
naám, maø chuøa naøo cuõng xaây döïng vó ñaïi trò giaù caû trieäu 
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dollars vaø ñaõ thöôøng xuyeân thoáng thieát keâu goïi Phaät töû 
ñoùng goùp, neân hoï ñaõ moûi moøn laém roài. Do ñoù, tuy soá tieàn 
hai möôi ngaøn dollars ñoái vôùi beân naày chæ laø moät khoaûng 
tieàn beù nhoû, noù chöa ñuû chi phí ñeå traùng xi-maêng cho baõi 
ñaäu xe cuûa moät ngoâi chuøa bình thöôøng, huoáng hoà gì laø 
moät ngoâi chuøa nguy nga ñoà soä, nhöng muoán laïc quyeân 
ñöôïc soá tieàn nhoû naày ñaâu coù deã daøng. Thôøi buoåi naày 
muoán vô veùt tieàn thieân haï, neûo chaùnh laø phaûi do caùc baäc 
ñaïi toân sö, danh tieáng vang reàn, trong buoåi hoïp maët ñoâng 
ñuû nhöõng nhaân vaät tieáng taêm, ñích thaân keâu goïi thì môùi 
hieäu nghieäm, coøn laáp löûng ñöôøng taø thì phaûi coù hôi höôùm 
thaàn bí linh thieâng, coù buøa chuù veõ roàng veõ raén ñeå chöõa 
bònh, caàu taøi, mua may, baùn ñaét thì môùi aên khaùch. Xem 
ra, luïc ñuïc thöôøng taøi nhö chuù em daãu coù ñi moøn maáy 
ñoâi giaøy, noùi suøi boït meùp thì gioûi laém goùp nhoùp ñöôïc vaøi 
ngaøn ñoâ laø taän cuøng roài! 

Thaáy Höng loä veû chaùn naûn, baùc Saùu an uûi: 
- Toâi phaân taùch cho chuù em nghe chôi nhaèm nhaéc 

nhôû chuù em hieåu ñoù laø chuyeän khoù khaên vaäy thoâi. Phaàn 
chuù em, chuù em phaûi can ñaûm ñöùng ra gaùnh vaùc vieäc laïc 
quyeân naày chôù! Mình lo cho chuøa maø, mieãn laø vaän duïng 
heát söùc mình laø ñuû, keát quaû khoâng thaønh vaán ñeà, ñöôïc 
bao nhieâu cuõng quí giaù caû! Phaàn toâi, toâi saün saøng cuùng 
döôøng moät traêm ñoâ ñaây, xin chuù caàm laáy! 

Thöïc traïng coøn teä hôn baùc Saùu ñaõ döï ñoaùn. Höng 
vieát thö ngoû treân maïng löôùi, gôûi ñieän thö vi vuùt, ñieän 
thoaïi lia lòa, roài beàn chí ñi goõ cöûa khaép nôi baát chaáp quen 
laï hôn hai thaùng trôøi, maø chæ gom goùp ñöôïc moät ngaøn 
naêm traêm ñoàng. Bí loái, chaøng phaûi “quyeàn bieán” xöû duïng 
vaøi taám aûnh chuïp hình traïi cuøi, traïi teá baàn, traïi coâ nhi… roài 
môû “chieán dòch tình thöông” laïc quyeân tieàn cöùu trôï. 
Phöông phaùp naày “aên khaùch” vôùi ngöôøi Vieät laãn daân ñòa 
phöông neân coù moøi khaám khaù. Trong voøng moät thaùng 
chaøng ñaõ kieåm keâ ñöôïc gaàn boán ngaøn ñoàng, nhöng 
“nguoàn taøi nguyeân” khai thaùc cuõng saép caïn roài. Trong 
thaâm taâm, Höng muoán xuaát tieàn tuùi, buø theâm cho ñuû 
möôøi ngaøn gôûi veà Vieät Nam cho troøn lôøi höùa vôùi meï, 
nhöng baø xaõ chaøng vöøa nghe choàng “noùi boùng gioù xa 
gaàn” ñaõ giaãy “ñong ñoûng” nhö ñóa chaïm phaûi voâi, roài heùt 
toaùng leân: 

- OÁi giôøi! Boä anh ñieân haû! Tieàn baïc khoâng daùm aên 
xaøi, laïi ñoøi ñem ñi vaát ngoaøi cöûa soå! Lan noùi cho anh lieäu 
ñaáy nheù! Moät traêm ñoàng Lan cuõng khoâng ñoàng yù nöõa, 
anh ñöøng mô moäng baïc ngaøn! Anh maø ñuïng tôùi tieàn tieát 
kieäm haû! thì maïnh ñöôøng ai naáy ñi ñoù! 

Dó nhieân laø Höng khoâng ñuûù can ñaûm choïn “con 
ñöôøng töï do”, chaøng thua buoàn uû ruõ, coá gaéng tìm moät 
giaûi phaùp naøo khaùc ñeå khoûi thaát höùa vôùi meï, nhöng caøng 
suy nghó caøng thaáy voâ voïng. Toái hoâm ñoù, Höng voâ tình 
nghe moät chuyeân vieân taøi chaùnh, baïn cuûa baø xaõ, ñieän 
thoaïi gaï gaãm naøng ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn. 
Vuï gaï gaãm naày chaúng ñi ñeán ñaâu, bôûi leõ, duø coâ chuyeân 
vieân taøi chaùnh taøi ba kia chieâu duï caùch naøo, veõ vôøi vieãn 
aûnh giaøu sang nhö chôùp ra sao, cuõng khoâng theå khieán 
cho vôï chaøng, moät chuyeân vieân thöôïng thaëng chuyeân 
baûo veä keùt saét, ñoäng loøng nhaû ra xu naøo ñaàu tö caû. Theá 
nhöng, cuoäc ñoái thoaïi ñoù laïi aûnh höôûng ñeán chaøng. Höng 
nghe ngoùng nhoùm coâng ty lieân heä ñeán maïng löôùi ñang 
leân neân lieàu lónh mang taát caû soá tieàn laïc quyeân ñöôïc, aâm 

thaàm mua chöùng khoaùn XYZ moät haõng hoaït ñoäng veà 
maïng löôùi. May maén laøm sao laø chæ trong voøng hai thaùng, 
chöùng khoaùn ñoù leân vuø vuø, voán lôøi ñeán hai möôi taùm 
ngaøn, khieán chaøng thích chí quaù chaúng muoán baùn ra tí 
naøo, neáu khoâng coù thô meï thuùc hoái. Huù hoàn huù vía, chæ 
maáy ngaøy sau ñoù thò tröôøng chöùng khoaùn noùi chung 
boãng tuoät doác theâ thaûm, rieâng XYZ thì tôï nhö chieác duø 
ñöùt daây rôi vuøn vuït, töø hai traêm nhaûy xuoáng moät traêm, roài 
rôùt maõi tôùi möùc hai möôi ñoàng môùi taïm ñu ñöa ôû ñoù. OÂi! 
neáu chaøng chaäm chaïp thì giôø ñaây chaéc coù nöôùc ñoän thoå 
troán bieät taêm bieät tích, chôù tieàn baïc cuûa thieân haï ñoùng 
goùp lôõ thua loã heát thì bieát laøm sao giaûi thích oån thoûa cho 
meï, cho baïn beø hieåu thaáu. Keát toaùn vuï ñaàu tö chöùng 
khoaùn ñaày lôïi laïc, Höng giöõ laïi phaàn tieàn döï truø traû thueá, 
coäng vôùi hai ngaøn loä phí, vaãn coøn laïi treân hai möôi ngaøn 
cho vieäc truøng tu chuøa. Höng gôûi ñieän thö thoâng baùo cho 
meï thaønh quaû laïc quyeân, heïn seõ mang tieàn veà nöôùc vaøo 
moät ngaøy raát gaàn. Sau khi chuaån bò tinh thaàn thaät kyõ, 
Höng ung dung veà nhaø, khui lon bia, nhaém nhaùp lai rai, 
ngoài rung ñuøi cöôøi khaø khaø khoe vôï: 

- Heân quaù xaù laø heân! em ôi! Saùng nay thaèng Bob giôùi 
thieäu cho anh moät laõo cöïu chieán binh Myõ ñaõ töøng chieán 
ñaáu taïi Vieät Nam taùnh khí raát laï ñôøi. Laõo vöøa nghe anh taû 
oaùn caûnh chuøa chieàn bò bom ñaïn taøn phaù hö hoaïi lieàn 
ñoäng loøng uûng hoä ngay möôøi laêm ngaøn. Chuyeän dò kyø laø 
haén nhöùt ñònh aån danh, caên daën anh thaät kyõ laø khoâng ñeå 
teân haén, cöù ghi böøa moät teân Vieät naøo ñoù, Tí, Ngoï, Meïo, 
Daäu gì cuõng ñöôïc, mieãn laø anh phaûi ñích thaân veà nöôùc 
quaây phim phaùt quaø, söûa chuøa cho laõo thaáy laø toát roài! 
Anh ngaàn ngöø ñoøi giôùi thieäu ngöôøi khaùc thay maët nhöng 
laõo naèng naëc noùi chaúng tin ai, môùi laø chuyeän raéc roái chôù! 

- Veà thì veà! Cöù trích ra moät ít trong soå laïc quyeân laøm 
chi phí, chôù coù haïi gì ñaâu? 

- AÄy! Anh thaáy laõo xaøi sang neân giaû vôø baøn ra: “Tao 
tính khoâng ñi vì muoán tieän taën tieàn laïc quyeân ñeán möùc toái 
ña. Mình chuyeån tieàn veà cho ngöôøi trong nöôùc lo thì coù 
lôïi hôn nhieàu”. Laõo nghe anh noùi nhö vaäy, kyù ngay caùi 
chi phieáu hai ngaøn ñoàng nöõa ra leänh: “Maày caàm tieàn naày 
laøm sôû phí, ñöøng noùi daøi doøng nöõa!”. 

- Trôøi ôi! ngon laønh nhö vaäy maø anh chöa chòu ñoàng yù 
töùc khaéc sao?, baø vôï hoûi doàn. 

- Dó nhieân laø anh chôùp ngay cô hoäi baèng vaøng naày 
chôù! nhöng anh nghó hai ngaøn thì nhieàu quaù. Anh ñònh veà 
nöôùc xaøi tieän taën, khi trôû qua seõ mang traû laïi oâng ta phaân 
nöûa! 

- Caùi gì maø nhieàu! Dö tieàn thì laáy veù maùy bay cho em 
ñi theo, em cuõng thích laøm phöôùc laém chôù boä! AØ! coøn vuï 
ñöùng teân cuùng döôøng thì sao? Anh ñònh choïn teân naøo 
vaäy anh?, naøng troåi gioïng nhoõng nheõo. 

Höng ra daùng löøng khöøng, ñaùp: 
- Luùc ñaàu anh coù yù ñeà teân anh, nhöng teân anh thì laõo 

ta bieát, thaèng Bob bieát, neân khoâng oån. Thoâi thì anh möôïn 
ñôõ teân em vaäy! 

Höng caàm baûng danh saùch aân nhaân baûo trôï chìa ra: 
- Neø! Em xem kyõ haøng cuoái cuøng kìa! Döôøng nhö ai 

mang teân Dieäu Soie Thaùi Lan gì ñoù phaûi khoâng? YÙ queân! 
Hì… hì…! Xin loãi! Hì… hì! Roõ raøng laø teân baø Dieäu Gaám Thaùi 
caåm Lan chæ uûng hoä “xæu xæu” möôøi laêm ngaøn ñoâ thoâi! kinh 
thaät! 



Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 95

Thaáy vôï thoän maët khoaùi traù xem tôùi xem lui baûng 
danh saùch, Höng mæm cöôøi laàm thaàm: “Ñieäu naày roài ñaây 
baûng coâng ñöùc vaø hình aûnh taùc oai taùc phuùc cuûa naøng coù 
leõ seõ ñöôïc loäng khung treo ñaày nhaø quaù!”.  

* 
*     * 

Vôï choàng Höng hí höûng mang tieàn veà ñeán phi tröôøng 
Taân Sôn Nhöùt. Gia ñình beân vôï ôû nöôùc ngoaøi, beân chaøng 
chæ coøn cha meï, vaø gia ñình coâ chuù. Chuyeán ñi cuûa vôï 
choàng Höng cuõng ñoät xuaát neân chaøng ñinh ninh seõ 
chaúng coù maáy ngöôøi ñoùn röôùc. Chaúng ngôø, ngay khi coøn 
ñang laøm thuû tuïc taïi quaày haûi quan, Höng ñaõ thaáy loá nhoá 
ñoâng ñaûo baø con xa gaàn xoân xao vaãy tay chaøo ñoùn. 
Böôùc ra cöûa, baø con xuùm xích, maïnh ai naáy reo vui chuùc 
möøng khieán Höng xuùc ñoäng, lính quính chaúng bieát ai hoûi 
caâu gì, vaø neân traû lôøi ai tröôùc nöõa. Coâ con daâu thôi thôùi 
löôùt nhanh tôùi tröôùc, thaân thieát oâm chaèm baø giaø choàng. 
Baø giaø xuùc ñoäng: “Nhôø hai con maø öôùc mô cuûa maù thaønh 
töïu khieán cho maù vui söôùng quaù chöøng haø! Nieàm vui cuûa 
maù trôû neân voâ taän khi maù bieát raèng chính hai con ñaõ phaùt 
taâm ñoùng goùp phaàn lôùn cho coâng cuoäc truøng tu chuøa, 
coâng ñöùc voâ löôïng naày hieám coù ngöôøi laøm ñöôïc, a con!”.  

Höng thì thaàm: “Ñoù laø yù kieán cuûa Lan! Ñoù laø tieàn maø 
Lan ñaõ cöïc khoå laøm giôø phuï troäi caát ca caát cuûm ñeå daønh 
ñoù maù!”. Baø giaø troøn xoe ñoâi maét traân troái nhìn coâ daâu, 
neùt caûm phuïc loä haún ra ngoaøi. Lan öùng ñoái thaät nhanh, 
naøng thoû theû: “Chuyeän nhoû maø maù! Mieãn maù vui thì anh 
Höng vui, vaø nhö theá thì con maõn nguyeän roài! Maù bieát 
hong! Anh Höng ñi laøm veà laø xaùch soå ñi ñeán toái mòt maáy 
thaùng trôøi, khoâng aên uoáng nguû nghæ gì ñöôïc, khieán con 
xoùt xa quaù chöøng haø!… Bôûi vaäy, vöøa nghó ñeán nguyeän 
voïng cuûa maù khoù thaønh, vöøa thöông choàng cöïc khoå, con 
môùi xuùi aûnh laáy ñaïi tieàn tieát kieäm buø vaøo cho xong, maù 
aï!”. Noùi ñeán ñaây coi boä Lan caûm ñoäng thaät tình, nöôùc 
maét röng röng, khieán baø giaø choàng caûm khích cuõng khoùc 
oà oà… Nhoùm ñoâng bu quanh, ai cuõng tranh nhau buoâng lôøi 
taùn tuïng, ñöa Lan ñeán taän maây xanh, khieán Höng luøng 
buøng loã tai, hoa caû maét, chaúng bieát ngöôøi con gaùi ñoù coù 
phaûi ñuùng laø vôï cuûa chaøng khoâng nöõa? Boû maëc cho ñaùm 
ñaøn baø tæ teâ taâm söï vôùi nhau, oâng giaø ñöa Höng ñi chaøo 
caùm ôn ñaùm thaân höõu hieän dieän, ñaëc bieät coù ngöôøi hoaøn 
toaøn laï maët:  Nhöõng cuï oâng cuï baø thuoäc Hoäi Töông Teá 
Quaûng Bình, maø meï môùi truy taàm ra trong thôøi gian gaàn 
ñaây. Höng hoûi nhoû: “UÛa! Ba noùi mình khoâng môøi ai kia 
maø?”. “ÖØ! Thì tuy mình nhöùt quyeát nhö vaäy, nhöng meï 
con doø kyõ danh saùch cuùng döôøng thaáy vôï con daùm chi 
moät soá tieàn lôùn lao, baû haõnh dieän quaù beøn caàm tôø giaáy ñi 
khaép hang cuøng ngoõ heûm trong thaønh phoá khoe khoang 
con daâu vôùi baø con coâ baùc, thaønh thöû môùi xaûy ra tình 
traïng teà töïu ñoâng ñaûo nhö theá naày”.  

Khôûi ñaàu chæ laø chuyeän “Cuûa ngöôøi maø phöôùc ta”, Lan 
ñöôïc moïi ngöôøi khaâm phuïc taùn thaùn neân phaûi raùng haønh 
ñoäng chöùng toû mình hieáu thaûo, roäng raõi, giaøu tình thöông, 
khieâm cung, toùm laïi naøng ñuùng laø phaûn aûnh cuûa maãu 
ngöôøi ñaïo ñöùc thöù thieät ñaõ nheï nhaøng cuùng döôøng moät 
soá tieàn to maø chaúng chuùt baän taâm. Do ñoù, Lan boãng trôû 
neân coù nhöõng quyeát ñònh raát ngoaïn muïc. Naøng môû roäng 
haàu bao, mua nguyeân goùi du lòch môøi cha meï choàng 
cuøng ñi Vònh Haï Long, Phong Nha, Hueá, ñoaïn döøng 

chaân taïi Quaûng Bình, tham döï caùc chöông trình do Thaày 
Hoaèng Nghieäp ñaõ toå chöùc theo yeâu caàu cuûa Höng: phaùt 
quaø taïi traïi cuøi, traïi döôõng laõo, traïi khuyeát taät, traïi coâ nhi, 
vaø cuoái cuøng laø buoåi leã then choát: “Leã ñaët vieân ñaù ñaàu 
tieân truøng tu chuøa Giaùc Haûi”. Cuõng chính Lan bao hai 
chieác xe 55 choã ngoài cho thaân höõu ñöôïc mieãn phí ñi 
tham döï caùc buoåi leã chaùnh thöùc taïi Quaûng Bình, chöông 
trình coøn öu aùi keøm theo muïc haønh höông thaäp töï taïi Ñaø 
Naüng vaø Hueá cho ai ai cuõng thoûa maõn toái ña. Trong caùc 
chöông trình phöôùc thieän, Lan chaúng nhöõng khoâng heà 
“taùc oai taùc phuùc” nhö Höng döï töôûng, maø laïi dòu hieàn 
thöông yeâu thaêm hoûi, thaân maät chaêm soùc moïi ngöôøi, 
naøng xöû söï töï nhieân ngoït ngaøo nhö doøng nöôùc eâm aû taém 
maùt loøng ngöôøi. Trong caùc chöông trình phöôùc thieän vaø 
nhaát laø trong buoåi leã khôûi coâng truøng tu chuøa, naøng luoân 
luoân ñöôïc moïi ngöôøi nieàm nôû vaø taùn tuïng laø baäc ñaïi thí 
chuû, nhöng naøng luoân luoân khieâm cung khoâng daùm nhaän 
vinh haïnh ñoù.  

Trong khuoâng vieân chuøa Giaùc Haûi, khi bò môøi leân phaùt 
bieåu yù kieán vôùi tö caùch vò ñaïi thí chuû, Lan ngöôïng ngaäp 
aáp uùng:  

“Kính thöa quí Thaày. Kính thöa quí oâng baø coâ baùc. Con 
khoâng daùm nhaän laø ñaïi thí chuû vì thaät ra thì con khoâng coù 
loøng, cuõng khoâng coù ñaïo taâm… haønh haïnh boá thí nhö quí 
vò thöông ñaõ ban cho con. Tröôùc ñaây con khoâng bieát gì laø 
cuùng döôøng, laø boá thí caû. Nhôø theo choàng veà nöôùc con 
môùi môû maét ra vaø hieåu bieát phaàn naøo. Con hoïc raát nhieàu 
töø meï choàng con vaø cuûa taát caû quí vò veà taám loøng thieát 
tha ñoái vôùi ñaïo phaùp, veà taám loøng thöông yeâu ñuøm boïc 
nhöõng keû baát haïnh. Con môùi chính laø ngöôøi ñang thoï ôn 
vaø vì leõ ñoù con xin coù lôøi chaân thaønh caûm taï. Con caûm taï 
taát caû moïi ngöôøi vaø ñaëc bieät laø meï choàng con ñaõ taïo cho 
con cô hoäi ñeå nhìn thaáy vaø laéng nghe bao ñieàu khoå ñau 
baát haïnh treân ñôøi, nhôø vaäy loøng con môùi môû roäng ra…”.  

Lôøi phaùt bieåu moäc maïc, chaúng coù xöû duïng ngoân töø 
nhaø Phaät naøo to taùt, nhöng laïi gaây xuùc ñoäng saâu xa trong 
loøng ngöôøi. Tieáng voã tay keùo daøi, coù keû quaù caûm khích 
coøn caát tieáng hoan hoâ, laïi coù ngöôøi buoät mieäng taùn thaùn: 
“Con ngöôøi dòu hieàn, khieâm cung laøm sao! Nhoû tuoåi maø 
bieát boá thí khoâng phaân bieät, bieát haønh haïnh Boà Taùt, thaät 
laø vieäc hieám coù!”. 

Sau phaàn nghi leã laø phaàn côm chay töï chieâu ñaõi do 
Phaät töû chuøa Giaùc Haûi toå chöùc. Vôï choàng Höng caàm dóa 
thöùc aên hoøa nhaäp vôùi nhoùm Phaät töû ñòa phöông nghe hoï 
keå chuyeän böôùc ñaàu döïng chuøa. Thaày Hoaøng Nghieäp voâ 
tình ñi ngang boãng döøng laïi, hoûi moät Cö só troïng tuoåi, gaày 
yeáu, nöôùc da taùi meùt: “Baùc Ñaïo khoûe chöa? Nghe baùc bò 
luït cuoán suyùt cheát phaûi khoâng?”. 

- Thöa Thaày! Con khoûe aï! Thöa Thaày, con ñi baêng 
röøng maáy möôi naêm nay, gaëp luõ luït laø chuyeän thöôøng 
neân khoâng ñeán noãi nguy hieåm Thaày aï! 

Lan toø moø:  
- Xin loãi baùc laøm ngheà chi aï? 
- Tui laø böu taù ñöa thô, coâ aï! 
- Ngheà phaùt thô sao phaûi loäi röøng vaäy? Baùc ñi röøng 

baèng baèng xe jeep hay SUV? 
Thaáy oâng ta ra veû luùng tuùng chaúng bieát giaûi thích 

caùch naøo cho coâ Vieät kieàu hieåu roõ leà loái haønh ngheà phaùt 
thô trong röøng nuùi, Thaày Hoaèng Nghieäp voäi ñôõ lôøi: 
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- Baùc Ñaïo ñaây laø ngöôøi phaùt thô thuoäc huyeän Boá 
Traïch, nhöng baùc thuoäc tuyeán ñöôøng ñaëc bieät laø caùc 
thoân xaõ cöïc kyø heûo laùnh cuûa ngöôøi thieåu soá naèm raûi raùc 
treân nhöõng ñænh cao cuûa daõy Tröôøng Sôn, khoâng coù 
ñöôøng giao thoâng thuaän tieän, chæ coù theå loäi boä, baêng 
röøng, treøo ñeøo, loäi suoái… haøng maáy ngaøy trôøi môùi coù theå 
giao ñöôïc moät phong thô mong manh cho ngöôøi nhaän! 

- OÀ! Nguy hieåm quaù! Muoãi caén cheát luoân aù! 
- Muoãi moøng ñen nghòt thì laøm sao maø traùnh cho khoûi! 

Coâ coi da tui vaøng kheø nhö vaày neø! Ñaõ soát reùt kinh nieân 
nhö theá naày, ñaâu coøn sôï muoãi nöõa, mieãn laø döï tröõ ñuû kyù-
ninh ñeå uoáng khi leân côn soát laø ñöôïc roài. Tui chæ phaûi caån 
thaän traùnh huøm beo raén reát, coøn luõ luït thì noù aäp ñeán baát 
ngôø, thoaùt phen naøo hay phen naáy coâ aï! 

- Gheâ quaù! Baùc thoaùt naïn maáy laàn roài? Laøm sao maø 
thoaùt ñöôïc vaäy baùc? 

- Lôùn nhoû chöøng möôi laàn, nhöng chæ coù moät laàn suyùt 
cheát. Laàn ñoù, möa daàm caû tuaàn, nöôùc ngaäp moâng meânh, 
tui maéc voõng treân caønh cao, coät cöùng thaân mình treân ñoù 
cho khoûi teù. Tui treo toøn ten nhö vaäy, chòu ñöïng möa gioù, 
ñoùi raõ ruoät ñeán naêm ngaøy ñeâm, nöôùc môùi ruùt daàn. Tui 
raùng leâ leát leo xuoáng, loûm boûm moø tìm vaøi caønh laù röøng 
khoâng ñoäc ñeå nhai caàm söùc, roài coá gaéng tieáp tuïc leân 
ñöôøng. 

- Toäi quaù! Baùc laøm vieäc khoå cöïc nhö vaäy, maø hoï traû 
löông moãi thaùng bao nhieâu haû baùc? 

- Naêm 1994 tui laõnh 15.000 moät thaùng. Baây giôø löông 
khaù hôn, ñöôïc 440.000 ñoàng, tính ra cuõng gaàn ñöôïc 30 
ñoâ coâ aï! 

- Trôøi ñaát ôi! Vôùi 30 ñoâ thì baùc laøm gì ñeå soáng? 
Baùc Ñaïo nhe haøm raêng caùi coøn caùi maát nôû nuï cöôøi 

deã daõi ñaùp: 
- Cuõng vöøa ñuû tieàn mua röôïu cho tui uoáng aám buïng 

trong khi ñi ñöôøng, vaø neáu coù dö chuùt ñænh thì tui mua 
kim chæ, löôõi caâu, thuoác caûm, thuoác reùt… laøm quaø cho 
nhöõng keû treân non cao.   

Thaáy Lan vöôn ñoâi maét troøn xoe nhìn mình, baùc Ñaïo 
xeà xoøa tieáp lôøi: 

- AØ! Tui may maén coù ñöôïc baø xaõ ñaûm ñöông baùn 
buoân ñuû soáng roài, neân ñaâu caàn tieàn baïc gì theâm nöõa a 
coâ! 

- Laï quaù! Baùc phaûi laøm vieäc quaù ö khoå cöïc, tieàn baïc 
laïi khoâng ra gì! Sao baùc khoâng nghæ quaùch ñi cho roài? 

- Vôï con tui ñeàu noùi y nhö coâ vaäy ñoù. Tui thaáy hoï 
noùng loøng thuùc hoái maõi neân chieàu yù ñeä ñôn xin nghæ haøng 
möôi laàn, nhöng laàn naøo cuõng tình nguyeän ñi laøm laïi, bôûi 
vì Böu Ñieän huyeän khoâng tìm ñöôïc ai chòu thay theá tui ñi 
tuyeán ñöôøng naày caû! coâ aï! 

- Tìm khoâng ra ngöôøi thì hoï raùng chòu chöù! Baùc hôi 
söùc ñaâu maø lo? 

- Lo laém chôù coâ! Khoâng ai mang thô leân cho daân toäc 
thieåu soá treân non thì toäi nghieäp hoï quaù ñi! Coâ bieát khoâng 
thô naøo ñoái vôùi hoï cuõng coù taàm möùc quan troïng caû. Nhö 
môùi ñaây, coù ñieän tín baùo tin ngöôøi con trai ôû baûn Kôø Ru 
ñang laøm vieäc taïi Thanh Hoùa laâm naïn. Tui phaûi töùc toác 
mang ñieän tín ñi suoát ngaøy ñeâm khoâng nghæ leân cho hoï. 
Tôùi nôi chöa kòp laáy söùc thì laïi phaûi daãn ñöôøng cho hoï ñi 
Tuyeân Hoùa ñeå hoï kòp thôøi thaáy maët con laàn cuoái. Nhöõng 

tin töùc caàn thieát nhö vaäy, khoâng mang leân cho hoï thì sao 
ñaønh buïng, coâ aï! 

Baùc Ñaïo boãng ngöng laïi, ngaång nhìn veà nhöõng ngoïn 
nuùi xa xa, roài môùi chaäm raõi noái lôøi: 

- Thôøi chieán tranh, tui ñaõ töøng soáng ôû vuøng röøng nuùi 
ñoù, xoùm naøo, baûn naøo tui cuõng thaân thieát. Ai tui cuõng 
thöông nhö cha meï anh em, ñi phaùt thô cho hoï tui cöù coi 
nhö ñaây dòp toát ñeå toâi thaêm baø con, taïo cho hoï nieàm vui 
vaäy thoâi! Tui naøo caûm thaáy khoå sôû gì ñaâu? Mai ñaây, daãu 
coù ngaøy naøo treân ñöôøng phaùt thô bò guïc ngaõ cheát bôø 
cheát buïi, tui cuõng cam loøng. 

Thaày Hoaèng Nghieäp tuy baän tieáp taân haøng quan 
khaùch, nhöng coù leõ vaãn laéng nghe cuoäc ñoái thoaïi, Thaày 
boãng tôùi gaàn chaép tay long troïng xaù baùc Ñaïo, roài oân toàn 
caát tieáng: 

- Baùc Ñaïo aï! Baùc laø ngöôøi mang taâm löôïng cuûa baäc 
boà taùt! Toâi raát khaâm phuïc, neân  xin coù lôøi taùn thaùn baùc! 

- Toäi con quaù Thaày ôi! Con chæ laøm vieäc phaùt thô bình 
thöôøng thoâi! Con ñaâu coù xaây chuøa, phaùt chaån boá thí, 
cuùng döôøng trai taêng maø ñöôïc Thaày quaù khen nhö vaäy! 

- Baùc Ñaïo aï! Thaät ra mình chaúng coù theå ñaùnh giaù 
ngheà naøo laø taàm thöôøng caû! Ñaép ñaát xaây caàu taàm thöôøng 
khoâng? Nhöng ñoù cuõng laø haïnh nguyeän cuûa Ngaøi Trì Ñòa 
Boà Taùt. Coøn phaùt thô nhö baùc, xaû thaân mang tin töùc cho 
ngöôøi maø khoâng vì danh vì lôïi, cuõng laø haïnh nguyeän cuûa 
Boà Taùt chôù sao!  

Lan boãng neâu thaéc maéc: 
- Theo Thaày thì nhöõng ñaïo nghieäp nhö xaây chuøa, 

phaùt chaån, cuùng döôøng trai taêng coù theå ñöông nhieân coi 
laø haønh vi Boà Taùt khoâng? 

- Coù theå coù cuõng coù theå laø khoâng! Mình khoâng theå hôøi 
hôït nhìn beà ngoaøi ñeå phaùn ñoaùn ñöôïc. Moät ñaïo nghieäp 
lôùn neáu phaùt xuaát do loøng thaønh, khoâng laøm vì danh vì lôïi 
thì ñoù laø Phaät söï, laø haønh Boà Taùt ñaïo, ngöôïc laïi, neáu 
thuùc ñaåy bôûi danh lôïi maø haønh ñoäng laø ñaõ boû Phaät ñeå 
hoäi nhaäp vôùi ma, haønh ma ñaïo roài.  

- Eo ôi! Phaät vôùi Ma chæ khaùc nhau tí xíu haû Thaày! 
- Ñuùng vaäy ñoù, ñaïo höõu. Ma vôùi Phaät chæ khaùc nhau 

moät nieäm maø thoâi! Bôûi vaäy Sö Phuï thaày thöôøng nhaéc nhôû 
chuùng ñeä töû laø phaûi luoân luoân caån maät quaùn saùt mình, 
keûo suoát ñôøi ra veû huøng huïc laøm Phaät söï maø thaät ra ñaõ 
moïc nanh Ma Vöông töï luùc naøo! 

    (Thaùng 8.2004) 
 Lôøi cuoái truyeän: 
Truyeän naày ñöôïc vieát vôùi loøng thaønh kính taùn thaùn moät nhaân 

vaät coù thöïc: OÂng Nguyeãn Duy Ñaïo, nhaân vieân hôïp ñoàng cuûa 
Böu ñieän huyeän Boá Traïch, tænh Quaûng Bình. Theo ghi nhaän cuûa 
baùo Lao Ñoäng (ñöôïc Vieät Baùo, xuaát baûn taïi Nam Cali ngaøy 
25.8.2002 ñaêng laïi), trong hôn 10 naêm roøng raõ, baèng ñoâi chaân 
traàn, treøo ñeøo, loäi suoái, chòu ñöïng nhieàu laàn laïc ñöôøng, luõ luït, 
coïp beo taán coâng…, trong côn ñoùi laû, soát reùt haønh haï, OÂng vaãn 
trì chí böôn baû moät thaân moät mình laàm luõi giöõa nhöõng con ñöôøng 
khoâng maáy ai daùm ñi ñeå mang thô ñeán caùc thoân baûn xa tít taép 
treân reûo cao, vaùch nuùi tai meøo ôû vuøng bieân… cho caùc saéc daân: 
Ma Coong, Krai, Maøy, Vaân Kieàu, Khuøa… OÂng Ñaïo chæ ñöôïc traû 
ñoàng löông vöøa ñuû tieàn uoáng röôïu aám buïng trong khi ñi ñöôøng 
(chöa ñaày 30 dollars vaøo thôøi ñieåm naêm 2002), nhöng oâng vaãn 
vui veû hoaøn thaønh söù maïng cuûa mình. OÂng khoâng theå nghæ ñöôïc 
bôûi vì: “Baø con thöông tui nhö röùa, laøm raêng tui nghæ vieäc ñöôïc. 
Maø neáu tui nghæ vieäc e khoâng coù ai thay tui. Thieät e khoâng coù ai 
….”. 
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hÖn. Cái cäm giác này thÆt tình DÛng Çã cäm nhiÍm tØ lâu, 
nhÜng hôm nay m§i tr°i dÆy. DÛng nghï, ch¡c tåi hôm qua 
tình c© g¥p låi Quyên trong cºa hàng th¿c phÄm ViŒt Nam 
khi anh Çi mua s¡m bánh trái và nh»ng thÙc cÀn thi‰t Ç‹ 
chuÄn bÎ Çón T‰t.  

DÛng reo vui thÆt s¿ khi g¥p låi Quyên: 
-Ô! Quyên, månh khÕe chÙ em?  
Quyên vÅn gi†ng lånh lùng: 
-Vâng cäm Ön anh Çã có l©i thæm hÕi. Em vÅn vÆy?  
Quyên chÌ li‰c nhìn DÛng thÆt nhanh và v© quay m¥t Çi 

ch‡ khác nhÜ th‹ Çang tìm ki‰m món hàng nào Çó. 
DÛng cÓ g¡ng tåo s¿ gÀn gÛi thân mÆt, gi†ng vÅn nÒng 

Ãm: 
-VÅn vÆy là nhÜ th‰ nào? Coi b¶ em vÅn còn hÆn anh! 

N‰u m¶t ngày nào Çó em hi‹u ra ÇÜ®c s¿ th‹ thì em së cäm 
thông và khoan thÙ cho hành Ç¶ng cûa anh, lúc Çó  anh së 
Çón em trª vŠ nhÜ cÛ... 

Quyên quay låi nhìn thÆt sâu vào m¡t DÛng hình nhÜ Ç‹ 
Ço lÜ©ng hÜ th¿c trong l©i nói cûa anh, nàng hÕi: 

-Anh cÛng Çi s¡m T‰t. ñ¶ này thÃy anh ti‰n b¶ d» ha... 
Bi‰t nàng nói móc, nhÜng anh vÅn nhË nhàng: 
-Không có em, cái gì anh cÛng Çâm ra qu© quång cä. 

DÀn dà rÒi cÛng quen trong thi‰u thÓn... 
RÒi DÛng l¡c ÇÀu: 
-Vä låi hôm nay anh phäi mua m¶t vài thÙc cÀn thi‰t vì 

chiŠu mai anh phäi chª con bé Natascha Çi Çón mË nó vŠ. 
MË nó ÇÜ®c trä t¿ do. N‰u nhÜ có em Çi theo thì thì... 

Quyên ÇÜa tay ra chÆn låi, gi†ng vÅn pha chút h©n ghen: 
-Anh vÅn còn n¥ng n® nÀn v§i ngÜ©i Çàn bà này nhÌ... và 

ngay cä v§i ÇÙa con gái cûa cô ta n»a?  
DÛng vÅn dÎu gi†ng: 
-Xin em hi‹u... 
-Em hi‹u, th‰ cho nên em m§i bÕ Çi! 
RÒi Quyên v¶i vàng ra Çi. Th‰ là DÛng mÃt cÖ h¶i giäi 

bày... 

Th¿c ra DÛng Çã giäi bày v§i Quyên nhiŠu lÀn hÒi hai 
ngÜ©i còn sÓng chung, nhÜng nàng vÅn khæng khæng không 
chÎu nghe. Bªi vì... 
 

� 
 
Khi DÛng trª låi nhiŒm sª sau kÿ nghÌ hè thÜ©ng niên, 

anh rÃt ngåc nhiên khi thÃy nhiŠu nam ÇÒng nghiŒp trÈ tu°i 
tø tÆp trong væn phòng anh trÜ§c gi© làm viŒc. ñây là m¶t 
ÇiŠu khác thÜ©ng, DÛng bi‰t rõ nh»ng ngÜ©i này thÜ©ng hay 
ÇÓ kœ v§i anh, vì khác màu da chûng t¶c thì ít, mà vì cái 
chÙc vø cûa anh hiŒn tåi thì nhiŠu. G¥p låi anh, h† chào hÕi 
nhÜ thông lŒ rÒi l¥ng lë trª vŠ phòng riêng. NgÜ©i duy nhÃt 
còn ngÒi låi trong phòng là m¶t cô gái tóc vàng có nhan s¡c. 
H£n Çó là lš do làm cho phòng cûa anh nh¶n nhÎp khác 
thÜ©ng. DÛng bi‰t, cô ta là thÜ kš m§i cûa anh ÇÜ®c công ty 
tuy‹n døng Ç‹ thay th‰ cho bà thÜ kš Steffi Ç‰n tu°i hÒi hÜu. 
Cô v¶i vàng Ç‰n b¡t tay DÛng: 

-Chào ông TrÀn. Tôi là Dorota Grenzkosky, thÜ kš cûa 
ông. 

-Hân hånh. Xin cô cÙ g†i tôi là DÛng cho thân mÆt, bªi vì 
b¡t ÇÀu tØ hôm nay chúng ta cùng làm viŒc chung... 

-Xin vâng š ông TrÀn, à anh DÛng! 
DÛng ti‰p l©i: 
-H£n bà Steffi Çã bàn giao hÒ sÖ và hÜ§ng dÅn cho cô 

nh»ng ÇiŠu cÖ bän? 
-Vâng! Tôi së cÓ g¡ng, n‰u có gì thi‰u sót xin anh chÌ 

dÅn cho... 
ñ‹ tåo s¿ thoäi mái cho công viŒc, DÛng Çã cho Dorota 

bi‰t nh»ng yêu cÀu vŠ b°n phÆn, trách nhiŒm và thói quen 
cûa anh là yên tïnh và trÆt t¿...  

TØ Çó nh»ng bu°i sáng khi DÛng Ç‰n, væn phòng chÌ còn 
m¶t mình cô thÜ kš. Anh bi‰t, nh»ng ÇÒng nghiŒp trÈ Çã giäi 
tán trÜ§c gi© anh vào sª. Trong sÓ nh»ng ÇÒng nghiŒp 
thÜ©ng bao quanh Dorota, không h£n ai cÛng vì nhan s¡c, 
mà hÀu h‰t ÇŠu vì nh»ng câu chuyŒn vui bâng quÖ trÜ§c khi 
b¡t ÇÀu m¶t ngày n¥ng nŠ tim óc. DÛng cÛng không mÃy 
ngåc nhiên khi bi‰t Klaus Çang Çeo Çu°i tán tÌnh Dorota. 
NhÜng Dorota chÜa tÕ m¶t dÃu hiŒu gì là có tình š v§i Klaus 
m¥c dù h¡n là m¶t Playboy có nhiŠu gái ÇËp. Klaus hiŒn 
Çang c¥p bÒ v§i Manuela. Cô bé này thÜ©ng hay Ç‰n thæm 
Klaus ª sª làm. DÛng nghï, ¡t có ngày cÛng së Çøng Ç¶ v§i 
Dorota... 

Dorota, gÓc Ba Lan, "gái m¶t con trông mòn con m¡t", 
Çang Ç¶ thanh xuân tràn ÇÀy nh¿a sÓng, Çã ly dÎ v§i ngÜ©i 
chÒng ñÙc sau m¶t th©i gian sÓng chung, có lë cÛng Çû 
theo quy ÇÎnh cûa luÆt pháp Ç‹ nàng và con gái là Natascha 
ÇÜ®c phép ª låi nÜ§c ñÙc. DÛng không bình luÆn gì vŠ tình 
trång hôn nhân có toan tính cûa nàng. M¶t loåi hôn nhân 
không b¡t ÇÀu b¢ng tình yêu theo nhÜ l©i tâm s¿ cûa Dorota. 
Anh không lå gì, bªi vì trên các xÙ Âu MÏ chuyŒn h®p tan ly 
thân, ly dÎ xäy ra h¢ng ngày, nên anh cÛng không quan tâm 
mÃy Ç‰n nh»ng chuyŒn riêng tÜ cûa Dorota, cûa Klaus hay 
cûa Manuela. 

M¶t hôm em trai cûa Dorota là Darius Ç‰n thæm nàng tåi 
væn phòng. Dorota gi§i thiŒu v§i DÛng, em nàng là chû m¶t 
cºa hàng ÇiŒn toán tåi Danzig- thành phÓ quê hÜÖng cûa 
gia Çình nàng. Hai chÎ em ngÒi nói chuyŒn ª phòng ti‰p tân, 
Dorota quay m¥t vào væn phòng DÛng nên anh thÃy nét m¥t 
cûa nàng có vÈ trÀm tÜ. Anh Çoán, ch¡c có chuyŒn gì 
nghiêm tr†ng l¡m. H† nói v§i nhau b¢ng ti‰ng Ba Lan, dï 
nhiên DÛng không hi‹u, huÓng chi anh låi không muÓn tò 

D 
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mò vŠ chuyŒn riêng tÜ cûa kÈ khác. Sau khi Darius tØ giã, 
Dorota cho DÛng hay là em nàng Çang g¥p khó khæn vŠ 
công chuyŒn làm æn tåi Ba Lan. DÛng cÛng chÌ bi‰t nói xuôi 
Çôi l©i cho trôi câu chuyŒn. Không ng© tØ Çó Ç©i nàng b¡t 
ÇÀu bÜ§c qua m¶t ngõ rë và DÛng cÛng bÎ cuÓn hút vào cÖn 
bão loån... 

TØ khi có cô thÜ kš Dorota, Klaus thÜ©ng tìm cách gây 
thiŒn cäm v§i DÛng, khi ÇiŒn thoåi hÕi thæm sÙc khÕe, khi 
Ç‰n m©i anh và Dorota Çi uÓng cà-phê trong lúc nghÌ giäi 
lao... Nghï cÛng Çáng thÜÖng cho Klaus, tÃt cä chuyŒn này 
h¡n ta cÛng chÌ muÓn tìm cÖ h¶i lân la v§i Dorota mà thôi... 
Có lÀn DÛng Çã nói v§i Klaus: 

-Theo tao, mày nên nói th£ng v§i Dorota n‰u mày th¿c 
s¿ có cäm tình v§i nàng. Tuy nhiên mày nên t¿ hÕi lòng, 
mày có th¿c s¿ muÓn xây d¿ng tÜÖng lai v§i nàng hay 
không?  

-ñiŠu này làm cho tao phân vân. DÛng, theo š ki‰n mày 
thì... 

DÛng thành thÆt: 
-Tao không dám có š ki‰n gì cä. ñó là vÃn ÇŠ cûa mày, 

vì bên mày còn nhiŠu cô gái trÈ ÇËp... N‰u th¿c tâm mày 
muÓn có m¶t mái Ãm gia Çình thì mày nên tìm hi‹u và l¿a 
ch†n m¶t trong sÓ nh»ng cô gái gÀn gÛi v§i mày... 

Klaus ngÆp ngØng hÕi: 
-Theo nhÆn xét cûa mày, Dorota là ngÜ©i nhÜ th‰ nào? 
-Câu hÕi nghe rÃt bình thÜ©ng, nhÜng thÆt khó trä l©i 

chính xác. VŠ công viŒc, Dorota là ngÜ©i có trách nhiŒm, 
ngæn n¡p, chu Çáo. VŠ tình cäm, thÆt khó nhÆn xét, nhÜng 
tao thÃy nàng dÜ«ng døc ÇÙa con gái rÃt ÇÀy Çû, vØa b°n 
phÆn làm mË và cä b°n phÆn làm cha; còn ÇÓi ÇÒng nghiŒp 
nàng vÅn luôn lÍ Ç¶, vui vÈ. Chung chung là nhÜ th‰, 
nhÜng...  

DÛng dØng låi mÌm cÜ©i và nheo m¡t nhìn Klaus nói: 
-Tao không hi‹u, v§i mày là ngÜ©i nàng vÅn có nhiŠu 

liên hŒ, ch¡c nàng cÛng dành cho mày nhiŠu Ç¥c biŒt hÖn... 
Klaus cÛng cÜ©i, thÆt thà nói: 
-Tao mang ti‰ng là Playboy, nhÜng "có ti‰ng mà không 

có mi‰ng". Khi Ç‰n v§i tao, cô nào cÛng lo thû thân thû th‰ 
vì s® cái mã Çào hoa cûa tao, nên các cô e r¢ng có ngày 
cÛng bÎ tao bÕ rÖi. Vì th‰ phÀn nhiŠu các cô tìm cách xa 
lánh tao trÜ§c. CuÓi cùng tao lâm vào hoàn  cänh "l¡m mÓi 
tÓi n¢m không"!  

-Còn Manuela thì sao? Lâu nay tao không thÃy nàng t§i 
công ty? 

Klaus tÕ vÈ ngåc nhiên: 
-Ô hay mày không bi‰t gì cä hay sao? Dorota cÛng 

không k‹ cho mày nghe n¶i vø hä...? 
DÛng l¡c ÇÀu ngÒi im l¡ng nghe. Klaus trÀm ngâm m¶t 

chÓc rÒi k‹: 
-Âu cÛng là l‡i tåi tao h‰t. ChuyŒn xäy ra cách Çây khá 

lâu. Hình nhÜ hôm Çó mày nghÌ, thÙ sáu, ngày h†p chung 
h¢ng næm cûa công ty ÇÜ®c chÃm dÙt trÜ§c gi© Ãn ÇÎnh nên 
công ty cho phép nhân viên vŠ s§m hÖn thÜ©ng lŒ. Nhóm 
bån trÈ cûa tao rû thêm mÃy cô ÇÒng nghiŒp Çi æn kem, 
nhÜng gi»a ÇÜ©ng låi thay Ç°i chû Çích, Çi vào m¶t bar rÜ®u. 
Nh»ng chuyŒn ti‰u lâm, nh»ng nø cÜ©i säng khoái, nhåc 
kích Ç¶ng, rÜ®u mŠm môi tøi tao trai gái ôm nhau nhäy nhót 
cuÒng loån cä lên. ñiŠu không may cho tao, là Manuela khi 
t§i công ty không g¥p, Çã ÇiŒn thoåi qua Handy cho tao 
nhiŠu lÀn, nhÜng trong quán rÜ®u Òn ào quá, làm sao tao 
nghe ÇÜ®c. Nàng lÀn mò tìm t§i tiŒm kem, rÒi tìm Ç‰n mÃy 
quán rÜ®u quen thu¶c. CuÓi cùng nàng g¥p tao Çang ôm 

Dorota ngä ng§n nhäy theo ÇiŒu... rÜ®u hÖn là theo ÇiŒu 
nhåc trong ánh Çèn lù mù. Không thèm chào hÕi ai, 
Manuela xông t§i lôi c° áo và th£ng tay tát vào m¥t Dorota 
m¶t tát nÄy lºa, rÒi h¢n h†c nói: 

-LiŒu hÒn, n‰u mày còn liên hŒ v§i Klaus thì së bi‰t tay 
tao! ñÒ Çï ng¿a! 

Trong khi Dorota ngÖ ngác s® hãi thì Manuela quay sang 
tao, ánh m¡t oán hÆn, nh° m¶t bãi nÜ§c b†t rÒi hùng h° bÕ 
Çi...  

� 
Khi DÛng Çang chúi mÛi vào computeur thì Dorota báo 

cho anh hay có bån ÇÒng hÜÖng Çang ch© ngoài phòng ti‰p 
tân. ñang bÆn r¶n nên DÛng chÌ hÕi h»ng h©: 

-Là ai. Có cho cô bi‰t tên không? 
-Ông ta chÌ nói là m¶t ngÜ©i bån thân cûa anh. G¥p nhau 

së bi‰t liŠn! 
-Là ngÜ©i nhÜ th‰ nào? 
-Thanh lÎch, nhÜng trông có vÈ phong trÀn l¡m! 
DÛng vØa x‰p låi hÒ sÖ, vØa lÄm bÄm hÕi thÀm "là ai ÇÃy 

nhÌ?". ChÜa Ç‰n phòng ti‰p tân, DÛng Çã reo lên: 
-Ô! CÜ©ng, tØ Berlin vŠ hÒi nào sao không ÇiŒn thoåi báo 

cho mình hay? 
CÜ©ng, ngÜ©i bån thân ÇÒng khóa, ngÒi nhÕm dÆy b¡t 

tay DÛng: 
-Mình có ÇiŒn thoåi cho cÆu ª nhà, cÛng may g¥p chÎ 

Quyên, chÎ cho mình sÓ ÇiŒn thoåi và ÇÎa chÌ cûa công ty, 
nên mình m§i tìm Ç‰n Çây thæm cÆu và dành cho cÆu m¶t 
ngåc nhiên chÖi! 

-Mày chÌ vŠ m¶t mình? 
-Mình vŠ m¶t mình.... tØ lâu, Çúng ra chÌ m§i hÖn hai 

næm nay thôi.  
-Th‰ mà tao tÜªng mày có m¶t mái Ãm gia Çình rÒi! 
CÜ©ng cÜ©i buÒn: 
-Mình cÛng tÜªng nhÜ vÆy, nhÜng không ng© bån gái 

cûa mình không kham n°i cu¶c sÓng nông tråi nên cÛng bÕ 
rÖi mình...  

CÜ©ng vÅn là tšp ngÜ©i næng Ç¶ng, nói ti‰p v§i gi†ng sôi 
n°i: 

-DÛng, cÆu bi‰t không, tØ hÒi nÜ§c ñÙc thÓng nhÃt, nhà 
cºa và ÇÃt Çai bên ñông Berlin rÃt rÈ nên mình Çã bán ngôi 
nhà bên Tây Ç‹ mua m¶t nông tråi khá l§n bên ñông Berlin. 
Mình là dân nông nghiŒp, nên ÇÀu tÜ h‰t th©i gian và vÓn 
li‰ng Ç‹ canh tác. Nông tråi ngày càng khang trang, nhÜng 
dù là chû nhân mình cÛng phäi làm viŒc suÓt ngày Çêm cho 
kÎp các vø mùa... 

CÜ©ng phäi tåm ngÜng câu chuyŒn khi Dorota ti‰n Ç‰n 
hÕi thæm hai ngÜ©i uÓng gì. DÛng gi§i thiŒu hai ngÜ©i v§i 
nhau. DÛng xin m¶t ly cà phê. Riêng CÜ©ng m¶t chai bia và 
ÇŠ nghÎ Dorota muÓn uÓng gì thì g†i Ç‹ cùng uÓng chung 
cho vui. 

Dorota nói cäm Ön và nhìn CÜ©ng mÌm cÜ©i. CÜ©ng thÃy 
niŠm vui sáng lên trên ánh m¡t cûa nàng. Khi Dorota Çi rÒi,  
DÛng nói: 

-Mày vÅn bän tính cÛ? 
CÜ©ng cÜ©i không trä l©i tr¿c ti‰p câu hÕi cûa bån, 

nhÜng låi gÆt ÇÀu thØa nhÆn bän chÃt mê gái cûa mình: 
-Có vÆy m§i thÃy cu¶c Ç©i Çáng sÓng! CÆu có cô nhân 

viên nhí nhänh dÍ thÜÖng... 
DÛng cÜ©i theo: 
-Trông thì dÍ thÜÖng, mà thÜÖng thì ... không dÍ! 
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Cä hai bÆt cÜ©i giòn giã. Khi Dorota Çem cà phê ra, 
CÜ©ng kéo gh‰ m©i nàng ngÒi và lÆp låi câu nói cûa DÛng 
cho nàng nghe. Dorota cÛng phá lên cÜ©i: 

-Cäm Ön anh DÛng Çã nhÆn xét rÃt Çúng vŠ Dorota. Cäm 
Ön anh CÜ©ng Çã quá khen....  

-Tôi không thèm nÎnh cô Çâu. Cô bi‰t không, cô còn ÇËp 
hÖn l©i tôi khen n»a là khác! 

DÛng cÜ©i, l¡c ÇÀu chÎu thua th¢ng bån lÿ l®m cûa mình, 
nhÜng anh thÃy CÜ©ng rÃt th£ng th¡n và th¿c t‰. 

-Em xin phép vào ngÒi trong væn phòng! Dorota nói và 
quay Çi. 

Câu chuyŒn vŠ nông tråi cûa CÜ©ng cÛng bÎ bÕ quên vì 
vóc dáng cûa cô gái tóc vàng hay vì trong CÜ©ng có chút 
bâng khuâng xao xuy‰n nào khác. CÜ©ng Çang mÖ màng 
thì DÛng nói: 

-TÓi nay mày Çi æn cÖm v§i tøi tao. Mày ª låi Çây bao lâu, 
CÜ©ng?  

-Khoäng m¶t tuÀn. Mình Çang ª khách sån Holliday Inn, 
nhÜng tÓi mai th‰ nào mình cÛng  m©i v® chÒng cÆu Çi æn. 
Không phäi trä lÍ Çâu nha. Và n‰u mình m©i ÇÜ®c... Dorota 
Çi æn chung thì vui quá, nhÜng không hi‹u có gì trª ngåi cho 
cÆu không nhÌ? 

-Riêng tao thì không ngåi, nhÜng tao cÀn bàn låi v§i 
Quyên Çã. NhÜng th‰ nào mày cÛng phäi Ç‰n thæm nhà tao 
m¶t lÀn cho bi‰t... 

-OK! 
� 

DÛng say khÜ§t không còn bi‰t tr©i træng gì n»a. Hình 
nhÜ bao nhiêu thÙc æn ngon trong bu°i Party vŠ mùa hè, 
Sommerfest, cûa công ty h¢ng næm t° chÙc cho gia Çình 
nhân viên Çã nôn mºa ra ngoài h‰t. T¶i nghiŒp cho DÛng, 
lÀn này không có Quyên Çi theo Ç‹ can ngæn, nên anh bÎ 
bån ÇÒng nghiŒp ép uÓng. ThÆt tình DÛng uÓng ch£ng bao 
nhiêu, m¶t hai ly rÜ®u månh cÛng Çû vÆt ngã anh rÒi. Tim 
DÛng ÇÆp månh còn hÖn ti‰ng trÓng cûa ban nhåc. ñÀu óc 
anh nhÙc nhÓi, quay cuÒng nhÜ nh»ng ÇÒng nghiŒp Çang 
nhäy theo nh»ng nhÎp ÇiŒu luân vÛ... DÛng gøc ÇÀu xuÓng 
bàn, bên tai anh còn nghe ti‰ng cÜ©i trêu c®t cûa Klaus, 
cÛng nhÜ có ti‰ng hÕi lo l¡ng cûa Dorota và cûa vài n» ÇÒng 
nghiŒp khác. Có ti‰ng lay g†i DÛng Ç‹ hÕi chìa khóa xe hÖi, 
ÇÎa chÌ nhà ª hay sÓ ÇiŒn thoåi cûa anh; nhÜng anh Çã chìm 
sâu vào cÖn say mê loån... 

Khi tÌnh giÃc, DÛng gi¿t mình thÃy mình n¢m trong m¶t 
phòng ngû xa lå, bên cånh có ti‰ng ngáy ÇŠu Ç¥n cûa m¶t 
ngÜ©i Çàn bà. Dorota! Tr©i Çã sáng tØ lâu. Ánh m¥t tr©i 
xuyên qua phòng ngû còn bØa bãi chæn gÓi, phäng phÃt mùi 
phÃn son. DÛng Üu tÜ, không hi‹u trong Çêm vØa qua anh 
có làm gì "bê bÓi" hay không? Con ma men Çã che m© lš trí 
và anh Çã có nh»ng hành Ç¶ng døc låc giÓng nhÜ nh»ng 
loài sinh vÆt khác chæng??? DÛng kéo tÃm chæn Ç¡p trùm 
lên thân th‹ gÀn nhÜ trÀn truÒng cûa Dorota. Không cÀn suy 
nghï, DÛng cÛng Çoán ÇÜ®c s¿ viŒc cûa Çêm hôm qua. 
DÛng Çã quá say, không ai chÎu bÕ cu¶c vui nºa v©i Ç‹ chª 
anh vŠ, chÌ có Dorota, cô nhân viên cûa anh phäi lãnh trách 
nhiŒm Çó. Không ÇÎa chÌ, không ÇiŒn thoåi, Dorota Çành 
phäi chª anh vŠ nhà cô... DÛng ngÒi nhÕm dÆy, thay áo 
quÀn và l¥ng lë ra khÕi nhà. Hình nhÜ anh có nghe ti‰ng trª 
mình ú § cûa Dorota và ti‰ng gi¿t mình cûa cô bé Natascha 
ª phòng k‰ bên...  

M¥t tr©i Çã lên cao, ánh sáng có rºa såch ÇÜ®c nh»ng 
n‡i hàm oan cûa DÛng hay  không?  NhÜng k‹ tØ ngày hôm 
Çó, chi‰n tranh lånh gi»a anh và Quyên bùng n°. Anh Çã 

giäi thích, thŠ thÓt nhiŠu lÀn nhÜng Quyên vÅn không chÎu 
nghe, không chÎu hi‹u và không chÎu tha thÙ... "Cu¶c chi‰n" 
kéo dài âm thÀm cho Ç‰n m¶t ngày Quyên quy‰t ÇÎnh chia 
tay khi DÛng nhÆn ÇÜ®c giÃy khÄn cÃp tØ  Sª cänh sát 
Berlin... 

DÛng xin phép nghÌ Ç¥c biŒt lên Berlin. Anh g†i ÇiŒn 
thoåi cho CÜ©ng, nhÜng nhân viên trong nông tråi cho bi‰t 
anh không có ª nhà. DÛng book khách sån và v¶i vàng lái 
xe lên Spandau. CÖ quan cänh sát ÇÎa phÜÖng cho bi‰t, 
Dorota là nhân viên cûa anh và cô yêu cÀu ÇÜ®c g¥p anh Ç‹ 
gªi gÃm m¶t vài viŒc. DÛng xin phép ÇÜ®c thæm Dorota 
trong phòng tåm giam tåi nhà tù. Dorota h‰t sÙc mØng r« khi 
g¥p låi DÛng. Qua chÃn song s¡t cách biŒt, nàng nhÕ nhË 
trong nÜ§c m¡t: 

-Em xin l‡i anh... xin cäm Ön anh Çã Ç‰n Çây... 
DÛng n¡m tay nàng an ûi: 
-Dorota cÙ yên tâm, tôi së lo luÆt sÜ cho cô! Câu chuyŒn 

nhÜ th‰ nào, mà ra nông n‡i này...? 
Dorota ngÆm ngùi nÜ§c m¡t: 
-Anh còn nh§ Darius, ÇÙa em cûa Dorota, có lÀn g¥p 

anh ª công ty không? 
DÛng gÆt ÇÀu: 
-Vâng, cÛng Çã quá lâu rÒi nhÜng tôi còn nh§! 
-HÒi Çó em có k‹ v§i anh là nó Çang g¥p khó khæn vŠ 

công chuyŒn làm æn vŠ cºa hàng buôn bán máy ÇiŒn toán. 
Nó thÜ©ng liên låc v§i em Ç‹ tìm cách khác giäi quy‰t vŠ 
viŒc thua l‡. Nhân dÎp em k‹ cho nó nghe, anh CÜ©ng có 
m¶t nông tråi r¶ng l§n bên ñông Berlin, nó liŠn tính toán 
m¶t chuyŒn làm æn l§n. Không ng©... 

DÛng vÅn chÎu khó ngÒi nghe. Dorota ti‰p: 
-Darius yêu cÀu em ti‰p xúc v§i anh CÜ©ng. Anh ta còn 

Ç¶c thân, em thì gái góa, tìm Ç‰n v§i nhau là chuyŒn thÜ©ng 
tình. Khi em ÇÜ®c s¿ tin yêu cûa CÜ©ng, thì Darius ÇÜa ra 
m¶t k‰ hoåch làm æn. Nông tråi cûa CÜ©ng Ç¥t mua phân 
bón tåi Ba Lan do Darius chuyên chª, có giÃy phép chuy‹n 
vÆn tØ m¶t hãng sän xuÃt tåi Ba Lan. Darius cÛng Çäm trách 
luôn dÎch vø chuyên chª nông phÄm tØ nông tråi cûa anh 
CÜ©ng Ç‰n cung cÃp cho các ch® tr©i ª m¶t vài ti‹u bang 
bên ñông ñÙc nhÜ Leipzig, Magdeburg... 

-Th‰ thì ch£ng có gì phåm pháp cä Ç‹... 
Dorota xua tay, cÜ©i buÒn: 
-Xin l‡i, anh cÛng ngây thÖ nhÜ CÜ©ng. M¥t ngoài thì 

nhÜ th‰, nhÜng khi chª phân bón tØ Ba Lan sang nông tråi 
cûa anh CÜ©ng ª ñông Berlin, thì Darius chÌ chª m¶t phÀn 
phân bón, sÓ lÜ®ng còn låi ÇÜ®c ngøy trang Ç‹ chª thuÓc lá 
lÆu. T¶i nghiŒp anh CÜ©ng không hay bi‰t chuyŒn này. 
Nông tråi cûa anh r¶ng l§n l¡m, kho phân bón cûa anh cÛng 
rÃt r¶ng rãi. Tin em, nên anh CÜ©ng cÛng ch£ng quan tâm 
Ç‰n vÃn ÇŠ ki‹m soát. ThuÓc lá chÌ tích tr» tåi Çó m¶t hai 
ngày, rÒi tÄu tán h‰t. Theo dõi nhu cÀu cûa thÎ trÜ©ng tåi các 
bang ñông ñÙc, khi thuÓc lá khan hi‰m thì Darius m§i tìm 
cách chª sang, vØa phân phÓi nhanh vØa khÕi phäi s® liên 
løy cho anh CÜ©ng. Các chuy‰n chª "hàng", chª phân bón 
hÜ hÜ th¿c th¿c nhÜ vÆy cÛng Çã qua m¡t ÇÜ®c các tråm 
quan thu‰ dÍ dàng. Th‰ nhÜng... 

-Th‰ nhÜng tåi sao các em không bi‰t dØng låi... 
-Em cÛng thÃy nhÜ th‰. Em Çã bäo v§i Darius r¢ng, bây 

gi© nó không còn g¥p khó khæn vŠ tài chánh n»a thì nên trª 
vŠ nghŠ nghiŒp lÜÖng thiŒn v§i cºa hàng ÇiŒn toán, nhÜng 
nó ch£ng chÎu nghe em. TiŠn Ç‰n m¶t cách dÍ dàng quá mà! 
Lòng tham cûa con ngÜ©i thÆt vô Çáy! 

DÛng trÀm tÜ: 
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-Tôi nghe nói, dÃn thân vào nghŠ này còn phäi Çóng høi 
ch‰t cho bæng Çäng Mafia n»a... 

-ñúng vÆy, nhÜng hình nhÜ Darius cÛng có m¶t bæng 
Çäng Ba Lan nên nó dám chÖi ngang cÖ v§i Çám Mafia da 
vàng. Ôi thôi, gi§i giang hÒ xã h¶i Çen này thì em Çành chÎu, 
giành gi¿t, thanh toán nhau nhÜ cÖm b»a! Darius và em Çã 
cam k‰t, m‡i khi em Ç‰n v§i CÜ©ng thì Darius không ÇÜ®c 
chuy‹n hàng Ç‰n Ç‹ tránh liên løy cho em. Xui cho em, 
trong lÀn nghÌ hè h¢ng næm, em Ç‰n thæm CÜ©ng thì hàng 
chuy‹n Ç‰n bÃt thÜ©ng. Khi vØa xuÓng hàng thì xe cänh sát 
Æp Ç‰n phû vây, ch£ng ai chåy l†t cä. Darius bÎ còng tay, 
CÜ©ng và em cÛng bÎ b¡t dÅn Çi... 

DÛng xác quy‰t: 
-Ch¡c ch¡n có bàn tay "chÌ Çi‹m" cho cänh sát! ñây là 

hành Ç¶ng cûa "trâu c¶t ghét trâu æn", tìm cách diŒt ÇÓi thû! 
M¶t s¿ cånh tranh sÓng còn cûa gi§i giang hÒ, nhÜng không 
xÙng Çáng là hành Ç¶ng cûa Çám "anh hùng mã thÜ®ng", 
bªi gi§i giang hÒ cÛng có "luÆt giang hÒ"! 

Khi h‰t gi© thæm vi‰ng, Dorota næn nÌ nh© DÛng chæm 
sóc nuôi dÜ«ng giùm Natascha, vì nàng không muÓn Ç‹ cho 
cháu bÎ trä vŠ cho thân nhân cûa nàng tåi Ba Lan, cÛng nhÜ 
không muÓn gªi cho Jugendamt trong th©i gian nàng bÎ tù 
t¶i: 

-Cho em gªi l©i tå t¶i v§i chÎ Quyên, ch¡c chÎ không còn 
giÆn em vŠ hành Ç¶ng nông n°i ngày nào! Em xin anh chÎ 
hãy cÙu giúp gia Çình em, cÙu con em... Anh hÙa v§i em Çi... 
Hãy hÙa v§i em Çi, anh DÛng....!!! 

DÛng gÆt ÇÀu nhÆn l©i và quay ra vì anh không muÓn 
nhìn thÃy ánh m¡t khÄn cÀu và hai hàng lŒ Çong ÇÀy trên 
m¡t cûa Dorota... 

Khi tòa kêu án: Darius 6 næm tù ª, Drota m¶t næm sáu 
tháng và CÜ©ng nºa næm, thì chính là lúc DÛng và luÆt sÜ 
phäi tranh ÇÃu cam go v§i Jugendamt v§i nhiŠu loåi giÃy t© 
và thû tøc gay go anh m§i trª thành ngÜ©i bäo tr® cho 
Natascha. DÛng ch¡c lÜ«i than, n‰u có Quyên thì m†i viŒc 
trª nên dÍ dàng; nhÜng nàng Çã ra Çi... 

Khi DÛng trª låi nhiŒm sª, Klaus Çã hân hoan báo tin 
Manuela Çã trª vŠ v§i nó và Dorota Çã bÎ sa thäi. RÒi h¡n 
mÌa mai: 

-ThÙ Çàn bà ngoåi quÓc læng loàn, bÃt chính "vô thiên, 
vô pháp" nhÜ th‰ bÎ Manuela b®p tai cÛng Çáng Ç©i! ChÜa bÎ 
tÓng c° vŠ Ba Lan là phÜ§c l¡m rÒi!  

DÛng nhìn th£ng vào m¥t Klaus và nói:  
-ñúng vÆy, cái thÙ Çàn bà nhÜ Dorota mà m¶t th¢ng 

Playboy nhÜ mày Çã tØng chåy theo næn nÌ xin m¶t chút tình 
yêu còn không ÇÜ®c. Theo tao thì mày nên câm cái mÒm 
cûa mày låi Ç‹ trª vŠ v§i Manuela. Nó Çã tØng phun nÜ§c 
mi‰ng khinh bÌ vào m¥t mày trÜ§c tÃt cä các ÇÒng nghiŒp, 
mày câm nhÜ h‰n thì cÛng ÇÜ®c Çi. NhÜng nó låi hành hung 
m¶t n» ÇÒng nghiŒp thì mày låi không dám có m¶t hành 
Ç¶ng nào thích Çáng thì hèn quá. ThÙ nhÜ mày không phäi 
là bån cûa tao! 

 
� 

 
Tin Dorota ÇÜ®c ân xá trÜ§c T‰t Nguyên ñán, không 

nh»ng là niŠm vui cho DÛng và Natascha, mà còn cho 
CÜ©ng n»a. CÜ©ng Çã ÇÜ®c trä t¿ do Çúng hån kÿ sáu tháng. 
TØ nông tråi ª ñông Berlin CÜ©ng có nhiŠu cÖ h¶i thuÆn tiŒn 
Ç‹ thæm nuôi Dorota hÖn. S¿ cäm thông cûa nh»ng ngÜ©i 
cùng cänh ng¶ cÛng Çã làm cho tình yêu tæng trÜªng và 
th¡m thi‰t hÖn. Hai ngÜ©i Ü§c hËn m¶t ngày chung xây hånh 

phúc khi Dorota ÇÜ®c trä t¿ do. CÜ©ng thÜ©ng liên låc v§i 
DÛng Ç‹ thæm hÕi tình hình cûa bé Natascha, nhÃt là Ç‹ an 
ûi bån và cÀu mong cho ngày Quyên trª vŠ...  

DÛng hËn v§i CÜ©ng chiŠu nay së cùng v§i Natascha lên 
Berlin. Quay sang Natascha, DÛng bäo nó, trong vòng hai 
ti‰ng ÇÒng hÒ n»a së khªi hành và hÕi nó Çã sºa soån h‰t 
ÇÒ dùng Ç‹ ngû låi Çêm tåi nhà chú CÜ©ng, s§m mai Çi Çón 
mË trª vŠ: 

-In zwei Stunden fahren wir los. Hast du alles vorbereitet, 
bei Onkel CÜ©ng in Berlin zu übernachten? Und morgen 
früh holen wir deine Mutti ab? 

-Ja, ich habe alles, Onkel! 
-Und was noch? Wo ist dein Blumenstrauß ? và còn gì 

n»a, bó hoa Çâu? 
-Ja, ja natürlich muß ich mitnehmen! 
Vâng, lë dï nhiên nó phäi mang theo Ç‹ Çón ti‰p mË nó. 

Natascha v¶i chåy Çi lÃy bó hoa. Còn DÛng, anh phân vân 
chÜa bi‰t tính sao... B‡ng nghe ti‰ng reo vui cûa Natascha: 

-Hallo, Tante Quyên, Tante Quyên.... 
Gi†ng nó hÜ§ng vào phòng khách: 
-Onkel, Onkel!!! Tante kommt zurück. Sie ist wieder da, 

wieder da! Komm schnell Onkel!!! 
DÛng tÜªng gi†ng nó v« ra vì sung sÜ§ng g†i "chú" DÛng 

khi Ç¶t nhiên thÃy "dì" Quyên trª vŠ nhà. DÛng v†t mình thÆt 
nhanh ra c°ng. Anh thÃy nø cÜ©i và ánh m¡t rång r« cûa 
Quyên ÇÀu tiên. DÛng chåy Ç‰n Ç« cái xách tay cûa nàng và 
ôm cÙng Quyên vào lòng. Quyên cÛng co chân gÀn nhÜ Çeo 
dính vào ngÜ©i DÛng, hai tay nàng choàng qua c° cûa anh. 
Cä hai ÇŠu rÜÖm rÜ§m nÜ§c m¡t, trong khi Çó bé Natascha 
cÛng chåy Ç‰n ôm choàng cä hai ngÜ©i... 

-Quyên, anh rÃt mØng khi có em trª låi... 
-TØ nay chúng ta së không bao gi© xa nhau n»a! 
Cä ba ôm nhau thÆt lâu, rÒi kéo nhau vào nhà. Quyên 

sºa låi quÀn áo thÆt chÌnh tŠ,  Ç‰n trÜ§c bàn th© PhÆt thành 
kính lên hÜÖng Çèn Çänh lÍ, sám hÓi vŠ t¶i nghi mån Çã qua 
và quy‰t tØ nay xin ÇÙc PhÆt tØ bi gia h¶ cho thân tâm 
thÜ©ng ÇÜ®c an låc. RÒi qua bàn th© mË låy tå, Quyên cÛng 
xin mË tha thÙ cho nàng Çã bÕ Çi m¶t th©i gian không hÜÖng 
khói cho mË và không chæm sóc cho DÛng. Quyên thì thÀm 
trong nÜ§c m¡t æn næn: "MË Öi, viŒc làm cûa anh con, hành 
Ç¶ng bäo b†c cho mË con Dorota trong lúc hoån nån là m¶t 
viŒc làm cao cä, Çòi hÕi phäi có tØ tâm bÃt chÃp tai ti‰ng thÎ 
phi. MË Öi, Ç‰n nay con m§i hi‹u. CÛng không phäi quá trÍ 
phäi không mË...?  

-Vâng, cÛng không phäi quá trÍ! 
DÛng chen vào 
-Xin mË tha l‡i cho con! Xin anh tha thÙ cho em! 
Quyên t¿a ÇÀu vào vai DÛng nhìn lên tÃm änh bán thân 

cûa mË, trong màn khói hÜÖng mênh mông hình nhÜ có nø 
cÜ©i khoan hòa bao dung vïnh viÍn cûa mË... 

Ngoài hiên cành mai tây nª nh»ng chùm hoa vàng r¿c rõ 
trong Ç¶ ÇÀu ñông cûa xÙ ngÜ©i, báo hiŒu cho m¶t khung 
tr©i mai vàng, Çào th¡m cûa Mùa Xuân quê hÜÖng ViŒt Nam 
thân yêu. Hånh phúc không xa, trong tÀm tay mà sao mãi 
Ç‰n hôm nay m§i trª låi. Có phäi do phÜ§c ÇÙc mà có hay 
do lòng khoan hÒng Ç¶ lÜ®ng mà nÄy sinh ra? Có phäi hånh 
phúc ÇŠu do nhân duyên tåo thành hay không? ñiŠu ch¡c 
ch¡n là v§i DÛng và Quyên; v§i CÜ©ng, Dorota và Natascha 
ÇŠu có phúc duyên m§i hÜªng ÇÜ®c m¶t mùa Xuân hånh 
phúc... 

 
 (ThÃt SÖn, tháng 11.2004) 
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Bây gi© mÕi bÜ§c ÇÜ©ng Ç©i 
ñi Çâu cÛng chÌ nh§ tr©i m¶t phÜÖng 

Cánh hoa gåo ÇÕ bên ÇÜ©ng 
Nh§ nhà rÜng rÙc hÒn nÜÖng mây vŠ 
                                  (NguyÍn ThÎ Vinh) 

 
� NguyÍn Væn Thà 

 

hi Tr¿c Çi tù vŠ, tù quá lâu, anh thÃy làng xóm thay 
Ç°i quá nhiŠu. Khu rØng sau làng tÜªng muôn Ç©i 

xanh lá âm u, Çã bÎ ch¥t såch trÖ gÓc, và cÕ tranh xâm 
chi‰m. 

M¶t sÓ dân tØ ngoài B¡c m§i vào cÃt nhà ª Çó, và m¶t 
sÓ tØ nh»ng vùng khác ª miŠn Nam t§i, m¶t trong nh»ng gia 
Çình Çó là v® chÒng ông Quân, mà ngÜ©i trong làng g†i là 
"ông bà Sài gòn".  

Ông ngÜ©i Sài gòn là m¶t mÅu ngÜ©i chØng m¿c, chØng 
m¿c tØng l©i æn ti‰ng nói cho Ç‰n bÜ§c Çi; ngÜ©i ta thÃy nÖi 
ông m¶t s¿ ÇiŠm Çåm, tuy có vÈ xa cách.  

V® ông, tên Chiêu, trÈ hÖn ông nhiŠu và giÓng ông, nhÜ 
cha v§i con. MÃy tay ba tr®n, nhÃt là mÃy tên träo nha, b¡t 
ÇÀu bàn tán, thèm thuÒng thÃy rõ; nói tøc nói tïu chuyŒn 
chÒng già v® trÈ; có kÈ còn phúc ÇÙc t¶i nghiŒp cho bà 
Chiêu.   

Hai ngÜ©i sÓng trong m¶t cæn nhà tranh khá xinh x¡n, 
tÜÖm tÃt; trÜ§c nhà có m¶t giàn bÀu, vuông v¡n, chÌnh chu 
che trên m¶t chi‰c sân lát gåch thÈ ÇÕ, có kê mÃy chi‰c gh‰ 
mây và m¶t chi‰c bàn cÛng b¢ng mây ki‹u cûa nh»ng ngÜ©i 
nhà giàu Sài gòn hay dùng; chung quanh giàn, ông Quân 
còn kê nh»ng chÆu bông giÃy Çû màu, và thä nh»ng bøi tóc 
tiên làm rèm, nhÜ m¶t phòng khách ngoài tr©i. 

Có nh»ng hôm, trÜa n¡ng, Çi rÅy vŠ, Tr¿c thÃy bà Chiêu 
hay ngÒi thêu Çan dÜ§i giàn bÀu, ho¥c Ç†c sách. ñôi khi Çi 
rÅy qua nhà bà, Tr¿c còn Ç‹ š thÃy bà hay cài hoa, không 
phäi trên ÇÀu hay bên vành tai, nhÜ các cô gái ThÜ®ng hay 
nhÜ nh»ng thi‰u n»  ª các Çäo Nam Thái Bình DÜÖng, mà 
låi ngÆm ngang nÖi miŒng.  

ñôi khi thÃy ông Quân ngÒi cånh bà Chiêu, nhìn bâng 
quÖ lên giàn bÀu. ThiŒt thanh thän ª m¶t vùng, chi‰n tranh 
tuy Çã h‰t tØ lâu, nhÜng ch£ng yên °n gì. Hai v® chÒng 
không lam lÛ gì nhiŠu. NgÜ©i ta nghi là h† ra ª Çây Ç‹ ki‰m 

cách vÜ®t biên. Chính quyŠn xã và Çám công an biên phòng 
Ç‹ š theo dõi. V® chÒng "ông bà Sài gòn" vÅn bình chân nhÜ 
våi. NgÜ©i ta ngÙa máu b¡t ông Çi làm thûy l®i, nhÜng có lë 
ông có tiŠn, có Çû Ç‹ làm cái l†ng che thân cho nh»ng ngày 
tá túc ª cái xã bát nháo c© quåt loa kèn. DÀn dÀn con nít 
trong làng không còn g†i ông bà Quân là "ông bà Sài gòn" 
n»a, mà g†i là "ông-bà-hay-cho-bÀu".  Ông bà Quân Chiêu 
không nh»ng hay cho bÀu, mà còn cho nh»ng ngÜ©i Çi rÅy 
ÇÜ®c múc nÜ§c mÜa thoäi mái tØ nh»ng mái vú l§n trÜ§c 
thŠm nhà. 

 
M¶t mÄu ÇÓi thoåi dÜ§i giàn bÀu gi»a bà Chiêu và Tr¿c, 

sau lÀn xin nÜ§c mÜa thÙ... 
- Bà cÜ©i rÃt tÜÖi khi có ngÜ©i xin nÜ§c; tåi sao? 
- Tôi vÅn Ü§c ao mình là nÜ§c. 
- Bà tham l¡m. NÜ§c là mË ÇÈ cûa muôn loài.  
- A !  
- Tôi không bao gi© muÓn làm nÜ§c. 
- A ! 
- Tôi muÓn làm lºa. 
- ...... 
- Lºa làm sôi nÜ§c.  
- ...... 
- Lºa ÇÓt cháy. 
- ...... 
- ñÓt cháy tÃm lòng. 
- ......! 
- ñÓt cháy nh»ng Ü§c mÖ. 
- ñØng! ñØng! 
- ñÓt cháy nh»ng bài thÖ. 
- ñØng! ñØng! ñØng! 
Và bà Chiêu là nÜ§c. NÜ§c m¡t. DÆp t¡t lºa Çiên. 
    
Lºa Çiên vÜ®t bi‹n l§n, nÜ§c ª låi. 
CuÓi cùng lºa Çiên cÛng qua ÇÜ®c t§i Anh; và rÒi sóng 

l§p ph‰ hÜng cûa nh»ng vun quén bän thân, dù trong trÜ©ng 
h®p cûa h¡n chÌ là vun quén tri thÙc vô b°, Çã nhÆn chìm, 
xoá nhoà m†i chuyŒn nhÕ lÅn chuyŒn to cûa nh»ng ngày 
tháng cÛ quê xa.  

Nhân dÎp th¢ng em mùa hè lái xe qua lên York æn Çám 
cÜ§i m¶t ÇÙa bån cûa nó, h¡n xin quá giang cÓt Ç‰n Çó Ç‹ 
xem cái trang tråi làm bÓi cänh cho b¶ phim tÆp Nh»ng Nø 
Tháng Næm trÙ danh mà h¡n rÃt thích. Trên ÇÜ©ng, tình c© 
h¡n thÃy vÜ©n nhà ai Çó có trÒng m¶t giàn bÀu dài sai trái 
thòng xuÓng äo änh nhÜ nh»ng gi†t nÜ§c m¡t cÄm thåch 
xanh, nh»ng gi†t nÜ§c m¡t chÌ có trong thÀn thoåi. H¡n tính 
nhû th¢ng em dØng låi Ç‹ xem giàn bÀu, nhÜng låi thôi, vì 
thÃy nó Çang v¶i vã; s® làm phÆt lòng nó, nó låi cáu; s® l©i 
cay chua làm tan Çi khung tr©i lÖ mÖ cÛ cûa mình, và bi‰t 
Çâu nó låi m¡ng tåt vào m¥t; vÆy mà chåy thêm cä chøc cây 
sÓ, nó b‡ng bu¶t miŒng: 

-Anh Tr¿c có còn nh§ ông-bà-Sài-gòn-hay-cho-bÀu 
không? HÒi tui vŠ ViŒt nam ngÜ©i trong làng k‹ låi là sau 
m¶t Çêm gió mÜa, sáng tr©i tånh, Çi rÅy, ngÜ©i ta ch£ng 
nh»ng không còn thÃy ông bà Ãy Çâu n»a, mà ngay nhà cûa 
h† cÛng bi‰n mÃt, chÌ còn rÖi r§t låi mÃy lá bÀu xanh. NgÜ©i 
l§n thì Çinh ninh r¢ng hai ông bà Çã Çi l†t rÒi, và cho r¢ng 

K 
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Çám dân ngoài rÅy Çã hôi cûa, lÃy Çi không nh»ng ÇÒ Çoàn 
trong nhà, mà cä c¶t kèo, rui mè, tranh låt cÛng d†n Çi såch 
bách trong m¶t Çêm, và b†n h† phäi kín miŒng vì s® công 
an. NhÜng mÃy ÇÙa con nít låi khÖi khÖi nói là ông bà Ãy Çã 
bay lên tr©i rÒi. 

-Khi Çi quanh quÄn dÜ§i nh»ng giàn hoa hÒng Çài các 
sang tr†ng trong trang tråi ª York, h¡n låi nh§ t§i giàn bÀu 
cÛ, và nghï miŒng mÃy ÇÙa nhÕ ch¡c là thiêng, là Çúng, vì 
nh»ng ngÜ©i có lòng lành nhÜ th‰ thÜ©ng không ª h£n m¶t 
nÖi mà hay c«i mây lÜ§t gió Çi gieo hånh phúc cho ngÜ©i.   

 
Khu kinh t‰ m§i La Ngà, n¢m cách quê h¡n khoäng næm 

mÜÖi cây sÓ, cånh tråi cäi tåo ñÙc Linh, còn g†i là khu kinh 
t‰ m§i ngÜ©i Hoa vì Ça sÓ là dân tØ Ch® L§n bÎ ÇÜa t§i ÇÎnh 
cÜ ª Çó. M§i t§i mÃy næm mà h† Çã khai hoang ÇÜ®c hàng 
træm mÅu ÇÃt trÒng mía và có giàn máy sän xuÃt ÇÜ©ng. 
Cu¶c sÓng cûa h† b¡t ÇÀu phÒn vinh, phÒn vinh thÙ thiŒt, 
bªi làm kinh t‰ là nghŠ ru¶t cûa ngÜ©i Hoa. ña sÓ nói sõi 
ti‰ng ViŒt, nhiŠu ngÜ©i còn nói y boong gi†ng Sài Gòn, 
không nói l§ ki‹u nhÜ kép Væn Chung hay giÍu. H† vÅn lÎch 
s¿ v§i Çám cán b¶ quän giáo, cán b¶ canh tù m¥t s¡t thÌnh 
thoäng ra håch xách ki‰m chác. V§i tù cäi tåo h† vui vÈ, tuy 
kín Çáo; lén lút dÃm dúi cÖm, ÇÜ©ng, nh»ng mi‰ng ÇÜ©ng 
quš báu cho Çám tù Çói kh° thèm ng†t, và nh»ng quä bÀu tØ 
nh»ng giàn bÀu xanh bi‰c, sai quä trÜ§c nhà h†. 

Riêng ÇÓi v§i h¡n, nh»ng ngÜ©i Tàu ª Çó còn cho h¡n 
m¶t món quà khác, Çó là màu ÇÕ r¿c tr©i cûa hai cây hoa 
gåo mà h† Çã chØa låi gi»a làng không ÇÓn. Nh»ng b»a trÜa 
n¡ng chang chang, vác bao lúa cä næm sáu chøc kš, n¥ng, 
xót xáy, l¶i quãng ÇÜ©ng lÀy l¶i cä chøc cây sÓ vŠ tråi, thÃy 
ÇÜ®c bóng hai cây gåo ÇÕ r¿c xa xa, h¡n låi mÌm cÜ©i Ç« 
kh°. Hai cây gåo cao l§n, cành Çen bóng, ÇÜ©ng hoàng ng¿ 
trÎ, tu°i cây dám cä træm næm, nhÜng chúng cÙ nhÜ còn Çòi 
vÜÖn lên, vÜÖn lên mãi cho Çã, cho thoä chí bình sinh; chÜa 
có nh»ng l§p vÕ sÀn sùi, vì dÜ©ng nhÜ ÇÃt màu m«, ánh m¥t 
tr©i quanh næm, måch nÜ§c sông La Ngà làm cho chúng trÈ 
mãi, tåo cho chúng cái dáng hiên ngang bóng lÜ«ng hånh 
phúc nhÜ cûa nh»ng l¿c sï chåy træm mét huy chÜÖng vàng 
MÏ Da Çen. Nghe nói ông chû làng là m¶t ngÜ©i Hoa trÜ§c 
Çây có h†c kinh t‰ ª HÜÖng Cäng vŠ. Ông t° chÙc thành 
công vùng kinh t‰ m§i vŠ m¥t kinh t‰. H¡n nghï ông và các 
ngÜ©i ÇÜa Ç‰n quy‰t ÇÎnh không hå hai cây gåo ÇÕ Ç‹ lÃy 
thêm ÇÃt trÒng tr†t là nh»ng HÒ Dz‰nh m§i.  

 
H† Ç‹ låi m¶t màu ÇÕ chÙa chan hy v†ng. Cái màu ÇÕ Ãy 

khác màu c© rÃt nhiŠu. Nhìn và cÙ muÓn nhìn mãi cái màu 
cûa s¿ sÓng, cûa máu Çang luân chäy châu thân, loåi máu 
tÓt chÜa vÜ§ng phäi thán khí ho¥c m¶t loåi vi trùng Ç¶c hi‹m 
nào. Hoa gåo rÖi ÇÕ cä nŠn ÇÃt bùn Çen, nhÜ m¶t tÃm thäm 
ÇiŠu Ba TÜ hånh phúc, vÅn gi» nguyên màu sáng th‰ tÜÖi 
nguyên.  

NgÜ©i Tàu ª Çó còn ki‰n tåo cä m¶t cái phà vÆn hành 
b¢ng dây cáp b¡c ngang sông. NgÜ©i Hoa dùng, dï nhiên; 
và nhà nÜ§c cûa tråi cäi tåo cÛng xº døng miÍn phí, hay còn 
g†i nôm na, xài cûa chùa. Cái phà Çã giúp cho công viŒc 
khai thác rØng và làm ru¶ng cûa tråi, góp phÀn mang låi l®i 
tÙc kh°ng lÒ cho nhà nÜ§c. Tuy ngÜ©i Hoa Çã khéo léo làm 
hài lòng kÈ có quyŠn, chính quyŠn trung ÜÖng và chính 
quyŠn ÇÎa phÜÖng, nhÜng rÒi, ÇÀu næm 1981, mÃy tháng sau 
khi h¡n ra khÕi biŒt giam, ÇÜ®c ÇÜa trª låi toán 4 sän xuÃt, 
khi toán dØng bên b© sông La Ngà ch© phà, h¡n thÃy phà 

còn Çó, nhÜng nhà cºa bên kia sông cûa ngÜ©i Tàu, l§p bÎ 
phá, l§p bÎ cháy røi, chÌ còn trÖ låi nh»ng nŠn ÇÃt. MÃy cái 
h¶c th© thÀn, cái còn ngay, cái nghiêng ngä nhÜng màu sÖn 
chÜa kÎp ngã màu sÜÖng gió, còn ÇÕ tÜÖi, nh»ng ÇÓng rác 
lem nhem, nh»ng mänh áo quÀn chÜa cháy h‰t, giÃy má 
cháy dª bay tÃp vào nh»ng bøi hoa dâm bøt, bøi gai.  

H¡n nghe các bån tù xì xào. Ti‰c. KÈ thì ti‰c cøc ÇÜ©ng, 
mi‰ng bÀu, ti‰c nh»ng v¡t cÖm cûa các nÎ, các ng¶, có anh 
låi xót vì các Hoa n» m¡t lá ræm mÃt dÃu mÃt tæm.   

Nguyên do có lë là tØ ngày có khu kinh t‰ m§i ngÜ©i Hoa 
ÇÜ®c thi‰t lÆp cånh tråi, tù trÓn tråi ngày càng nhiŠu và 
thÜ©ng là l†t. Có m¶t sÓ bÎ b¡t låi; và nghe ÇÒn là nh»ng kÈ 
bÎ b¡t låi khai là h† có nhÆn ÇÜ®c s¿ giúp Ç« cûa ngÜ©i Tàu, 
nhÜng cÛng có lë chính quyŠn muÓn chi‰m Çoåt hàng træm 
mÅu mía ÇÜ©ng tÓt tÜÖi cûa ngÜ©i Tàu Ç‹ cho tråi tù khai 
thác. 

M¶t bu°i trÜa ÇÜ®c phép nghÌ dÜ§i gÓc cây gåo Ç‹ æn 
trÜa, h¡n lúi húi lu®m mÃy bông gåo vŠ phÖi nÃu nÜ§c, h¡n 
b‡ng thÃy có mÃy mänh giÃy cháy dª dính quanh m¶t cøc 
bùn Çen khô. VÓn là ngÜ©i mê ch», h¡n våch våch phûi phûi 
xem thº, thì thÃy m¶t mänh có in m¶t bài thÖ ti‰ng Anh nói 
vŠ nh»ng ti‰ng chuông, h¡n Çã Ç†c Çâu Çó, nay Çã quên tên 
tác giä; m¶t mänh khác cÛng toàn ti‰ng Anh, ghi danh møc 
các Çåi h†c cûa Anh, có nét bút nguyên tº, có lë là loåi bút 
Bic ngoåi (vì, dù Çã lÃm lem mÜa gió, nét ch» vÅn chÜa 
nhoà) gåch dÜ§i ch» Cambridge University, gåch ÇÆm nhiŠu 
lÀn, và còn vi‰t kèm bên cånh mÃy ch» Hán "VÎ hà! VÎ hà!  - 
Tåi sao! Tåi sao! ", v§i nh»ng dÃu chÃm than vë hình nh»ng 
gi†t nÜ§c m¡t to, và chúng cÛng có vÈ giÓng nhÜ hai chi‰c 
Çinh Çóng tàn nhÅn xuÓng, n‰u cæn cÙ theo nét s° s¡c 
månh mà Çoán; låi có cä m¶t mänh giÃy hoa tiên có lë là tØ 
m¶t tÆp thÖ do nhà xuÃt bän Hoa Tiên Ãn hành, có in bài thÖ 
ti‰ng ViŒt, cháy lem nhem: 

 
Hôm qua... (cháy læm nhæm) ...vŠ 

V§i m¶t cành hoa gãy 

SÜÖng n¥ng gieo ÇÀu tre 

Lånh tràn theo gió ÇÄy 

(lem nhem vài dòng, Ç†c không ÇÜ®c) 
 

ñêm qua bên láng giŠng 

(ch» låi m© quá, không Ç†c ÇÜ®c) 
 
Cô gái nhÕ thung dung 

Qua mi‰ng vÜ©n hoa nhÕ 

ñÃt n¢m im dÜ§i cÕ 

Hoa tå màu nh§ nhung1 

(cháy tØ Çây trª xuÓng; h¡n không bi‰t bài thÖ còn thêm 
câu nào n»a không?) 

 
Bài thÖ nÜ§c ViŒt, câu thÖ xÙ Anh, và tên m¶t nÖi chÓn 

nâng trí tuŒ con ngÜ©i lên cao, bÎ dính ch¥t vào cøc ÇÃt ÇÀn 
Ç¶n. Ba sÓ mång bùn bÎ tr¶n v§i trùn. H¡n khë nhË cøc bùn 
khô, cÄn tr†ng bóc, và cuÓi cùng cÙu ÇÜ®c ba mänh giÃy. 
Cho giÃy và cho mình. Cøc ÇÃt và nh»ng bÀu tr©i v©i v®i. 
V‰t cháy và nh»ng suÓi nguÒn l¶ng lÅy. Và h¡n cÙ Çinh ninh 
sª h»u cûa ba mänh giÃy Ãy phäi là cûa m¶t cô gái. Con gái 
m§i có nh»ng gi†t nÜ§c m¡t l§n, mÖ Ü§c trùm tr©i, và thù 
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hÆn d» d¢n nhÜ th‰! Qua hàng chøc lÀn ki‹m tra Ç¶t xuÃt, 
rÒi chuy‹n tråi mÃy lÜ®t, h¡n vÅn gi» ÇÜ®c ba mänh giÃy lem 
luÓc Ãy nhÜ  nh»ng chÙng tØ duyên trái vu vÖ. 

 
M¶t næm sau ngày khu kinh t‰ m§i La Ngà bÎ dËp bÕ, 

h¡n ÇÜ®c thä. H¡n nhË tênh qua sông, nhìn låi khu kinh t‰ 
m§i, nhìn ph‰ tích cûa nh»ng gÜ®ng dÆy gãy gøc mà h¡n 
bi‰t h¡n khó mà quên. 

 
Sau khi tÓt nghiŒp khoa khäo c°, chuyên ngành trùng tu 

c° bän, h¡n, hên, ÇÜ®c làm viŒc ngay tåi Çåi h†c 
Cambridge, nÖi h¡n tÓt nghiŒp. H¡n là ngÜ©i có công phøc 
ch‰ m¶t sÓ væn bän quan tr†ng m§i tìm ÇÜ®c ho¥c tìm ÇÜ®c 
Çã lâu nhÜng chÜa ÇÜ®c xº lš Çúng mÙc, nhÜ bän c° thÜ 
b¢ng ÇÃt nung Kinh UÓng RÜ®u m§i Çào ÇÜ®c tØ dÜ§i chân 
tÜ©ng c° thành cûa ngÜ©i Assyria, nay thu¶c Ir¡c; bän Kinh 
Têm TrÀu, m¶t loåi Sutra tÓi c° vi‰t trên thÈ lá dØa cûa ƒn 
ñ¶; và m¶t cuÓn khác m§i ÇÜ®c m¶t du khách MÏ tình c© 
tìm ÇÜ®c ª sa måc Gobi, mà có lë Thành Cát TÜ Hãn (ngÜ©i 
rÃt thích tìm hi‹u các trào lÜu tÜ tÜªng ki‰n thÙc tØ các thày 
cä giáo phái Kitô giáo Nestorien xa l¡c cho Ç‰n các thÀy 
chùa Trung Hoa láng giŠng) Çã tÎch thu tØ các thÜ khÓ triŠu 
Çình Trung QuÓc, và Çã Çánh r§t trên ÇÜ©ng vŠ quê chæng? 
Sách có tên Âm v¿c Bi‹u tÜ®ng Kinh, kh¡c trên xÜÖng, có tØ 
Ç©i nhà ThÜÖng; Çã ÇÜ®c nhà xuÃt bän Chiêu DÜÖng, HÜÖng 
Cäng, chøp, và in låi b¢ng khäi t¿  næm 197... Sách Çã gây 
xôn xao dÜ luÆn m¶t th©i ª Çó, cÛng nhÜ ª các trung tâm 
Hoa h†c cûa các Çåi h†c trên th‰ gi§i, vì sách vi‰t vŠ nhiŠu 
chuyŒn có tÀm mÙc quan tr†ng Ç‰n n‡i nó làm ngÜ©i ta phäi 
xét låi lÎch sº c° Çåi Trung Hoa mà, qua các triŠu Çåi, các sº 
gia Çã cÜÖng Äu hÖi nhiŠu. Ngoài ra, trong sách có m¶t chi 
ti‰t nhÕ: Vua ThÀn Nông, vÎ vua thích hoa cÕ nhÃt cûa Trung 
QuÓc vào cái th©i mà tiên nhiŠu hÖn ngÜ©i, Çã khuyên các 
cô gái ÇÒng trinh (xº n») nên cài hoa ª hå ÇÎa khÄu, hÀu xua 
Çu°i tà thÀn m¶t sØng, mà ch» Hán g†i là Ç¶c giác chi quÌ. 
H¡n rÃt ngåc nhiên khi Ç†c Ç‰n Çoån này, nên sau Çó Çã tò 
mò Ç†c các c° thÜ, tài liŒu khác cûa Tàu Ç‹ xem l©i khuyên 
trên vua ThÀn Nông có cái š bÆy bå nhÜ h¡n ch®t nghï, hay 
Çây chÌ là m¶t món thuÓc vÜ©n chÓng Ç¶c trùng mà ngài t° 
sÜ thuÓc b¡c ThÀn Nông kê cho các cô m§i l§n. M¶t trong 
nh»ng tài liŒu h¡n tình c© Ç†c ÇÜ®c Çó là m¶t phúc trình cûa 
các nhà khäo c° Trung Hoa Çæng låi trong tåp chí khäo c° 
cûa ViŒn Çåi h†c HÜÖng Cäng ÇŠ cÆp Ç‰n nh»ng khám phá 
m§i vŠ nŠn væn minh thu¶c lÜu v¿c sông DÜÖng Tº. H¡n 
thÃy trong bän phúc trình Çó còn có m¶t hình chøp m¶t cái 
chum b¢ng ÇÃt sét nung có chåm n°i hình m¶t Çoàn thi‰u 
n» vén váy qua khe, có cô ôm bÀu trái, có nÜ©ng ngÆm hoa 
gåo ngang miŒng, và dÜ§i hình chåm còn l© m© hàng ch» 
vi‰t b¢ng cÓt giáp t¿: xº n» quá giän - gái trinh qua khe. H¡n 
suy nghï không bi‰t chuyŒn ngÆm hoa gåo ngang nÖi miŒng 
cûa các nàng gái trinh này và chuyŒn cài hoa ª hå ÇÎa khÄu 
theo l©i bäo ban cûa ngài ThÀn Nông k‹ trên có s¿ liên quan 
nào chæng, ho¥c giä chuyŒn ngÆm hoa gåo ngang miŒng 
nhÜ th‰ chÌ là m¶t tín hiŒu cûa các nàng Çã t§i tu°i cÆp kê 
gªi các chàng tài tº phong lÜu. 

Và thÌnh thoäng h¡n cÛng ÇÜ®c m©i nói chuyŒn trong 
m¶t sÓ chÜÖng trình truyŠn hình tåp løc cûa Anh, nói vŠ 
nh»ng ÇŠ tài lÄm cÄm k‹ trên.  

Khoäng m¶t tuÀn sau bu°i nói chuyŒn cuÓi cùng, vŠ ÇŠ 
tài hoa gåo trong khäo c°, h¡n nhÆn ÇÜ®c thÜ do Çài 
chuy‹n, vi‰t b¢ng ti‰ng Anh. ThÜ có cái væn phong cÄn thÆn 

cûa ngÜ©i ngoåi quÓc chÜa dám phóng bút. Trong thÜ, vÎ Çó 
th¡c m¡c m¶t câu có hÖi ngoài lŠ: Tåi sao ông Tr¿c là ngÜ©i 
ViŒt Nam qua Anh tœ nån - giÓng dân mà ngÜ©i nào trong 
ÇÀu cÛng ÇŠu có m¶t ông vua - không ch†n h†c nh»ng 
ngành hái ra tiŠn mà låi ch†n cái ngành, thÙ nhÃt, tÓn nhiŠu 
th©i gi© Ç‹ h†c cho t§i nÖi t§i chÓn, thÙ hai, låi là cái ngành 
chuyên phûi bøi th©i gian nhÜ th‰. H¡n Ç†c thÜ, t¿ nhiên lên 
ÇÒng, vi‰t thÜ trä l©i ngông: Ch£ng qua vì hoa gåo ven 
sông; và s® ngÜ©i vi‰t thÜ không bi‰t cây gåo là gì, h¡n còn 
chú thêm tên cây b¢ng ti‰ng La tinh cho Çúng bài bän, và 
còn gi§i thiŒu cuÓn Cây CÕ ViŒt Nam  cûa Phåm Hoàng H¶, 
và cuÓn Th¿c VÆt Á  Châu NhiŒt ñ§i cûa James Lin Ç‹ xem 
cho tÜ©ng.  

ThÜ Çi Çã lâu mà h¡n ch£ng nhÆn ÇÜ®c m¶t l©i phúc Çáp 
bình phÄm gì vŠ lá thÜ, nhÜng rÒi h¡n cÛng quên nhÜ Çã 
tØng quên bao nhiêu ngông ngåo trong Ç©i. Và h¡n nghï 
ngÜ©i gªi h£n cÛng hÓi ti‰c cho cái xÓc r°i vô ích tÓn th©i gi© 
cûa mình, vì Çã mÃt công gªi thÜ, mà låi nhÆn ÇÜ®c nh»ng 
l©i lë mát giây nhÜ th‰.  

Trong m¶t bu°i h†p m¥t thÜ©ng niên cûa các c¿u sinh 
viên Çåi h†c Cambridge, toàn ông to bà l§n. Có cä ngÜ©i tÆn 
bên ñài Loan, HÜÖng Cäng, và bên NhÆt qua. Ai nÃy ÇŠu hÌ 
hä. QuÀn áo lÎch s¿ chäi chuÓt. H† là nh»ng ngÜ©i thành 
công, nh»ng kÈ bÆn r¶n v§i cái hiŒn tåi ngon lành cûa mình 
và cÛng muÓn thông báo cho m†i ngÜ©i bi‰t cái ngon lành 
cûa mình dÜ§i nh»ng b¶ dång, lÓi nói ÇÀy khiêm tÓn. H¡n 
cÛng là m¶t ngÜ©i Çã tÓt nghiŒp nhÜng không thành công 
ÇÜ®c nhÜ h†. VÅn chi‰c quÀn jeans, áo sÖ mi rÈ tiŠn và 
ch£ng ÇÜ®c ph£ng phiu nhÜ nh»ng t© c° thÜ h¡n chÌnh lš. 
H¡n là con ngÜ©i cûa nh»ng c° bän hÖn là c° phÀn.  

Xôn xao tiŒc rÜ®u vÜ©n ngoài. CÕ cây xanh nõn m¶t 
màu, nhÜng Ç¢ng góc vÜ©n ÇÙng bÖ vÖ m¶t cây du NhÆt 
Bän mÕng manh, lá ÇÕ, ÇÕ rÜ®u chát sum vÀy, ÇÕ máu bÀm 
cô l». Và xuân tuy m§i sang, mà lá du chÜa chi Çã Çan kín 
cành, nhÜng lá còn mŠm, chÜa cÙng Çû Ç‹ lao xao ti‰ng loài 
ngÜ©i, ví dø, "Chào... anh cây gåo".           

HuÓng hÒ còn b¢ng gi†ng Sài Gòn ng†t ngào. 
Låi càng là chuyŒn không th‹. 
 
 

Chú thích: 
(1) ñêm qua thu...: Nguyên 

bài thÖ v§i t¿a ÇŠ Thu: Hôm 
qua thu m§i vŠ, V§i m¶t cành 
hoa gãy, SÜÖng n¥ng gieo ÇÀu 
tre, Lånh tràn theo gió ÇÄy / 
Thu t§i trong vÜ©n bên, Ng« 
ngàng màu cúc m§i. ñêm qua 
bên láng giŠng, Êm t¿a nhàn 
thu t§i  /  Cô gái nhÕ thung 
dung, Qua mi‰ng vÜ©n hoa 
nhÕ. ñÃt n¢m im dÜ§i cÕ,  Hoa 
tå màu nh§ nhung. (Thi sï Bùi 
Giáng, trong cuÓn ñÜ©ng Çi 
trong rØng, cho bài thÖ này là 
bài thÖ mùa thu hay nhÃt trong 
nŠn væn chÜÖng th‰ gi§i). 
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TruyŒn: VÛ Nam 
 

 
 
 
 

 

 
 

Nh»ng mäng 

màu quá khÙ 
 

ai mÜÖi hai næm sau ngày 
vÜ®t biên, HÜng lên phi cÖ vŠ 

thæm låi ViŒt Nam, trong mùa hè. VØa 
ra khÕi cºa phi trÜ©ng hÖi nóng tØ 
ngoài Çã phû lên mình anh. HÜng nhÆn 
ra ngay: HÖi hÜ§m cûa quê hÜÖng, 
nóng... và nóng. 

VŠ låi quê hÜÖng sau m¶t th©i gian 
dài xa cách, HÜng thÃy không bi‰t bao 
nhiêu chuyŒn lå. NhiŠu chuyŒn bÃt ng© 
xäy ra làm anh høt hÅng, hoang mang! 
VÎ "Thû TrÜªng" khä kính ngày nào 
cûa HÜng, gi© tóc båc phÖ, con cái ra 
trÜ©ng Çi làm, Çã có th‹ tÌnh bÖ Çùa 
gi«n v§i anh ngay ngày ÇÀu g¥p nhau 
r¢ng:  

- Mày muÓn Çi bia ôm tao dÅn mày 
Çi! Ÿ Çây thÌnh thoäng tao vÅn Çi.  

HÜng không bi‰t ông "nói chÖi hay 
nói gi«n". M©i ông vào m¶t quán æn, 
HÜng thành thÆt nói: 

- Anh muÓn æn gì cÙ kêu, HÜng së 
æn v§i anh.  

Ông g†i món Ç¡t tiŠn nhÃt trong 
tiŒm: Cua rang muÓi.  

Kêu xong m¥t ông vui, nhÜng m¥t 
cô chåy bàn không vui chút nào, cô có 
vÈ hÖi hoäng, chåy ngay vào bà chû 
quán Çang ngÒi ª Theke. Quán æn ª 
tÌnh lÈ, dù gÀn sông bi‹n, nhÜng Çâu 
phäi lúc nào cÛng có cua có ghË, cÛng 
bán ÇÜ®c cua ÇÜ®c ghË. Không bi‰t cô 
bÒi bàn nói gì mà bà chû quán Çi ra 
phía sau ngay. M¶t anh chàng Óm y‰u 
tÙc tÓc Çåp xe Çi. Lát sau anh quay vŠ, 
tay xách mÃy con cua, Çi nhanh vào 
b‰p nhÜ ngÜ©i æn tr¶m. M‡i lÀn có 
khách kêu ch¡c là m‡i lÀn phäi ra ch® 
mua! 

Ánh sáng trong quán l© m©, nhÜng 
quán này là quán cÖm, quán nhÆu 

Çàng hoàng, chÙ không phäi quán bia 
ôm, cà phê ôm nên không có các em 
"ti‰p thÎ". Còn các quán khác, HÜng Çã 
có dÎp ngÒi, dù Çèn ÇuÓc sáng choang 
nhÜng ÇÀy các em ti‰p thÎ, rót bia, rót 
rÜ®u liên tøc Ç‹... ki‰m tiŠn. Kinh t‰ thÎ 
trÜ©ng mà! ChuyŒn sau hai mÜÖi hai 
næm gi»a hai ngÜ©i nhân viên và x‰p 
ngày nào ÇÜ®c k‹ ra liên tu bÃt tÆn. TØ 
chính trÎ, kinh t‰, xã h¶i, Ç‰n nŠn täng 
gia Çình, tÜÖng lai quÓc gia, dân t¶c 
v.v... 

May m¡n là ông này còn nói ÇÜ®c 
nh»ng chuyŒn khác cho HÜng nghe, 
chÙ không nhÜ mÃy ngày trÜ§c Çây, Çi 
thæm bån bè HÜng có cäm tÜªng r¢ng 
ª Çây bây gi© bån bè anh chÌ mong có 
dÎp Ç‹ nhÆu nhËt, æn chÖi. Anh nghï, 
bän thân mình ch£ng tÓt lành gì, 
nhÜng th¿c s¿ anh buÒn vô hån khi hª 
ra là bån bè cÛ chÌ thích æn nhÆu, ít 
thích bàn chuyŒn gì khác. ñôi khi, câu 
chuyŒn ÇÄy ÇÜa vŠ th©i quá khÙ, 
chuyŒn vÜ®t biên høt ngày trÜ§c, 
chuyŒn tù t¶i vì bÕ nÜ§c ra Çi, chuyŒn 
cô này cô n†, nhÜng tÃt cä ÇŠu nhanh 
chóng Çi qua. TrÜ§c m¡t nhÆu cái Çã, 
sau Çó các màn khác. CÛng låi æn 
chÖi! 

CÙ khi ränh r‡i HÜng lÃy chi‰c xe 
Cup cûa ông anh r‹ chåy vòng vòng 
trên nh»ng con ÇÜ©ng. Nh»ng con 
ÇÜ©ng mang ÇÀy ¡p hình änh cûa anh 
trong th©i thÖ Ãu. NgØng xe nÖi bàu 
nÜ§c l®, cånh cæn nhà cÛ cûa cha mË 
và cái villa do cha mË làm gác-dan, 
th©i anh còn næm sáu tu°i, trÜ§c ngày 
tän cÜ r©i bÕ nÖi Çây Ç‹ vŠ vùng an 
ninh. Anh lÃy máy änh chøp dàn dây 
bông rØng có màu hÒng ÇÕ Çang phû 
ÇÀy trên m¶t täng Çá nhÕ n¢m cånh 
ÇÜ©ng. Trong änh có giàn hoa, có bàu 
nÜ§c, có cä cänh bi‹n trong bu°i sáng 
mùa hè. TÃt cä nh»ng cänh trí, màu 
s¡c này, Çã tØng bao b†c tu°i thÖ anh. 
Hình änh rÃt gÀn, nhÜng låi cÛng rÃt 
xa. Cái bàu Çó, ngày nào, trong m¶t 
Çêm tÓi, tr©i Çen nhÜ m¿c, ba HÜng Çã 
phäi ti‰p m¶t ngÜ©i Çàn ông, vô gia cÜ, 
không bi‰t tØ Çâu Ç‰n. Không có lš lÎch 
"trích ngang lÅn d†c". Gi»a vùng rØng 
núi hoang v¡ng sau hiŒp ÇÎnh Genève 
phân chia ÇÃt nÜ§c, ông ta Ç‰n nhÜ 
ma nhÜ qu› hiŒn vŠ. ˆn xong, ông xin 
ngû låi trong nhà. Ba HÜng s®, næn nÌ 
ông nên Ç‰n m¶t mi‰u hoang trong Ãp 
ngû tåm qua Çêm, ngày mai trình 
TrÜªng ƒp rÒi tính ti‰p. Ông gÆt ÇÀu 
ÇÒng š, ch£ng nói ch£ng r¢ng, Ba 
HÜng dÅn ÇÜ©ng Çi trÜ§c, ông theo 
sau, hÕi gì ông cÛng không nói. Tr©i tÓi 
cûa Çêm ba mÜÖi, không træng không 
sao, hai ngÜ©i Çàn ông kÈ trÜ§c ngÜ©i 

sau lÀm lÛi trong Çêm. ñ‰n gÀn mi‰u, 
ba HÜng quay låi ÇÎnh chÌ cho ông lÓi 
vào, nhÜng ông Çã bi‰n mÃt. NgÜ©i ba 
HÜng lånh tanh. S® quá ông quày quä 
quay låi vŠ nhà, Çi nhÜ chåy, bên tai låi 
nghe ti‰ng hušt gió länh lót trong Çêm, 
trên nh»ng nhánh cây, trên nh»ng mái 
nhà. 

MÃy hôm sau, nÖi bàu nÜ§c này, 
mÃy anh chæn bò phát hiŒn ra có m¶t 
ngÜ©i Çàn ông n¢m ch‰t trong tÜ th‰ 
Çau Ç§n, qu¢n quåi. Ba HÜng báo 
chính quyŠn xã Ç‰n ÇiŠu tra. Chính là 
ngÜ©i Çàn ông lå mÃy Çêm trÜ§c Çã 
vào nhà HÜng. Thân xác sình thúi cûa 
ông ÇÜ®c v§t lên chôn cÃt cånh bàu. 
Ông ch‰t không m¶t ngÜ©i thân Ç‰n 
ÇÜa Çón. VÅn là m¶t ngÜ©i vô danh, 
không ti‹u sº! Chính quyŠn xã Çành 
chÎu, không ÇiŠu tra ÇÜ®c gì cä.  

MÃy hôm sau, ngÜ©i Çàn ông våm 
v« tên Tám TrÀu, gác- dan cho m¶t 
villa n¢m bên kia bàu nÜ§c k‹ r¢ng, 
chính ông này Çã Ç‰n "phá Çám" b»a 
æn tÓi cûa chû ông. Ông "ÇÆp" cho m¶t 
trÆn rÒi tÓng ra khÕi cºa, ch¡c sau Çó 
ông ra bàu n¢m ch‰t! Cånh m¶ ngÜ©i 
Çàn ông lå ba HÜng xin phép chính 
quyŠn xã cho lÆp m¶t ngôi mi‰u Ç‹ th© 
ông. Mi‰u Tiên SÜ. NhÜ vÆy, sÓng 
không nÖi nÜÖng t¿a nhÜng khi ch‰t 
ông låi có nÖi chÓn quay vŠ. 

NÖi Çây, ngày Çó không chÌ có 
chuyŒn ngÜ©i Çàn ông lå gây ngåc 
nhiên cho nh»ng ngÜ©i dân trong Ãp. 
ChuyŒn nh»ng cô gái còn trinh Ç‰n 
Çây du lÎch, ch‰t ÇuÓi, Çã gây bao 
nhiêu kinh dÎ cho khách Çi ÇÜ©ng. 
Nh»ng bu°i trÜa m¥t tr©i Çang ÇÙng 
bóng, ít ai dám Çi b¶ ngang nh»ng eo 
bi‹n, có nh»ng cây dÜÖng thÆt cao, nÖi 
nh»ng cô gái Çã ch‰t. Có ngÜ©i k‹ Çã 
g¥p m¶t cô gái thÆt ÇËp ra ÇÙng chÆn 
ÇÜ©ng gi»a trÜa, nói chuyŒn m¶t hÒi cô 
gái ÇËp hiŒn thành ma. Ma gi»a ban 
ngày! M†i câu chuyŒn, miŒng truyŠn 
miŒng, ít ÇÜ®c ai ki‹m chÙng. Tu°i thÖ 
HÜng cÙ dÀn l§n lên theo nh»ng truyŠn 
thuy‰t kinh dÎ, hoang ÇÜ©ng nhÜ vÆy.  

TØ l§p sÜÖng mù quá khÙ, trong 
HÜng låi hiŒn ra gÜÖng m¥t nhæn nhúm 
hõm sâu, vóc ngÜ©i nhÕ nh¡n cûa bác 
hai Nên. GÓc gác ª tÆn Xóm Cûi, Ch® 
L§n, bác cùng gia Çình trôi giåt vŠ quê 
HÜng làm nghŠ hÀm than hái cûi, làm 
rÅy, làm vÜ©n. Cæn nhà lá cûa bác 
n¢m sâu trong chân núi. TØ ngoài 
ÇÜ©ng cái Çi vào, phäi qua nh»ng täng 
Çá l§n ÇÀy b†n khÌ leo trèo trên nh»ng 
nhánh cây, b© Çá. Con ÇÜ©ng mòn nhÕ 
nh»ng bu°i s§m sÜÖng còn Ü§t ÇÅm. 
MiŒng bác lúc nào cÛng nhÜ cÜ©i ho¥c 
s¡p cÜ©i. Ánh m¡t bác hiŠn hÆu, khi 

H 
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nhìn ai nhÜ Çem tin yêu, hy v†ng låi 
cho ngÜ©i Çó. M‡i sáng ba HÜng dÅn 
HÜng vào quán cà-phê Çã thÃy có bác 
ngÒi ª Çó. Lúc nào bác cÛng k‹ vài 
câu chuyŒn vui cho các khách Çang 
ngÒi trong quán. Bác Çem tÃm lòng 
nhân hÆu cûa mình Ç‹ làm trò vui cho 
kÈ khác. Bác k‹ th©i kÿ còn nhÕ, ª Sài 
Gòn, hay theo ch†c ghËo các Çào kép 
cûa các gánh hát b¶i nghèo. Khi k‹, 
chân tay bác hay múa may nhÜ ngÜ©i 
Çã Çi hát b¶i tØng träi. Bác nói chuyŒn 
hÖi cà læm, nên cách k‹ có phÀn vui 
hÖn. Nh»ng Çoån Tào Tháo bÎ khÓn v§i 
Chu Lang. Vui nhÃt là màn bác lén lÃy 
"phân ngÜ©i "quËt vào nh»ng b¶ râu 
cûa kép Tào Tháo. Bác k‹, chÜa t§i 
màn mình trình diÍn, Tào Tháo cÙ l¶t 
râu ra, v¡t Çåi Çâu Çó Ç‹ Çi chÖi, ch†c 
Çào, tán gái. TrÜ§c m¶t hai phút t§i 
tuÒng, Tào Tháo h§t häi chåy vŠ mang 
râu vào, l« có nhÆn ra r¢ng phân Çâu 
Çó n¢m gÀn ch‡ hai l‡ mÛi cÛng Çã 
mu¶n rÒi! Khi ra hát, màn không Çáng 
giÆn m¥t Tào Tháo cÛng nhæn nhó, 
hÀm hÀm nhÜ giÆn; còn màn phäi giÆn 
thì ôi thôi Tào Tháo quåu qu† thêm 
hÖn, la m¡ng um sùm trên sân khÃu. 
M¥t bác hai Nên lúc này cÛng nhæn 
nhó trong không khác gì Çang mang 
râu có quËt phân do chính mình làm. 

Chi‰c xe Cup vÅn chåy trên con 
ÇÜ©ng làng, ÇÀu óc HÜng chìm l¡ng 
sâu hÖn vào th©i kÿ sau ngày cùng gia 
Çình tän cÜ, bÕ Ãp vŠ làng có an ninh. 
ƒp cÛ ngày Ãy chính quyŠn xã vÅn cho 
phép ngÜ©i dân sáng Çi chiŠu vŠ Ç‹ 
thæm vÜ©n ÇÃt, hái cûi, làm vÜ©n. B‡ng 
nhiên trong m¶t th©i gian ng¡n ngÜ©i 
dân không ÇÜ®c phép Ç‰n Çây n»a. 
Phi cÖ B52 b¡t ÇÀu Çánh bom trên núi. 
Tàu chi‰n ÇÆu ngoài khÖi thÌnh thoäng 
trong Çêm b¡n Çån vào. Sau Çôi lÀn 
Çánh bom, b¡n Çån, bu°i chiŠu m¶t 
Çoàn tr¿c thæng chª lính MÏ Ç‰n Çóng 
quân trong Ãp, täo thanh ViŒt C¶ng. 
ñoàn tr¿c thæng rÀm r¶ Çông Çäo, nhÜ 
nh»ng con chuÒn chuÒn kh°ng lÒ bay 
thÆt thÃp ngang làng, làm m†i ngÜ©i 
hÓt hoäng. Sau Çó m§i bi‰t tr¿c thæng 
Çã mang lính MÏ Çáp xuÓng Ãp cÛ Ç‹ 
hành quân. H† làm gì Çâu ai bi‰t, Çánh 
gi¥c ra sao ch£ng ai hay, chÌ bi‰t sau 
hai tuÀn Çóng quân h† ra Çi và Ç‹ låi 
cho ngÜ©i dân quanh vùng nh»ng ngày 
"h¶i l§n". Lính giàu Çánh gi¥c có khác. 
H† chôn h‰t xuÓng hÓ cá nhân tÃt cä 
nh»ng thÎt h¶p, thÙc æn, ÇÜ©ng s»a mà 
h† Çã lãnh ÇÜ®c trong lúc hành quân. 
Ch¡c vŠ låi hÆu cÙ h† låi lãnh cái 
khác? NhÜng vì muÓn bÕ nên trên m¥t 
m‡i h¶p lính MÏ ÇŠu Çøc hai l‡ nhÕ hai 
bên. NhÜng không sao, khi khui h¶p ra 

cÙ lÃy mu‡ng vét såch hai ch‡ bÎ Çøc 
là xong. TØng Çoàn ngÜ©i dân quê 
quanh Ãp Çã Ç‰n Çây Çào lên nh»ng 
món ngon vÆt lå này. TØ th©i Çi‹m Ãy 
HÜng m§i bi‰t ÇÒ æn MÏ. NhÜ m†i 
ngÜ©i, HÜng cùng ông già Çào lên 
nh»ng chi‰c h¶p, chi‰c thùng Ç¿ng ÇÒ 
æn lÅn trong bøi cát. N‰u ai s® có mìn 
thì cÙ c¶t dây vào các miŒng thùng rÒi 
Çi ra xa n¢m sÃp mà kéo cho an toàn. 
May m¡n không có ai bÎ ch‰t vì mìn. 
Ngày Ãy, HÜng thích nhÃt nh»ng chi‰c 
h¶p giËp Ç¿ng ÇÆu ph¶ng xay nhuyÍn. 
Mùi vÎ béo, bùi bùi làm sao! NiŠm vui y 
nhÜ ngày Ãy cÙ Çi d†c theo b© bi‹n, 
lÜ®m nh»ng trái cam vàng tØ các tàu 
MÏ trôi tÃp vào. VÆt nhÕ m†n nhÜng lå, 
vì cam MÏ có màu vàng tÜÖi, không 
giÓng cam ViŒt Nam vÕ có màu xanh. 
Cam tÃp lên b© n¢m dãi n¡ng dÀm 
sÜÖng trên cát không bi‰t bao lâu, 
nhÜng khi ngÜ©i lÜ®m bóc ra æn, cam 
vàng vÅn còn rÃt ngon ng†t. 

Bu°i chiŠu ª thÎ xã, khi ánh m¥t tr©i 
s¡p khuÃt, gió tØ bi‹n th°i vào mát mÈ, 
quy‰n rÛ m†i ngÜ©i ra ngoài, tän b¶, 
ho¥c chåy xe vòng vòng trên nh»ng 
ÇÜ©ng phÓ. B‡ng dÜng HÜng nh§ Ç‰n 
cô Nga, cô giáo dåy ViŒt væn lúc cÆu 
mÜ©i sáu tu°i. Ngày Ãy HÜng rÃt yêu 
cô Nga, cô giáo có Cº nhân Væn 
chÜÖng. MÓi tình h†c trò yêu cô giáo, 
yêu trong câm l¥ng, thÀm kín. Cô Nga 
không ÇËp l¡m n‰u so v§i các cô giáo 
khác trong trÜ©ng, nhÜng HÜng vÅn 
yêu. Lúc Çó cô chÜa có chÒng, dáng 
cô Çi khoan thai, chân khi Çi vë ra ch» 
bát nhÜ các bà T°ng bà HuyŒn trong 
các phim ÇÒng quê. Bây gi© cô ra sao? 
HÜng nghe bån bè nói, chÒng Çã ch‰t, 
cô Çang ª vÆy m¶t mình v§i hai ÇÙa 
con. Cô nghÌ dåy lâu rÒi, sÓng b¢ng 
nghŠ "bÓc thuÓc Nam".  

Xe cûa HÜng hÜ§ng Ç‰n nhà cô, 
trên con ÇÜ©ng có Çá vøn, khi tr©i 
chiŠu vØa søp n¡ng. DÍ gì cÛng Çã 
hÖn ba mÜÖi mÃy næm Çã qua. Cô và 
HÜng nhÆn ra nhau ngay. Cô Çang bÆn 
bÎu v§i vài con bÎnh. SÖ miŒng cho m¶t 
bé gái. Theo l©i mË nó thì bé không 
chÎu æn, phäi sÖ miŒng. Vú ngÜ©i Çàn 
bà vÅn còn trÈ Ç‹ hª ra tØ chi‰c áo bà 
ba Çã mÃt m¶t h¶t nút. Nh»ng cô gái 
quê, sau khi có m¶t hai m¥t con, 
không còn màng Ç‰n s¡c ÇËp, š tÙ, 
trÜ§c nh»ng ngÜ©i lå m¥t. M¶t bà già 
khác dÅn cháu Ç‰n mua dÀu xÙc ghÈ. 
Nh»ng chÃm ghÈ trên chân. CÆu bé 
khóc, nÜ§c mÛi nÜ§c m¡t chäy ra có 
dòng trên m¥t. Ch¡c cÆu ham chÖi 
không chÎu cùng bà Çi mua thuÓc.  

Khách hàng Çi, cô Ç‰n ngÒi bên 
cÆu h†c trò cÛ. Cô than:  

-... Cô gi© Çã già rÒi! Không bi‰t 
làm gì nên phäi xoay sª ki‰m sÓng 
b¢ng nghŠ nÀy. NghŠ cûa bà già Ç‹ låi 
Çó... Có m¶t em h†c sinh cÛ Ç‰n thæm 
cô, nói gi«n, ngày Çó em mê nhÃt là 
cái eo cûa cô Çó cô Öi! Tøi nó gi© ª 
nÜ§c ngoài nhiŠu l¡m, m‡i lÀn Ç‰n ÇŠu 
cho cô tiŠn Ç‹ xài! ChÙ em thÃy Çó, 
làm nghŠ bán thuÓc Nam này Çâu 
ÇÜ®c bao nhiêu tiŠn! Ränh cô còn phäi 
Çi làm ru¶ng, ki‰m lúa...".  

HÜng thÃy cô vÅn còn eo ÇËp nhÜ 
ngày nào. Cô Óm. Có phÀn còn Óm 
hÖn ngày trÜ§c cô còn là cô giáo trÈ. 
ThÃy trên tay HÜng có vài cái mÆn ÇÕ 
do mu‡i chích, cô lË làng lÃy dÀu thoa 
lên, nhÜ mË lo cho con. Lòng HÜng 
lâng lâng cäm giác xao xuy‰n. Cô trò 
chuyŒn rÃt vui. Già nhÜng cô vÅn còn 
nét l¡m. Không hi‹u sao chÒng cô låi 
n« bÕ cô ra Çi s§m nhÜ vÆy!? MuÓn nói 
v§i cô ngày Çó HÜng cÛng Çã thÀm 
yêu cô Çó cô Öi, nhÜng nhÜ có ai cän, 
Çành câm nín. Anh chÌ nhìn cô, cô 
nhìn anh, ánh m¡t hai ngÜ©i ÇŠu trìu 
m‰n Ç¡p cho nhau. HÜng xót xa khi 
bi‰t cô Çã không còn dåy tØ sau ngày 
ba mÜÖi tháng tÜ lÆn. Cô làm ru¶ng tØ 
ngày Çó Ç‰n nay. Ôi cô giáo có Cº 
nhân Væn chÜÖng m¶t th©i, gi© phäi 
nhÜ vÆy sao! Mà không, cô Çã chÎu vÆy 
tØ sau ngày ÇÃt nÜ§c thay da Ç°i chû 
lÆn. Ch¡c cÛng tåi vì lš lÎch? 

VŠ thæm quê ngoåi, làng làm nghŠ 
bi‹n, nÖi má HÜng, thÙ tÜ, và bÓn 
ngÜ©i em gái sinh ra và l§n lên quanh 
quÄn trong cæn nhà trÜ§c bi‹n, trên 
khu ÇÃt cûa ông bà ngoåi. Trong ngày 
này, HÜng Çi thæm hÀu h‰t m†i ngÜ©i, 
ngoåi trØ ngÜ©i dÜ®ng r‹, dù ông hiŒn 
tåi Çang ª ÇÖn Ç¶c m¶t mình, rÃt Çáng 
thÜÖng, chÌ vì HÜng Çã nghe tin ông 
vác r¿a chém ch‰t ngay ÇÙa cháu bên 
v® trong m¶t lÀn cãi vã. ChuyŒn qua 
rÒi, HÜng không còn giÆn ông, nhÜng 
t¿ dÜng anh không muÓn g¥p ông. Anh 
nghï, khi thæm có th‹ anh së chÌ mang 
låi cho ông n‡i ân hÆn, phiŠn mu¶n, vì 
nh»ng chuyŒn Çã qua. Con ngÜ©i có 
th‹ vì s¿ nóng giÆn m¶t chút mà hành 
Ç¶ng Ç‰n nguy hi‹m nhÜ vÆy sao? 
ñÙa cháu ch‰t vì nhát r¿a cûa dÜ®ng 
Bäy, chÒng dì ru¶t mình, trong m¶t vø 
lÃn ÇÃt qua låi ª hàng rào do ông bà 
n¶i ngoåi Ç‹ låi. HÜng nghï, hay là tåi 
dì Bäy mÃt Çã Ç‹ låi cho ông nh»ng l‡ 
h°ng trong tâm hÒn nên ông thay Ç°i 
d» Ç‰n nhÜ vÆy. NhÜng ngÜ©i ª tù 
trong vø này låi không phäi là dÜ®ng 
Bäy, mà là TÜ, ngÜ©i con trai thÙ cûa 
dì dÜ®ng. ThÃy cha Çã già, s® chÎu tù 
lâu không n°i nên TÜ Çã ÇÙng ra nhÆn 
v§i công an xã t¶i gi‰t em Ç‹ ª tù thay 
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cha. Công an xã bi‰t chuyŒn, nhÜng 
vÅn Ç‹ yên. TÜ bÎ ª tù mười một næm. 
G¥p låi TÜ, HÜng vÅn thÃy cÆu khÕe 
månh, yêu Ç©i, Çã có v® có con. 
NhÜng cÆu than: "-Mười một næm ª tù 
cay Ç¡ng l¡m anh Öi, nhÜng em vÅn 
c¡n ræng chÎu Ç¿ng vì nghï mình Çã ª 
tù th‰ cho ba mình. Anh thÃy, ông già 
nhÜ vÆy làm sao °ng chÎu n°i  trong 
tù?". Sau khi nghe k‹, HÜng nghï, 
Çúng là ngày nay vÅn có nh»ng ngÜ©i 
con nhÜ trong NhÎ ThÆp TÙ Hi‰u.  

Bé Næm, bé Sáu, bé Bäy, bé Tám 
là nh»ng ngÜ©i con trai cûa dì Tám cûa 
HÜng. ViŒt Nam chánh gÓc, nhÜng tóc 
và lông mi cûa cä bÓn anh em  ÇŠu hÖi 
vàng vàng nhÜ Tây lai. Gia Çình sÓng 
chuyên vŠ nghŠ bi‹n. NghŠ cha sinh 
mË ÇÈ. Dì Bäy, dì Tám cûa HÜng mÃt 
trÜ§c næm bäy mÜÖi læm, lúc HÜng 
Çang sÓng Sài Gòn, nên cÛng không 
vŠ quê d¿ Çám táng cûa hai dì ÇÜ®c. 
Dì Bäy mÃt vì bÎnh tim. ñang Çi buôn 
bán thì ÇÙng tim ch‰t. Còn dì Tám mÃt 
vì thÜÖng nh§ ÇÙa con trai, bé Sáu. 
ñang Çi bi‹n vào, g¥p lúc hai bên 
Çang Çánh nhau, m¶t viên Çån không 
bi‰t tØ bên nào Çã trúng bøng bé Sáu. 
Ru¶t lòi ra nhÜng vÅn còn kÎp chª lên 
nhà thÜÖng quÆn cÃp cÙu. Sau Çó vŠ 
n¢m nhà tÎnh dÜ«ng ch© lành Ç‹ Çi 
bi‹n låi. M¶t bu°i trÜa bé Sáu nói thèm 
khoai mì cûa dì Tám vØa mua vŠ. 
ThÜÖng con dì Tám cho bé Sáu æn. ˆn 
xong Bé Sáu kêu Çau, chª Ç‰n nhà 
thÜÖng, cÙu không kÎp, nên ch‰t. Nghe 
nói khoai mì không tiêu! Dì Tám buÒn, 
sÀu héo rÒi ch‰t theo vì nghï mình 
thÜÖng con mà Çã "gi‰t con".      

Trong nh»ng ngày ª ngoåi quÓc, 
HÜng có nghe dì Sáu Çåp mi‹ng chai 
bÎ sÜng chân, các con dì lo chåy ch»a 
nhÜng vÅn không kÎp! Hôm ghé thæm 
con Em, con út dì, nghe nó k‹ HÜng 
cÛng buÒn. Cänh nghèo cänh kh° cÙ 
quanh næm Çeo Çu°i nh»ng ngÜ©i dân 
giã, làm bi‹n. Khi tØ giã, con Em xin: "-
Anh HÜng ra quäy, nh§ cÙ khi trÜ§c 
T‰t anh gºi dìa cho em næm chøc Çô 
nha! Em chÌ cÀn lúc T‰t thôi. Ra Giêng 
v® chÒng em chåy ÇÜ®c. T‰t mà không 
có tiŠn, quäi l¡m! Nghèo nhÜ dày Çi 
day mÜ®n ai cho!". V® chÒng con cái 
quanh næm v§i vài ba lÒng lÜ§i ch¡c 
không Çû æn lúc mùa BÃc? Ra Çi, 
HÜng không bao gi© quên ÇÜ®c Çôi 
m¡t con Em lúc nói xin tiŠn. C¥p m¡t 
v©i v®i, van lÖn, khÄn cÀu. 

TuÀn lÍ cuÓi cùng, trÜ§c khi ra 
ngoåi quÓc låi, sau nh»ng gi¢ng co 
trong ÇÀu, HÜng Çã Çi thæm låi cô bån 
cÛ. G†i là ngÜ©i yêu cÛ cÛng ÇÜ®c. 
HiŒn tåi cô Çã có gia Çình, con cái 

Çàng hoàng. HÜng Çâu quên ÇÜ®c 
Çêm hai ÇÙa n¢m bên ÇÓng muÓi bi‹n 
Ç‹ ch© "cá nhÕ" (thuyŠn nhÕ) vào Çón 
cho chuy‰n vÜ®t biên. ñêm âm u, mùi 
muÓi nÒng n¥c, hÖi Äm rin rít. Gi»a 
cánh ÇÒng nÜ§c m¥n làm muÓi bi‹n, 
trong Çêm dÅu có hai con ngÜ©i, 
nhÜng vÅn là nhÕ bé ÇÖn Ç¶c ÇÓi v§i 
ÇÃt tr©i. ChÜa cÜ§i hÕi nhÜng HÜng và 
Thiên vÅn quy‰t ÇÎnh cùng nhau ra Çi 
tìm hånh phúc và cu¶c sÓng m§i bên 
kia Çåi dÜÖng, chÌ vì ÇÃt nÜ§c tÒi tŒ, 
chÙ không phäi vì s® lao Ç¶ng. ñêm Ãy 
n¢m bên nhau nhìn træng sao, cùng 
thêu dŒt Ü§c mÖ. M¶t toán khách Ç‰n, 
rÒi m¶t toán khác. Khi khách Çi Çông 
Çû cÛng là lúc theo lŒnh ngÜ©i dÅn 
ÇÜ©ng HÜng và Thiên phäi chia tay 
theo thành hai nhóm. ñàn ông theo 
Çàn ông. ñàn bà theo Çàn bà. K‹ tØ 
lúc chia tay Çó cÛng là lúc HÜng và 
Thiên chia tay nhau vïnh viÍn....  

Thiên Çang ngû trÜa trên b¶ ván Ç‹ 
trÜ§c nhà, thÃy có ngÜ©i hÕi Ç‰n tên 
mình, lÆt ÇÆt ngÒi dÆy. Thiên không 
ng© HÜng Ç‰n thæm cô. Sau vài phút 
ÇÀu ng« ngàng, Thiên k‹:  

-... ñêm Çi Ãy, em Çã ngÒi trên ghe 
nhÕ rÒi. Ghe chåy lên chåy xuÓng tìm 
ghe l§n Ç‹ nhÆp b†n mà Çi. NhÜng tìm 
mãi vÅn không ÇÜ®c. Anh lái ghe cÛng 
s® vì tr©i m‡i lúc m¶t gÀn sáng. Tr©i Öi 
lÀn ÇÀu tiên ngÒi ghe Çi bi‹n em m§i 
bi‰t s® sóng bi‹n nhÜ th‰ nào. Anh lái 
ghe, vì muÓn tìm ghe l§n cho lË nên 
anh Çã cho ghe chåy h‰t tÓc l¿c. Ghe 
xÈ sóng Çi, nÜ§c bi‹n væng lên ÇÀy 
ÇÀu. CuÓi cùng phäi trª vŠ nhà, em 
buÒn vô hån. Sau Çó nghe nói anh Çã 
ª trên ghe l§n và Çã ra Çi em càng 
buồn hơn...".  

Th¢ng con trai l§n cûa Thiên Çang 
n¢m ngû trên chi‰c võng, cånh hai 
ngÜ©i Çang ngÒi nói chuyŒn. CÆu ngû 
mê man. CÆu b¢ng ÇÙa con gái l§n 
cûa HÜng. Th©i gian Çã qua chÌ còn Ç‹ 
låi nÖi Çây, gi»a hai ngÜ©i, nh»ng bâng 
khuâng! Bu°i x‰ trÜa trÜ§c nhà Thiên 
hÖi buÒn, v¡ng ngÜ©i qua låi. Thiên 
bây gi© mÆp måp. Trong b¶ ÇÒ ngû 
ÇÒng màu, ng¡n tay, Ç‹ lòi ra hai cánh 
tay ÇÀy Ç¥n, có thÎt. Trông Thiên 
không có vÈ vÃt vä l¡m. NhÜng m¥t cô 
buÒn... 

HÜng låi r©i ViŒt Nam, bÕ låi quê 
hÜÖng v§i nh»ng dÃu Ãn th©i gian sâu 
ÇÆm Ç‹ mang theo n‡i ám änh không 
nguôi. TØ phÜÖng tr©i xa lå, khi nghï vŠ 
ViŒt Nam, trong anh nhÜ chÌ còn 
nh»ng mäng màu nh®t nhåt trên tÃm 
tranh Çã cÛ mèm vì th©i gian.• 
 

Laøm noäi trôï  
taàm thöôøng 

 
 
 
 
 

Con thaønh thöïc caûm ôn 
Trôøi Phaät ruû loøng thöông 

Cho con ôn khaù lôùn 
Laøm noäi trôï taàm thöôøng 

 
Con caëm cuïi ôû nhaø 

Chaêm soùc cho meï giaø 
Nuoâi ba con coøn nhoû 

Haàu oâng choàng beâ tha. 
 

Traêm coâng chuyeän buø ñaàu 
Vieäc laøm tröôùc queân sau 
Suoát ngaøy töø saùng sôùm 
Cho tôùi maõi ñeâm thaâu. 

 
Maù traàu coù côm canh 
Saép nhoû ñöôïc doã daønh 

Cuoái tuaàn chaøng coù nhaäu 
Nhaø cöûa saïch saønh sanh. 

 
Cuûa ñaùng toäi nhaø con 

Keå cuõng khaù hoaøn toaøn 
Neáu khoâng vöông maéc taät 

Vui baïn, meâ boùng troøn. 
 

Con xin Trôøi Phaät thöông 
Cho con ñöôïc khoân ngoan 
Bieát giöõ gìn haïnh phuùc 
Laøm noäi trôï taàm thöôøng. 

 
Ñoàng  Chaâu 
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Tieáng suùng 

ñeâm 

Giao Thöøa 
 

� Hi‰u ñŒ 
 

 
hía xã h¶i chû nghïa dÒn ép con ngÜ©i vào Ç©i sÓng 
cûa m¶t tråi lính, b¡t con ngÜ©i phäi thoát ly gia 

Çình không có quyŠn vÜÖng vÃn thê nhi. Yêu thÜÖng chÌ là 
cái trò tÜ sän cÀn phäi xóa bÕ. Nhà thÖ Hoàng CÀm thÜÖng 
ngÜ©i v® nghèo vÅn bÎ phê phán: 

Tôi có ngÜ©i v® nghèo 
ñ©i vÃt vä gieo neo 
LÀn hÒi rau cháo dæm phiên ch® 
Ng¿c lép thân gÀy áo tä tÖi 
ñêm 30 gió th°i 
Tôi b‡ng nh§ con tôi 
Khóc thét l¥ng tØng hÒi 
MË th©i nÜ§c m¡t nhiŠu hÖn s»a. 
 
Nhà thÖ H»u Loan khóc ngÜ©i v® trÈ mÃt ª hÆu phÜÖng: 
Sao không ch‰t ngÜ©i trai ngoài khói lºa 
Mà ch‰t ngÜ©i gái nhÕ miŠn xuôi 
Tôi vŠ không g¥p nàng 
MË tôi ngÒi bên m¶ con ÇÀy bóng tÓi 
Chi‰c bình hoa ngày cÜ§i 
Nay thành bình hÜÖng tàn lånh vây quanh. 
 
Trong lÀn phÕng vÃn nhà thÖ H»u Loan do Çài BBC 

Luân ñôn th¿c hiŒn, anh ta chºi rûa: "Thuª nay v® tôi ch‰t 
tôi làm thÖ khóc v® mà nó cÛng cÃm n»a. Ai có chÎu n°i 
không?". KhÄu hiŒu cûa ñäng là chÌ có chi‰n ÇÃu và sän 
xuÃt Ç‹ xây d¿ng xã h¶i chû nghïa giàu månh. NhÜng muôn 
Ç©i ch£ng thÃy ÇÃt nÜ§c giàu tí nào. Có giàu chæng chÌ là 
dành cho mÃy tên tham nhÛng thôi. 

Ngày ÇÀu C¶ng Sän cÜ«ng chi‰m miŠn Nam, các loåi 
nhåc vàng, nhåc tiŠn chi‰n bÎ cÃm hát. Các tø Çi‹m væn hóa 
chÌ cho hát các loåi nhåc tuyên truyŠn nhÜ Vùng lên nhân 
dân anh hùng, Ca ng®i ngÜ©i du kích ÇÒng khªi, Dáng ÇÙng 
B‰n Tre v.v...  

ñ‰n næm 1985 chû nghïa CS ª Liên Xô và B¡c Âu bÎ suy 
y‰u, T°ng Bí ThÜ Gorbachov kêu g†i Glasnot "mª cºa" phäi 
làm æn v§i các nÜ§c tÜ bän. Phäi Ç°i m§i hÖn là ch‰t. Bãi bÕ 
ch‰ Ç¶ bao cÃp, cho phép buôn bán t¿ do. 

Ÿ ViŒt Nam, sau ñåi H¶i ñäng lÀn thÙ 6, T°ng Bí ThÜ 
NguyÍn Væn Linh cÛng hô hào cªi trói cho ngÜ©i dân, cho 
phép nói th£ng, nói thÆt. Quä bóng bÎ cæng phÒng quá l§n 
nay phäi cho xä xú-báp, ho¥c xì hÖi b§t kÈo nó có th‹ n° 
tung. 

NgÒi ª Câu låc b¶ Væn Hóa tôi nghe sÓ væn nghŒ sï 
trong Çäng chºi toáng lên. B¶ Çäng xem b†n trí thÙc B¡c Hà 
này là trâu bò sao mà muÓn trói hay muÓn thä gì cÛng ÇÜ®c. 
Nay còn dåy nó phäi bi‰t t¿ cªi trói cho mình. NgÜ©i ViŒt 
Nam chúng ta Çã träi qua th©i ÇÒ Çá, ÇÒ ÇÒng. Nay chúng ta 
Çang sÓng dÜ§i th©i Çåi "ÇÒ Ç‹u" sao?! ñúng là lúc h† 
khuy‰n khích chºi Çäng. Coi nhÜ chºi ÇÜ®c hÒi nào hay hÒi 
nÃy, bi‰t trÜ§c th‰ nào rÒi cÛng bÎ trói gô låi thôi. Nhà væn 
NguyÍn Minh Châu vi‰t bài kêu g†i hãy trä låi Ç¶c lÆp trong 

viŒc sáng tåo Væn h†c NghŒ thuÆt và chÃm dÙt vai trò minh 
h†a cho các NghÎ Quy‰t cûa Çäng. NhÜng Çó chÌ là m¶t loåi 
bài cuÓi cùng ông vi‰t trÜ§c ngày Çi nhà thÜÖng vì bÎnh ung 
thÜ ph°i. Nhà væn NguyÍn Tuân hôm mØng lÍ thÜ®ng th† 80 
tu°i, ông có ti‰t l¶ r¢ng, sª dï ông sÓng t§i ngày nay là cÛng 
nh© ông bi‰t s® Çäng. 

Trong m¶t bu°i thuy‰t trình vŠ Ç°i m§i Væn h†c NghŒ 
thuÆt tåi H¶i quán thành phÓ, nhà væn Bäo ñÎnh Giang cho 
bi‰t, væn h†c cûa Çäng CS nay Çã mÃt chÃt lºa, nó y‰u h£n 
ai cÛng thÃy rõ, không còn vùng lên, không còn sÙc ÇÃu 
tranh nhÜ ngày trÜ§c. Ng†n lºa Çó bây gi© coi nhÜ bÎ trao vŠ 
cho b†n chÓng ÇÓi låi Çäng; vì bây gi© chúng ta không còn 
kêu g†i ai vùng lên n»a, nh« nó vùng lên giäi phóng TÆp Hai 
thì nguy håi cä Çám sao! 

TØ nh»ng câu ca dao trong dân gian: 
Nam Kÿ khªi nghïa tiêu Công Lš 
ñÒng Khªi vùng lên mÃt T¿ Do 
 
Nh»ng câu bôi nh† châm bi‰m chi‰n th¡ng ñiŒn Biên 

Phû và ñåi tÜ§ng Võ Nguyên Giáp, nhÜ: 
Ngày xÜa ñåi tÜ§ng cÀm quân 
Bây gi© ñåi tÜ§ng cÀm quÀn chÎ em. 
 
Khôi hài Çen và nh»ng câu thÖ truyŠn khÄu trong dân 

chúng Çã toát lên sÙc chi‰n ÇÃu thÃy rõ. Trong khi Çó thi ca 
và âm nhåc cûa anh em h¶i viên Væn h†c NghŒ thuÆt låi 
hÜ§ng vŠ yêu ÇÜÖng lãng mån. Nh»ng khúc hát cûa TrÎnh 
Công SÖn: 

Bao nhiêu næm rÒi ngÜ©i vÅn ra Çi 
ñi Çâu loanh quanh cho Ç©i mÕi mŒt 
ñi Çâu loanh quanh cÛng vòng nhÆt nguyŒt 
ChÌ thÃy træm næm m¶t cõi Çi vŠ! 
 
TrÀn Long …n ngôi sao cûa trào lÜu nhåc trÈ, låi còn bi 

quan hÖn cä TrÎnh Công SÖn: 
Anh Çi qua nhà em, không còn em ª Çó 
Bâng khuâng chiŠu ba mÜÖi 
TÓi Çen nhÜ màu tr©i 
ñi qua mùa lá rÖi, ng« mùa thu Çã t§i 
Còn vÜ®t Çèo bæng sông, gi»a vòm tr©i mênh mông... 
 
Anh Çã mÃt em rÒi, có th‹ em Çã Çi vùng kinh t‰ m§i hay 

có th‹ em Çã vÜ®t biên. Em hiŒn là thuyŠn nhân ª tråi 
Palawan, tråi Sikiew hay HÒng Kông cÛng không chØng! ñÓi 
v§i chû nghïa CS, tình yêu và tôn giáo bÎ xóa bÕ, chÌ có lao 
Ç¶ng là vinh quang, lang thang là ch‰t Çói. Thành phÀn 
thanh niên không thoát ly gia Çình vào Ç¶i ngÛ thanh niên là 
nh»ng phÀn tº lÜng chØng bÎ Çánh giá thÃp. 

VŠ phía væn  nghŒ sï cûa ch‰ Ç¶ Üu viŒt bách chi‰n bách 
th¡ng nay nhÆn diŒn mình Çang bÎ trói ch£ng bao gi© ÇÜ®c 
giäi thoát. ViŒc cªi trói hay Ç°i m§i sau ñåi H¶i ñäng lÀn thÙ 
6 cÛng chÌ là m¶t thÙ låt mŠm bu¶c ch¥t. Ai cÛng tÜªng sau 
th©i gian hy sinh cho cu¶c chi‰n tranh ViŒt Nam Ç‹ hôm nay 
ÇÜ®c sÓng trong thanh bình dÍ thª. Nào ng© ÇÃt nÜ§c låi 
gánh thêm m¶t cu¶c chi‰n khác càng khÓc liŒt hÖn. Hàng 
ngàn thanh niên Çã ngã xuÓng trên chi‰n trÜ©ng 
Campuchia. Hàng vån trai trÈ låi khæn gói lên ÇÜ©ng, ViŒt 
C¶ng g†i là Çi làm nghïa vø quÓc t‰. Chi‰n tranh dai d£ng 
suÓt nºa th‰ k› nay rÒi. NgÜ©i dân không còn muÓn nghe 
nh»ng ti‰ng g†i bÜ§c vào lò lºa sát sinh n»a. Tåi các tø 
Çi‹m væn nghŒ quÆn, huyŒn và thành phÓ, thanh niên chÌ 
thích nghe loåi nhåc êm dÎu, nhåc tiŠn chi‰n, nhåc vàng. 
Nh»ng khúc nhåc ÇÜÖng th©i: NgÜ©i n» t¿ vŒ Sàigòn, 
TrÜ©ng SÖn ñông, TrÜ©ng SÖn Tây, Dáng ÇÙng B‰n Tre, tØ 

P 
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b¶ Ç¶i Ç‰n công an h† bÎt tai không còn ai muÓn nghe n»a. 
NgÜ©i xÜ§ng ngôn viên chÌ m§i gi§i thiŒu tên bài thôi, khán 
giä Çã la ó hušt sáo kêu dËp ngay. H† Çành phäi hát nhåc 
tiŠn chi‰n cûa th©i bình. Nh»ng nhåc sï Çäng viên cÛng khªi 
s¿ sáng tác nh»ng tình khúc m§i ca ng®i tình yêu lÙa Çôi. 

Ngày m§i ra tråi trª vŠ thành phÓ, tôi ÇÜ®c nghe væng 
v£ng trên các làn sóng Çài phát thanh Sàigòn bän nhåc 
NgÜ©i lính trÈ cûa Xuân HÒng: 

ñÜ©ng phÓ Öi hãy l¥ng yên 
Chim Öi ÇØng bay nhé 
Và hoa Öi hãy tÕa hÜÖng 
Và cây Öi hãy rung thÆt khë 
Cho Çôi bån trÈ Çón xuân vŠ. 
 
Khi m¥t trÆn bình yên 
Anh lính vŠ thæm xóm 
Cô gái vØa tan ca 
H† g¥p nhau, cùng ch© nhau 
Cùng khát khao hånh phúc 
 
Khi tåm biŒt ngÜ©i yêu 
Anh lính vŠ biên gi§i 
Cô gái vào ca ba 
H† tåm chia tay, cùng ch© nhau 
Cùng khát khao hånh phúc 
 
Ôi! Hånh phúc không chÌ có cÖm æn và áo ÇËp 
Và mùa xuân Çâu không chÌ có hoa thÖm và n¡ng hÒng 
Tåm biŒt rÒi 
Môi vÅn Ç†ng låi nh»ng nø hôn. 
 
Trong næm Çó, ngÜ©i ca sï n°i ti‰ng v§i ca khúc này là 

Ng†c Anh, gi†ng ca trÈ vØa Çoåt Huy ChÜÖng Vàng thành 
phÓ HCM. Cô là m¶t tài næng m§i v§i gi†ng oanh vàng lÃn át 
cä Çám ca sï Çàn chÎ. Trong th©i Çåi Ç°i m§i cûa nh»ng næm 
1986, 1987, v§i vÈ ÇËp cûa m¶t cô gái lai MÏ giÓng nhÜ 
Quang DÛng Çã diÍn tä trong bài thÖ ñôi m¡t ngÜ©i SÖn 
Tây, cu¶c Ç©i cûa nàng cÛng truân chuyên Çau kh° vô cùng 
Çúng nhÜ câu thÖ cûa NguyÍn Du "HÒng nhan båc phÆn". 
Trong cu¶c Ç°i Ç©i, bà Sáu, mË nàng bÎ mang ti‰ng là ngÜ©i 
có con lai nên bÎ Çu°i Çi vùng kinh t‰ m§i, vì vÆy s¿ h†c 
hành cûa con cái cÛng bÎ gián Çoån. Qua th©i gian làm æn 
thÃt båi ª trong rØng, gia Çình nàng låi trª vŠ xóm cÛ ª quÆn 
Phú NhuÆn. Nàng có ngÜ©i yêu là Sinh, m¶t thanh niên 
cùng xóm và h†c cùng l§p hÒi nh»ng næm trÜ§c. Hai ngÜ©i 
yêu nhau tØ lâu. Gia Çình Sinh cÛng thu¶c thành phÀn chính 
trÎ hång C. Sinh Çánh Çàn guitar và tÆp cho nàng h†c hát tØ 
lúc còn trên gh‰ nhà trÜ©ng. Cu¶c Ç©i trôi n°i làm khä næng 
âm nhåc và ngón Ç©n cûa Sinh thêm dày dån và Çiêu luyŒn 
h£n. HiŒn nay Sinh Çang gi» chân guitar cûa Ban Væn Hóa 
Thông Tin quÆn 10 ª ÇÜ©ng TrÀn QuÓc Toän. CÛng nh© 
ti‰ng Çàn cûa Sinh thÜ©ng xuyên tÆp luyŒn nên ti‰ng hát 
cûa Ng†c Anh vÜ®t h£n tØ PhÜ©ng, Xã, HuyŒn lên Ç‰n cÃp 
thành phÓ và cä nÜ§c. NhÜng Ç‰n khi nàng trª thành ca sï 
n°i danh thì cu¶c Ç©i låi Ç°i khác. MË nàng ÇÙng ra lo cho 
tÜÖng lai cûa nàng. Bà s¡p x‰p cho Ng†c Anh g¥p g« ñåi úy 
DÛng, thuyŠn trÜªng chi‰c tàu viÍn dÜÖng sÓ 7 ª b‰n Båch 
ñ¢ng. Vào th©i Çi‹m này chÌ có nh»ng chi‰c tàu viÍn dÜÖng 
m§i có khä næng Çi buôn lÆu hàng nÜ§c ngoài và ÇÜa ngÜ©i 
Ç‰n các tråi tœ nån ª các vùng ñông Nam Á v§i m¶t giá rÃt 
cao. DÛng xây cho mË Ng†c Anh m¶t cæn phÓ lÀu thÆt ÇËp ª 
ngä ba Ông Tå, Phú NhuÆn, và bäo Çäm Ç©i sÓng cho bà. 
Dï nhiên ai cÛng bi‰t ñåi úy DÛng thu¶c dòng dõi con ông 
cháu cha, thÙ cán b¶ hång g¶c, Çám này Çang n¢m trong 

Trung ÜÖng Çäng. Tình yêu cûa chàng nhåc sï nghèo nhÜ bÎ 
Çánh bÆt ra ngoài bªi uy quyŠn và th‰ l¿c cûa ÇÒng tiŠn. Ÿ 
ngoài mÒm ngÜ©i ta hô hào ÇÃu tranh giai cÃp Çâu ch£ng 
thÃy, chÌ thÃy mình càng nghèo thì låi càng bÎ giai cÃp và 
quyŠn l¿c chà Çåp, khinh rÈ. Bà Sáu mË cûa Ng†c Anh có 
thái Ç¶ cÃm chÌ không muÓn cho Sinh g¥p nàng. Bà cÛng 
ngÕ š thuê m¶t tay Çàn guitar khác Ç‰n tÆp cho nàng hát 
các bài m§i. Trong khi Çó thì Ng†c Anh là m¶t ngôi sao 
Çang lên, nàng ÇÜ®c nh»ng ca sï Çàn chÎ trong thành phÓ và 
các nhà tai m¡t lãnh Çåo các ngành væn hóa thông tin Ç‹ š 
chiŠu chu¶ng. B†n Çäng viên còn tính chuyŒn ÇÄy anh 
chàng Sinh này Çi thÆt xa, Ç‰n chi‰n trÜ©ng Campuchia hay 
Lång SÖn cho êm chuyŒn. Con ngÜ©i CS h† hi‹u sai, h† 
thÜ©ng bäo tình yêu là cái trò tÜ sän, cÛng nhÜ tôn giáo là 
m¶t thÙ á phiŒn Ç‹ giai cÃp thÓng trÎ và phong ki‰n trói bu¶c 
con ngÜ©i. NhÜng bây gi© h† låi trª thành m¶t b†n thÓng trÎ 
m§i, m¶t thÙ tÜ sän ÇÕ cÜ§p Çoåt hånh phúc và ÇÙc tin con 
ngÜ©i b¢ng uy quyŠn và båo l¿c. Albert Camus trong quy‹n 
L'Homme Révolté nói: "Con ngÜ©i vô sän ÇÙng lên làm 
tÜÖng lai cûa mình b¢ng båo l¿c Ç‹ sau cùng h† ch‰t dª 
sÓng dª bªi chính quyŠn båo l¿c cûa chính h†. NhÜ vÆy b¡t 
bu¶c h† phäi n°i loån m¶t lÀn n»a". CÛng vì th‰ câu chuyŒn 
së Ç‰n... phäi Ç‰n. 

Næm 1987 gi»a lúc thành phÓ Sàigòn Çang Çón Xuân thì 
Sinh xuÃt hiŒn trong nhà Ng†c Anh. Chàng Çi th£ng lên lÀu 
v§i khÄu AK.47. Cä nhà bà Sáu Çang Çông Çû Ç‹ Çón giao 
thØa, ñåi úy DÛng cùng Çám cán b¶ và Çám ca sï Çang 
nâng ly rÜ®u mØng. Sinh xuÃt hiŒn trÜ§c cºa phòng, chàng 
lÃy chi‰c khæn tr¡ng chít lên ÇÀu Ç‹ tang cho cha mË, rÒi 
ÇÜa súng ra hÕi t¶i Çám ngÜ©i. Xong chàng hå m¶t bæng 
AK. Ti‰ng súng lÅn vào ti‰ng pháo mØng Çêm giao thØa cûa 
thành phÓ. Trong cänh m© mÎt khói súng, Sinh quay súng 
b¡n vào ngÜ©i t¿ tº... 

Theo bài tÜ©ng thuÆt cûa báo Sàigòn Giäi Phóng thì 
Çám cán b¶ thông tin væn hóa quÆn 10 Çang bäo vŒ an ninh 
cho nhà hát thành phÓ ÇÜ©ng TrÀn QuÓc Toän. Sau c» nhÆu 
mØng xuân chiŠu ba mÜÖi T‰t, tÃt cä ai vŠ nhà nÃy. ChÌ còn 
ông Ba già ª låi phø trách v†ng gác phía trÜ§c c°ng. Sinh 
Ç‰n tº t‰ nói v§i ông Ba Ç‹ cho anh gác th‰ cho ông, Ç‹ ông 
ÇÜ®c vŠ nhà th¡p hÜÖng rÜ§c ông bà. Ông Ba uÓng tØ chiŠu 
Ç‰n gi© cÛng bØng bØng cÖn say, nghe Sinh nói phäi quÃy, 
ông ta rÃt cäm Ç¶ng låi còn khen anh chàng này sao tº t‰ 
quá. Bèn giao v†ng gác cho anh Ç‹ Çi vŠ. Không dè Sinh 
xách khÄu AK Çi th£ng Ç‰n nhà Ng†c Anh chÃm dÙt cu¶c 
tình ngang trái vào lúc Çêm Giao ThØa. 

TØ Çêm Xuân næm Çó tôi không còn nghe Çài phát thanh 
Sàigòn hát bài NgÜ©i Lính TrÈ n»a và ngÜ©i ca sï n°i ti‰ng 
trong bài hát này cÛng không còn. 

Khi tåm biŒt ngÜ©i yêu 
Anh lính vŠ biên gi§i 
Cô gái vào ca ba 
H† tåm chia tay cùng ch© nhau 
Cùng khát khao hånh phúc 
 
Ôi! Hånh phúc Çôi bån trÈ 
Tuy ÇÖn sÖ nhÜng nóng bÕng 
Mùa xuân Çâu chÌ có hoa thÖm và n¡ng ÇËp 
Tåm biŒt nhau rÒi còn Ç†ng låi nh»ng nø hôn. 
 
Tình yêu nhÜ bØng sÓng trong ti‰ng pháo lúc giao thØa. 

Tình yêu Çã vŠ låi trong thành phÓ thân yêu, nay bÎ mang 
tên HÒ Chí Minh. Tình yêu n° vang nhÜ ti‰ng pháo vang lên 
trong trái tim cûa ngÜ©i tu°i trÈ. B¡t ÇÀu næm Çó nhà nÜ§c 
không còn cho ÇÓt pháo trong Çêm giao thØa n»a... 
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Nhö gioït 
söông mai 

 
(K› niŒm mùa xuân Çau thÜÖng 1975) 

 

� ñan Hà 
 

Ãy hôm nay cæn cÙ Bình ñiŠn có vÈ nh¶n nhÎp, khi 
ÇÜ®c lŒnh phân phÓi công tác chuÄn bÎ cho viŒc 

Çón ti‰p phái Çoàn y‹m tr® chi‰n trÜ©ng lên thæm vi‰ng cuÓi 
tuÀn t§i. Cæn cÙ này là m¶t trong nh»ng cæn cÙ tiŠn phÜÖng 
cûa SÜ ñoàn I B¶ Binh, sº døng Ç‹ y‹m tr® và ti‰p t‰ cho 
các ÇÖn vÎ hoåt Ç¶ng trong vùng trách nhiŒm, cách B¶ ChÌ 
Huy khoäng tØ ba Ç‰n næm bäy chøc cây sÓ. NhÜ các vùng 
Båch Mã, A Sao, A LÜ§i, chåy dài Ç‰n các vùng Khe Sanh, 
biên g©i Hå Lào. Vùng trách nhiŒm nÀy thÆt n¥ng nŠ, vì là 
vùng xâm nhÆp tr¿c ti‰p cûa c¶ng quân, còn g†i là vùng ÇÎa 
ÇÀu gi§i tuy‰n.  

Các Ban, các ngành lo phân công nhÜ Ban Khánh Ti‰t, 
Ti‰p Tân. Ban Trang Trí thì lo Çi ch¥t tre, g‡ vŠ làm khán 
Çài. Nói cho oai vÆy chÙ thÆt s¿ thì th¿c hiŒn nh»ng dãy bàn 
dã chi‰n b¢ng tre Çan låi làm m¥t bàn, phía dÜ§i Çóng 
nh»ng c†c g‡ Ç‹ gi» th‰ ÇÙng; còn gh‰ thì cÛng Çóng hai 
c†c g‡ tréo nhau rÒi Ç¥t lên trên m¶t khúc tre hay g‡ Ç‹ làm 
Çòn ngÒi. Ban Tâm Lš Chi‰n lo máy móc, âm thanh cho 
quan khách nói chuyŒn. Ban Ti‰p Tân chuÄn bÎ m¶t b¶ ÇÒ ûi 
hÒ cho thÆt láng Ç‰n mÙc ruÒi ÇÆu vào cÛng trÜ®t té nhào 
xuÓng hÓ m§i ÇÜ®c. Vì phái Çoàn kÿ nÀy có s¿ tháp tùng 
Çông Çäo cûa các trÜ©ng trung và Çåi h†c, cÛng nhÜ các 
trÜ©ng h†c ngành nghŠ. Thành ra phäi chÜng diŒn Ç‹ "làm 
le" v§i các cô n» sinh m§i ÇÜ®c chÙ, Çâu có th‹ lùi xùi nhÜ 
lúc còn n¢m trong giao thông hào thì coi sao ÇÜ®c. ViŒc 
chuÄn bÎ m¶t b¶ ÇÒ vía ch£ng khó khæn gì, vì ngày nào cÛng 
có xe vŠ ch®, gªi Çi gi¥t ûi vài ngày là có rÒi. NhÜng æn bÆn 
cho choáng m¡t thiên hå, rÒi vŠ phÀn Çón ti‰p, chuyŒn trò 
thì cÛng phäi chuÄn bÎ š tÜªng ngay bây gi© m§i vØa chÙ. 
ñ‹ Ç‰n Çó rÒi ngÒi trÖ m¥t ngáo ra thì trông ch¤ng giÓng ai. 
Nên anh em xóm cûa mình phäi ngÒi låi bàn thäo, trao Ç°i 
kinh nghiŒm v§i nhau Ç‹ khÕi bÎ hÜ b¶t hÜ ÇÜ©ng. RÒi cuÓi 
cùng Çi Ç‰n quy‰t ÇÎnh ÇŠ cº Huy làm TrÜªng Ban, vì anh 
chàng nÀy có vÈ cao ráo, såch së và æn nói hoåt bát, Çúng 
là ngÜ©i lính hào hoa phong nhã. ThÆt vÆy, m¥c dù Ç©i lính 
chÜa dån dày phong sÜÖng nhÜ các bån ÇÒng Ç¶i, nhÜng 
Huy tÕ ra là ngÜ©i rÃt mÖ m¶ng, thÌnh thoäng có làm thÖ 
Çæng báo. Vì ai cÛng nghï r¢ng m¶t ngÜ©i lính gÜÖng mÅu, 
không phäi chÌ bi‰t chÎu Ç¿ng gian nguy, vào sanh ra tº mà 
còn bi‰t ÇÓi xº v§i tha nhân, giao t‰ v§i m†i ngÜ©i, ngoåi 
giao v§i ÇÒng minh Ç‹ Çåt Ç‰n th¡ng l®i tr†n vËn. ñó m§i th‹ 
hiŒn ÇÜ®c tinh thÀn gÜÖng mÅu cûa ngÜ©i lính chi‰n.  

Quang cänh ngày Çón ti‰p phái Çoàn hôm Ãy thÆt là 
trang tr†ng nhÜng không kém vui tÜÖi. Nh»ng dãy bàn phía 

trên dành cho quan khách và các sï quan trong ÇÖn vÎ. Hai 
dãy bàn hai bên là các ban ngành, còn phía trÜ§c tÆp trung 
tÃt cä binh sï hiŒn diŒn. Mª ÇÀu ÇÖn vÎ trÜªng chào mØng 
quan khách Ç‰n thæm vi‰ng, và ca ng®i tình cäm cûa ÇÒng 
bào hÆu phÜÖng dành cho tiŠn tuy‰n thÆt nÒng hÆu. S¿ 
quan tâm cûa chính quyŠn, các ngành và nhÃt là h†c sinh 
và sinh viên Çã dành cho các chi‰n sï nhÜ m¶t niŠm khích lŒ 
vô cùng quš báu, nhÜ Çem Ç‰n cho ngÜ©i lính sinh l¿c cûa 
mùa xuân hy v†ng. 

 Ti‰p Ç‰n là vÎ Çåi diŒn phái Çoàn thæm hÕi, chúc mØng 
và ng®i khen tinh thÀn chi‰n ÇÃu cûa anh em binh sï Çang 
ngày Çêm tr¿c diŒn v§i hi‹m nguy, chÎu nhiŠu gian kh°, nh© 
vÆy hÆu phÜÖng m§i có nh»ng ngày sÓng yên °n, h†c sinh 
và sinh viên m§i có cÖ h¶i c¡p sách Ç‰n trÜ©ng. S¿ hy sinh 
Ãy không bi‰t lÃy ngôn ng» nào Ç‹ diÍn tä cho xÙng Çáng, 
nhÜng tình cäm và s¿ hiŒn diŒn cûa gi§i trÈ hôm nay, cÛng 
Çã nói lên š nghïa bi‰t Ön và san sÈ v§i các chi‰n sï nh»ng 
gian nguy trong hiŒn tåi. 

 Trên các bàn bày biŒn thÆt nhiŠu quà bánh, Ban Trang 
Trí sáng tåo thêm nh»ng bình hoa cÜa b¢ng Óng tre, hái hoa 
dåi ven rØng vŠ c¡m vào trông cÛng ÇÀy mÏ thuÆt. GiÓng 
nhÜ m¶t ngày h¶i xuân trên các bän thÜ®ng, nhÜng không 
có rÜ®u cÀn, thÎt rØng và xôi hÓt. Ÿ Çây chÌ có æn bánh uÓng 
nÜ§c trà, và Ç‰n b»a cÖm thì dùng chung cÖm gåo sÃy v§i 
cá thÎt h¶p, nÃu v§i canh cäi rØng nhÜ lá tàu bay, lá bÙa, dâu 
rØng, mÃy anh  "ÇÀu b‰p" cÛng có dÎp tr° tài nÃu nÜ§ng. 

 ChuyŒn trò thân mÆt, các cô n» sinh hát t¥ng cho các 
anh chi‰n sï nh»ng bän tình ca, ng®i ca tinh thÀn chi‰n ÇÃu 
cûa quân Ç¶i cÛng nhÜ toàn dân Çã và Çang bäo vŒ quê 
hÜÖng thân yêu. TØng l©i ca ti‰ng nhåc nhÜ quÃn quyŒn vào 
không gian, làm sÓng dÆy tình cäm tràn ÇÀy thÖ m¶ng cûa 
nh»ng ngÜ©i lính trÈ khi m§i bÜ§c chân vào quân ngÛ:- Hôm 
nay ngày chû nhÆt, vÜ©n Tao Ng¶ em Ç‰n thæm anh. Tr©i 
Quang Trung n¡ng Ç° xa xôi, mà em Çâu có ngåi...  

Có cô mÖ m¶ng hÖn n»a låi hát: N‰u em không là ngÜ©i 
yêu cûa lính. Ai Çem cánh hoa rØng vŠ t¥ng em. Ai bæng gió 
sÜÖng cho em Ç®i ch©. Và m‡i lúc anh vŠ, ai k‹ chuyŒn Ç©i 
lính cho em nghe...?  

Hay là: N‰u có anh chiŠu nay ta së lên ÇÒi sim. Anh hái 
hoa tím gi¡t lên Çôi làn tóc mŠm. N‰u có anh ngÒi bên em 
làm thÖ...? 

 Ð§c mÖ cÛng thÆt bình dÎ ch£ng có gì cao v©i, nhÜng 
trong th©i chi‰n låi trª thành m¶t niŠm khao khát: ñÜ®c 
chung bÜ§c v§i ngÜ©i tình, và hái nh»ng cánh hoa dåi cài 
lên tóc em. Là hoài v†ng tuyŒt v©i nhÃt, không nh»ng chÌ 
riêng cho ngÜ©i lính chi‰n, mà còn ÇÓi v§i hÆu phÜÖng. 
Nh»ng ngÜ©i có thân nhân, hay tình nhân  Çang xông pha 
ngoài chi‰n ÇÎa. 

 ñáp låi, các anh lính chi‰n cÛng hát t¥ng cho các cô 
nh»ng bän nhåc rÃt hùng tráng, gói ghém tâm s¿ cûa ngÜ©i 
lính k‹ tØ ngày vØa  "X‰p bút nghiên theo viŒc Çao cung", Çã 
kích Ç¶ng tinh thÀn hæng say cûa tu°i trÈ, nhÜng không kém 
phÀn thÖ m¶ng và yêu Ç©i. H† Çã nhÆn chân ÇÜ®c trách 
nhiŒm, trong lúc quÓc phá gia vong cÀn phäi lên ÇÜ©ng Ç‹ 
làm tròn nghïa vø cûa ngÜ©i trai th‰ hŒ.  

 ... bån Öi mai nÀy ai hÕi Ç‰n tên tôi, bån Öi hãy nói 
khoác chi‰n y rÒi... Ç©i tôi lính chi‰n cánh chim tung tr©i, 
hËn em khi ÇÃt nÜ§c h‰t binh Çao, gi»a Çoàn hùng binh có 
tôi Çi hàng ÇÀu, trª vŠ thành Çô n¡m tay ta mØng nhau...  

  Hay là: ñÜ©ng trÜ©ng xa ta quy‰t Çi cho Ç‰n cùng, nhìn 
tr©i mây Çoàn quân cÃt bÜ§c Çi mau. NÖi biên cÜÖng, muôn 

M 
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quân reo, loa thét vang cÓ chi‰n ÇÃu, thŠ m¶t lòng chung 
Ç¡p xây ViŒt nam quang vinh...  

 Các ban ngành ngÒi riêng tØng nhóm, xóm nhà lá nÀy 
thì anh em ÇŠ cº Huy làm "xóm trÜªng" và gi§i thiŒu Huy là 
ngÜ©i thÖ cûa ÇÖn vÎ. ñÜ®c dÎp các cô xúm låi b¡t Huy phäi 
làm thÖ Ç‹ t¥ng cho các cô. Làm cho Huy m¶t lÀn phäi bÓi 
rÓi, phäi kh§p trÜ§c s¿ yêu cÀu có vÈ khûng khi‰p nhÜ vÆy. 
Vì tuy Huy thÌnh thoäng cÛng có làm thÖ, nhÜng Çâu có phäi 
nghŠ nghiŒp gì, Çâu phäi là ngÜ©i xuÃt khÄu thành thÖ nhÜ 
ngÜ©i xÜa. S¿ lo l¡ng làm Huy càu nhàu: Anh em ÇØng gi§i 
thiŒu hoäng nhÜ vÆy, nh« không làm nên trò trÓng gì Ç‹ 
thiên hå h† cÜ©i cho ch‰t.  

 M¶t anh vui vÈ nói: Thôi giÃu nghŠ làm gì n»a, Çây là cÖ 
h¶i tÓt Ç‹ cho mình tr° tài, mà không chøp lÃy cÖ h¶i thì bi‰t 
Ç‰n chØng nào? RÒi anh ta Ç†c câu ca dao: Anh vŠ em 
ch£ng cho vŠ. Em vin våt áo, em ÇŠ câu thÖ... ñó thÖ nhÜ 
ti‰ng nói hàng ngày, nhÜ hÖi thª h¢ng gi© chÙ có gì cao siêu 
Çâu mà còn làm b¶ nhún nhÜ©ng? M¶t anh khác có vÈ t‰u 
hÖn n»a v§i câu hát: M¡c c« gì mà không chÎu lË dùm, 
không chÎu lË dùm... Cä xóm nhao lên, làm Huy m¡c c« 
muÓn Ç¶n th° luôn. Trong bÀu không khí rÃt vui nh¶n và 
thÆt dÍ thÜÖng, nhÜ chÜa bao gi© Ç‰n v§i ngÜ©i lính chi‰n 
miŠn xa. NgÜ©i nào cÛng thúc giøc, cÛng khuy‰n khích hãy 
làm tÃt cä nh»ng gì có th‹ cho nhau niŠm vui tr†n vËn.  

 Còn các cô cÙ réo g†i: Thôi anh Huy ÇØng thoái thác 
n»a, anh phäi tr° tài ngay bây gi© Çi. Chúng em Çang Ç®i, 
ÇØng Ç‹ cho không khí vui tÜÖi nÀy trª thành tÈ nhåt, làm 
mÃt Çi š nghïa cûa ngày h¶i T‰t hôm nay. 

 M¶t anh bån nghiêm chÌnh nhÜ ra lŒnh cho Huy: Là lính 
thì phäi "thi hành trÜ§c, khi‰u nåi sau" chÙ ÇØng lôi thôi gì 
n»a. Huy phäi Çành chÃp hành m¶t cách g¡ng gÜ®ng, 
nhÜng không tìm ra š thÖ bây gi© thì làm sao Çây? Huy phân 
vân trÜ§c s¿ thúc giøc cûa các bån: Thì cÙ thi hành Çi cái 
Çã, ÇÜ®c Ç‰n Çâu hay Ç‰n Çó, n‰u không b¡t ÇÀu thì làm 
sao có k‰t quä? CÙ nói lên nh»ng cäm nhÆn ngay bây gi©, 
tåi Çây. Có thi‰u sót thì anh em b° túc. Bu¶c lòng Huy phäi 
làm theo, anh chåy vào trong ba-lô lÃy xÃp giÃy và cây vi‰t, 
rÒi chåy ra hš hoáy vi‰t:  

 
Áo tr¡ng låc vào gi»a núi xanh.  
Anh ngÒi nhìn tr¶m ª bên cành.  
Cây khô vi‰t v¶i vÀn thÖ nhÕ.  
ñ‹ t¥ng ngÜ©i em ª thÎ thành.  
 
Theo phái Çoàn y‹m tr® chi‰n trÜ©ng.  
Mang theo quà bánh v§i tình thÜÖng.  
Lên Çây chia s§t cho lính chi‰n.  
Gi»a chÓn rØng thiêng v§i gió sÜÖng.  
 
Không quän xa cách mÃy sÖn khê.  
ñÜ©ng xa thân gái t¶i chÜa tŠ.  
Nh»ng mong Çóng góp công lao Ç‹.  
Xây Ç¡p quê hÜÖng m¶t Ü§c thŠ... 
 
Anh vi‰t tâm tình lên giÃy thÖ.  
T¥ng cho hiŒn tåi m¶t giÃc mÖ.  
GiÃc mÖ anh thÃy ngÜ©i con gái.  
Áo tr¡ng n» sinh ÇÙng Ç®i ch©.  
 
Anh Ü§c giÃc mÖ Ãy chóng thành.  

ñ‹ cho Ç©i lính b§t buÒn tanh.  
Cho ngÜ©i em gái nÖi thành thÎ.  
KhÕi cänh Ç®i ch© suÓt næm canh.  
 
Bi‰n cänh hôm nay thành thái bình.  
Bi‰n ngày h¶i ng¶ Ç‰n Çoàn viên.  
ñ‹ ngÜ©i lính chi‰n còn tìm låi.  
Hånh phúc tÜÖi hÒng tu°i hoa niên.  
 
Bài thÖ anh vi‰t thÆt tình c©.  
Gom tØ m¶ng Ü§c m¶t giÃc mÖ.  
Anh xin gói tr†n tâm tình låi.  
Gºi Ç‰n cho Ç©i Ç‹ Ü§c mÖ... 
 
 Bài thÖ chÌ lÄn quÄn gi»a m¶t hiŒn tåi nhÜ giÃc mÖ, 

muÓn vë låi khung cänh hôm nay chÙa Ç¿ng nhiŠu tình cäm 
m‰n thÜÖng, cûa m¶t bu°i hånh ng¶ rÃt tình c© nÀy. Trong 
khung cänh Çang ngÒi trò chuyŒn v§i nh»ng ngÜ©i em gái 
hÆu phÜÖng Ç‰n thæm vi‰ng, khích lŒ tinh thÀn cûa các 
chi‰n sï. Nên l©i thÖ ch£ng có gì m§i mÈ, n‰u không muÓn 
nói là sáo ng», lÓi mòn. Bªi vì thÖ là cái gì thÆt mong manh 
nhÜ gi†t n¡ng cuÓi ghŠnh, nhÜ gi†t sÜÖng ÇÀu núi, nhÜ Ç†ng 
h© së tan. Cho nên muÓn làm thÖ thì cÀn phäi Çi tìm thi 
hÙng, mà cu¶c tìm cÛng gian nan còn hÖn trèo non l¶i suÓi. 
ThÖ là nh»ng gì t¿ nhiên Ç‰n nhÜ m¶t tình c©, chÙ Çâu phäi 
bãi tÆp b¡n mà hô lên m¶t ti‰ng là tha hÒ nhä Çån? 

  Th‰ mà khi Ç†c lên, các cô n» sinh låi khen lÃy khen 
Ç‹. Có th‹ m¶t phÀn khen Ç‹ lÃy lòng, nhÜng cÛng có th‹ 
khen cäm hÙng bÃt ch®t và v¶i vã nhÜ vÆy mà cÛng thành 
thÖ. Trong sÓ n» sinh Ãy, có m¶t cô Ç¥c biŒt chú š Ç‰n Huy. 
Không phäi vì bài thÖ kia, mà có th‹ tØ m¶t cäm tình chân 
thành trong cu¶c g¥p g« ÇÀu tiên nÀy. NgÜ©i n» sinh Ãy tên 
là Hoài An nhÜ khung cänh hôm nay mà nh»ng ngÜ©i lính 
ÇÜ®c Çón hÜªng. H† Çã quên Çi nh»ng hi‹m nguy gian kh° 
Çã qua, cÛng nhÜ Çang ch© Ç®i tháng ngày s¡p Ç‰n. H† 
quên h‰t chÌ bi‰t có giây phút hiŒn tåi Çây, thÆt hånh phúc 
vô cùng. NguÒn hånh phúc nhÜ trên tr©i rÖi xuÓng cho 
nh»ng ngÜ©i lính nÖi Çây.  

 ñ‰n v§i  "xóm nhà lá" nÀy là các cô n» sinh thu¶c 
trÜ©ng Cán s¿ Y t‰, nên các cô dån dï hÖn các trÜ©ng khác. 
Cô Hoài An thay m¥t cho các bån cûa mình, cÛng cÓ g¡ng 
làm thÖ Ç‹ Çáp lÍ, tuy không phäi là sª trÜ©ng nhÜ cô Çã thú 
nhÆn, nhÜng trong khung cänh m‰n yêu nÀy, cô cÛng có Çôi 
chút cäm hÙng: 

   
Chúng em nay Ç‰n thæm anh.  
Nh»ng ngÜ©i lính chi‰n hùng anh muôn Ç©i.  
Tinh thÀn chi‰n ÇÃu cao v©i.  
Gian nguy không ngåi, thänh thÖi ch£ng màng. 
 
 Tình anh cao t¿a mây ngàn. 
 Hy sinh gìn gi» giang san ÇÒng bào.  
Lòng em ngÜ«ng v†ng xi‰t bao. 
 Xin Çem m¶t tÃm tình trao l©i nguyŠn. 
  
Chúc anh chân cÙng Çá mŠm.  
Hoàn thành nhiŒm vø Chi‰n binh C¶ng hòa.  
Ngày vŠ khúc khäi hoàn ca.  
Chúng em Çón Ç®i chung hòa niŠm vui... 
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NhÜ nh»ng Çóa hoa tinh khi‰t cûa ban mai, nó khai mª 
Ç‹ xóa tan nh»ng vÜ§ng m¡c bªi s¿ thi‰u cäm thông, thoát 
khÕi nh»ng ràng bu¶c bªi thành ki‰n, bªi š thÙc hŒ vÓn Çã in 
sâu trong tâm hÒn cûa m‡i chúng ta. Nên khi nghe Ç‰n tâm 
s¿ cûa gi§i trÈ thÃy dÍ cäm thông, h† cùng chung khªi hành 
Çi vŠ tÜÖng lai b¢ng nh»ng tÃm lòng ÇÀy nhân ái và bao 
dung. Ÿ Çâu, con ngÜ©i không còn nh»ng tÎ hiŠm, không còn 
nh»ng ganh Çua vì danh l®i, không còn nh»ng oán thù vì š 
thÙc hŒ, thì nÖi Çó con ngÜ©i së có m¶t Ç©i sÓng an låc, 
cÛng nhÜ xã h¶i së có s¿ thái bình. NŠn væn hóa nhân bän, 
bao gi© cÛng s¡p x‰p m¶t trÆt t¿ cho xã h¶i, tåo s¿ bình 
Ç£ng cho con ngÜ©i. Vì th‰ mà khi Ç†c låi nh»ng suy tÜ cûa 
gi§i trÈ, chúng ta cäm thÃy nhÜ bÖi l¶i trong dòng suÓi mát, 
nhÜ tÆn hÜªng nh»ng hÜÖng vÎ ng†t ngào cûa tu°i thÖ m§i 
l§n, nhÜ sÓng låi v§i tu°i hoa niên b¢ng m¶t cäm giác tròn 
ÇÀy sung mãn, hånh phúc Çang nª hoa. B¢ng chÙng Ãy, 
cÛng th‹ hiŒn m¶t tình thÀn bình Ç£ng, nên h† yêu nhau 
b¢ng tÃt cä tÃm chân tình. Tình cäm cûa h† m§i chÌ trong 
chÓc lát, mà gÀn nhÜ Çã kh¡ng khít træm næm, không còn 
ngÀn ngåi. Nên khi gÀn chia tay, Hoài An Çã nói v§i Huy l©i 
Ü§c hËn... 

*** 
 Huy Ç‰n chung cÜ cûa trÜ©ng Cán s¿ Y t‰, lòng thÃp 

thÕm mong ch© nên có vÈ ngåi ngùng. Ch®t thÃy m¶t cô tØ 
trên lÀu Çi xuÓng, Huy Çánh båo hÕi thæm: 

- Xin l‡i cô, có cô Hoài An ª Çây không?  
- Då có, xin anh Ç®i chÓc lát, em së lên g†i cô Ãy. 
 Lát sau, Hoài An Çi xuÓng v§i khuôn m¥t rång r« vui 

mØng, hÕi thæm tíu tít. Hai ngÜ©i dìu nhau Çi ngÜ®c lên dÓc 
Nam Giao, vØa Çi vØa tâm tình v§i nhau. Huy Çã k‹ låi cho 
Hoài An nghe nh»ng chuyŒn sau lúc phái Çoàn ra vŠ:  

- Em bi‰t không, Ç©i lính cûa anh thì luôn ÇÓi diŒn v§i 
rØng núi, cänh hoang vu ch£ng nh»ng Çã làm cho mình cäm 
thÃy cô ÇÖn m¶t phÀn. Nên khi ÇÜ®c Çón ti‰p các em Ç‰n 
thæm vi‰ng là m¶t t¥ng phÄm b¢ng cä tinh thÀn, m§i thÃy 
thÆt hi‰m quš. NhÜng sau khi các em vŠ rÒi, thì cÛng Çã Ç‹ 
låi cho nh»ng ngÜ©i lính thêm nhiŠu n‡i buÒn khác, có lë là 
n‡i tÜÖng tÜ, nhÜ anh Çây ch£ng hån.  

Hoài An ch®t cÜ©i thành ti‰ng và bïu môi mà r¢ng: 
- Ôi dà, anh làm nhÜ tøi em là "Ba cô gánh gåo lên chùa, 

m¶t cô y‰m th¡m bÕ bùa cho sÜ... " không b¢ng? 
Tr©i ch®t Ç° mÜa nên phäi ghé vào quán bên ÇÜ©ng. NÖi 

Çây Çã ghi dÃu m¶t k› niŒm thÆt ÇËp cûa Çôi tình nhân. NgÒi 
nhìn ra hàng bông sÙ trÜ§c quán, nh»ng cánh hoa tr¡ng nõn 
nhÜ màu mây, gi»a nø hoa Çi‹m màu vàng vÜÖng giä. 
Nh»ng gi†t mÜa còn Ç†ng trên cành lá Çong ÇÜa theo chiŠu 
gió. Cänh thÖ m¶ng và ÇÜ®c ngÒi bên ngÜ©i tình n»a thì hÒn 
thi nhân ch®t lai láng. NhÜ Çang du hÒn vŠ cõi mênh mông 
nào. Nh§ nh»ng lúc trong rØng sâu ngÒi dÜ§i tàn lá Çan 
chen, nghe l©i thì thÀm cûa lá gió nhÜ ÇÒng v†ng ti‰ng xa 
cûa muôn trùng sóng nÜ§c.  

 Không dÜng ch®t câu hát Çêm nào gi»a chÓn h¡t hiu 
rØng núi Ãy, Çang bay vŠ làm Ãm låi cõi lòng cûa chinh 
nhân. Cäm nhÆn nh»ng gi© phút Ãy thÆt tuyŒt diŒu, nhÜ ghi 
kh¡c vào tâm khäm m¶t vùng tr©i Ü§c mÖ, có nhiŠu lÀn Çã 
làm nên nguÒn sÓng. Dù th¿c tåi bây gi© cÛng nºa th¿c nºa 
hÜ nhÜ trong câu chuyŒn thÀn thoåi. Cu¶c Ç©i lính chi‰n mà 
còn có lúc thong dong nhÜ mây ngàn gió núi, låi cÛng có lúc 
ÇÜ®c ôm Ãp nh»ng m¶ng Ü§c tuyŒt v©i. ñ‹ rÒi khi xa vÅn 
còn nh§, lúc gÀn låi Ç¢m th¡m yêu thÜÖng. Nghï còn gì bù 
Ç¡p cho ngÜ©i lính chi‰n hÖn th‰ n»a? M¶t khúc hát nào Çã 
nghe tØ gi»a rØng Çêm, chÌ thoáng m¶t vài lÀn mà vÅn còn 

ghi nh§. Có th‹ Çã diÍn tä Çúng v§i tâm s¿ cûa ngÜ©i lính, 
hay m¶ng Ü§c cûa nh»ng ngÜ©i Çang yêu nhau. ChÌ hát låi 
rÃt khë Ç‹ Çû cho m¶t ngÜ©i nghe thôi Çây nhé: 

-... anh bi‰t khi Çi là cách biŒt ngÜ©i quen, mà nh§ nhiŠu 
là em. ñêm nay tr©i núi rØng, nhÎp canh thay b¢ng ti‰ng 
súng, nºa træng nghiêng ÇÒi ch‰ch bóng, nhÜ xé hoang vu 
gi»a rØng... Ç©i chinh nhân m¶ng mÖ, bài thÖ chÜa Çoån 
cuÓi, ngày mai chép thêm vÀn vào em Öi. Vi‰t lên thi‰p hÒng 
nét ch» Hoa cuÓi dòng tên em vào ÇÜ®c không? 

 "DŒ ghét " 
Tåi sao l©i ca dÍ thÜÖng Ç‰n th‰ mà bäo dÍ ghét? 
Vì ngÜ©i nào Çó vi‰t l©i ca có vÈ  "ngang ngÜ®c"... 
M¶t nhÆn xét hÖi Ç¶c Çoán, có lë bªi  m¥c cäm nào Çó, 

nên thi‰u bao dung. 
Thì cÛng, b®i vì bi‰t ngÜ©i ta có chÎu mà Çòi "Vi‰t tên 

vào thiŒp hÒng... "? 
NhÀm lÅn vì hi‹u v¶i vàng! ChÜa bi‰t nên hÕi? Không 

thÃy hai ch»  "ÇÜ®c không" sau câu Ãy. ñÃy là m¶t câu hÕi, 
m¶t nghi vÃn. Dï nhiên Ç®i ch© câu trä l©i cûa "ngÜ©i ta" Çó 
chÙ. 

 "DŒ ghét " 
N»a, sao vÅn thái Ç¶ ng© v¿c? Ng» Ãy không diÍn tä 

ÇÜ®c chi, vì không bi‹u l¶ m¶t chÃp nhÆn hay chÓi tØ? 
Không phäi vÆy. Cä hai nghïa ÇŠu không Çúng. NhÜng 

nghe có vÈ ngÜ®c ngåo và không thành th¿c, vì chÌ m¶t 
chiŠu!... Quán v¡ng và khung cänh rÃt thÖ m¶ng Ãy, khi‰n 
Huy nhÜ ngÖ ngÄn trong bu°i g¥p g« Hoài An, nhÜ ghi låi 
tØng giây phút êm ÇŠm nhÃt trong Ç©i mình. NhÜ là hÜÖng 
Ç©i Çang làm sÓng dÆy trong ki‰p sÓng chia ly, Ç‹ ÜÖm mÀm 
hy v†ng cho ngày mai tÜÖi sáng. Hy v†ng v§i m¶t tÜÖng lai 
rång r« Çón ch©... NhÜng th©i gian rÒi cÛng qua Çi, cu¶c vui 
nào cÛng Ç‰n gi© k‰t thúc! Huy phäi giã tØ ngÜ©i yêu Ç‹ trª 
låi ÇÖn vÎ, vì trong th©i bu°i tình hình không ÇÜ®c sáng sûa 
l¡m, nên phäi cÃm tråi! 

 
 VŠ Ç‰n ÇÖn vÎ, Huy vÅn còn lÜu luy‰n nh»ng giây phút 

Çang ngÒi bên ngÜ©i tình, thÆt Ãm áp và nên  thÖ. Bây gi© låi 
phäi ÇÓi diŒn v§i rØng núi hoang vu, thì làm sao lòng ngÜ©i 
không chùng xuÓng vì cô ÇÖn v§i n‡i buÒn trÜ§c m¥t. 

Huy v¶i vi‰t thÜ cho ngÜ©i yêu dÃu.  
Bình ñiŠn, ngày... tháng... næm... 
 Em yêu dÃu.  
Anh Çã trª vŠ ÇÖn vÎ, rÃt ti‰c không có nhiŠu thì gi© Ç‹ 

tâm s¿ cùng em. NhÜng bu°i g¥p g« vØa qua Ãy, Çã cho 
anh nhiŠu m‰n yêu và nguÒn an ûi cho ki‰p chinh nhân. NÖi 
Çây, m‡i Çêm n¢m trong lŠu väi, ngoài tr©i mÜa rÖi tí tách 
khi‰n anh nh§ thÆt nhiŠu nh»ng giây phút bên em. Anh xin 
cäm tå tình em b¢ng tÃt cä chân thành, quà cho em không 
có gì ngoài nh»ng cánh hoa rØng ÇÖn sÖ, và tình yêu cûa 
anh dành cho em tha thi‰t. Bài thÖ  "Tâm S¿ NgÜ©i Lính 
Chi‰n" anh xin gªi t¥ng em Ç‹ cùng cäm thông cho  ngÜ©i 
lính: 

- Tôi vào lính Çã mÃy mùa thu lá Ç°.  
Quê mË bây gi© bom Çån vÅn mù bay.  
Nhìn låi mình chÌ còn nh»ng Çôi tay.  
V§i không thÃu cu¶c tÜÖng lai trÜ§c m¥t.  
Nên trên ÇÜ©ng chÌ cúi nh¥t thÜÖng Çau.  
ñêm dài thêm khi nÃp dÜ§i chi‰n hào.  
Bóng tÓi Ãy là tâm hÒn tôi Çó.  
Có nhiŠu Çêm tâm tÜ nhÜ mª ngõ.  
Ch®t sáng lòa nhÜ Çóm m¡t hÕa châu.  
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ThÃy Ç¢ng sau bóng tÓi m© dÀn.  
Và trÜ§c m¥t ánh bình minh rång r«.  
Tôi v¶i mÌm nø cÜ©i niŠm nª.  
ñ‹ Çón chào khung cänh h¢ng Ü§c mÖ.  
NhÜng giÆt mình khi ch®t bi‰t là mê.  
ñành cúi xuÓng l¥ng nhìn thân áo väi.  
Và ghì ch¥t khoäng tâm hÒn trÓng träi.  
ñ‰n bây gi© và mãi mãi vŠ sau.  
Cho thÜÖng Çau không có dÎp len vào.  
Và cÃu xé nhÜ thuª nào vøng dåi.  
Tình tôi bây gi© v§i chút tình còn låi.  
Tôi Çã dâng cho tÃt cä Quê hÜÖng.  
Nên ngày Çêm ngôn ng» tôi thÜ©ng.  
´t nói Ç‰n l©i yêu ÇÜÖng con gái.  
Dù bi‰t th‰ làm tâm hÒn trÓng träi.  
Th‰ là mình không nghï Ç‰n tÜÖng lai.  
NhÜng ngày Çêm chinh chi‰n vÅn kéo dài.  
Tôi Ç‹ m¥c cho trôi theo cu¶c chi‰n! 

*** 
 Ngày 24 tháng 3 næm 1975, ÇÖn vÎ Huy ÇÜ®c lŒnh cho 

tÃt cä quân trang quân døng, hÒ sÖ và nh»ng gì cÀn thi‰t lên 
xe Ç‹ vŠ cºa ThuÆn An, Ç®i tàu triŒt thoái vào ñà N¤ng. Huy 
nghe røng r©i cä tay chân, lòng nºa tin nºa ng©. Hu‰ së mÃt 
sao? Còn dân chúng së ra sao khi quân Ç¶i r©i khÕi nÖi 
nÀy? Hoài An bây gi© th‰ nào? Bao nhiêu câu hÕi nhÜ Çang 
nhäy múa trong ÇÀu nhÜ nh»ng v‰t chém, Çau buÓt tim gan.  

 NhÜng th¿c t‰ Çã Ç‰n, ngÒi gi»a b‰n tàu ThuÆn An mà 
ai nÃy cÛng ÇŠu cäm thÃy tan nát cä cõi lòng. ñ‰n khoäng 6 
gi© chiŠu ngày 25.3, nhìn lên tr©i thÃy máy bay tr¿c thæng 
liŒn mÃy vòng trên cäng, rÒi thä xuÓng hai chi‰c dù tr¡ng. 
M†i ngÜ©i Ùa nÜ§c m¡t, thôi th‰ là h‰t... Cùng lúc Çã thÃy xe 
c¶ng quân Ç‰n ThuÆn An. Chúng tÆp trung tÃt cä låi, dân s¿ 
thì cho vŠ nhà, còn quân Ç¶i thì dùng xe GMC cûa ÇÖn vÎ 
Huy, chª m†i ngÜ©i lên lao ThØa Phû. NÖi Çây Huy bÎ tåm 
giam trong vòng mÜ©i ngày Ç‹ phân loåi. Sau Çó chúng ÇÜa 
tÃt cä di chuy‹n ra Quäng TrÎ rÒi ÇÜa lên cäi tåo tåi Ba Lòng. 
Vùng rØng núi ti‰p giáp v§i dãy TrÜ©ng SÖn hùng vï, nÖi 
trÜ§c Çây quân xâm læng Hà N¶i Çã sº døng nhÜ nh»ng 
chi‰n lÛy dÜ«ng quân Ç‹ Çánh chi‰m vào Hu‰.  

 Bu°i sáng ÇÀu tiên thÙc dÆy cûa ngÜ©i tù binh, Huy thÃy 
thÆt ng« ngàng khi nhìn låi phong cänh nÖi Çây. Vùng rØng 
núi quen thu¶c mà Huy Çã nhiŠu lÀn Çi qua. NhÜng sao bây 
gi© thÃy xa lå. Lòng ngao ngán khi nh§ låi nh»ng bÜ§c chân 
mà Huy Çã Çi qua trong nh»ng chuy‰n quân hành. Lúc Ãy 
v§i lš tÜªng bäo vŒ t° quÓc thân yêu nên không thÃy gì là 
gian kh°, bên cånh tình ÇÒng Ç¶i nhÜ niŠm chia xÈ v§i nhau 
nh»ng buÒn vui quân ngÛ. Nhìn vŠ hÆu phÜÖng vÅn còn gia 
Çình, bån h»u, ngÜ©i thÜÖng nên thÃy cu¶c Ç©i tràn ÇÀy sÙc 
sÓng, ÇÀy ¡p hånh phúc.  

 Ngày trÜ§c, khi hành quân ngang qua Çây, bu°i s§m 
mai thÙc dÆy nghe ti‰ng chim hót líu lo, nhÜ m¶t khúc nhåc 
thanh bình. Cùng ÇÒng Ç¶i tâm tình v§i nhau, nh»ng chuyŒn 
vŠ gia Çình và nh»ng k› niŒm cûa tu°i thÜ sinh. CÛng nhÜ 
nh»ng mÓi tình rÃt thÖ m¶ng và lãng mån cûa tu°i m§i vào 
Ç©i. ñËp bi‰t bao khi ngÒi v§i nhau ôn låi nh»ng k› niŒm Ãy, 
và rÒi Ü§c mÖ nh»ng ngày vŠ phép Ç‹ thæm ngÜ©i tình.  

 NhÜng gi© Çây, v§i thân phÆn cûa nh»ng ngÜ©i tù t¶i 
m‡i sáng thÙc dÆy låi thÃy ÇÃt tr©i hoang vu lånh lëo. Ti‰ng 
hót cûa chim rØng bây gi© nghe sao mà ai oán, nhÜ ti‰ng 
v†ng tØ ngøc tÓi thâm u, và nh»ng gi†t sÜÖng còn Ç†ng trên 
cành lá, cÛng rÜng rÜng nhÜ nh»ng gi†t lŒ xót xa...• 

 

Tieáng nhaïc trôøi  
              muøa  

               Xuaân 
                � TuŒ Nga 
 
 

Ai níu ÇÜ®c cánh th©i gian mùa Ãy 
Có là Çây mà Không cÛng là Çây 

HÕi lòng mình sao låi tr¡ng nhÜ mây 
M¶t cõi lå mÃy dòng thÖ u tÎch 

DÜ©ng nhÜ trong Çáy suÓi nguÒn tÎch tÎnh 
M¶t nguÒn thÖ tÜÖi mát m¶t dòng træng 

Ai tìm khôi nguyên, vïnh cºu thÜ©ng h¢ng 
Tôi tìm tôi, suÓi mây hÒng êm ä 

 
Bên b© tÎnh tôi cùng ThÖ nhàn nhã 

Träi tâm tình tôi vë Çóa hoa mÖ 
MÖ cu¶c Ç©i ThiŒn MÏ ÇËp nhÜ thÖ 

MÖ nhân loåi thÜÖng yêu ÇÀy cu¶c sÓng 
ñåo TØ Bi, ñåo vào ñ©i hi‹n l¶ng 

Trong n¡ng chiŠu tÎch mÎch, n¡ng hoàng hôn 
Ti‰ng chuông vang, vang thanh thoát cõi hÒn 

TÜªng C¿c Låc gi»a Ta Bà nhân th‰ 
 

Ti‰ng chuông vang... mênh mang hòa ti‰ng kŒ 
ñ©i an bình, Xuân diÍm tuyŒt nhân gian 

VÜ©n sau chùa r¿c r« cánh mai vàng 
ThÖ vào h¶i, mây tr©i xanh gió mát 

Trong ti‰ng gió nghe chØng nhÜ ti‰ng nhåc 
Ti‰ng Nhåc Tr©i rung... Ba Cõi Bình An 
Låy Th‰ Tôn huyŠn diŒu Ánh ñåo Vàng 

ñ¶ muôn loài qua khÕi nhà lºa ÇÕ 
 

Ngài là ánh trÜ®ng quang ng©i ng©i tÕ 
Khai mª ÇÜ©ng Chân Lš lÛ chúng con 
Tâm thi‰t thành con Kính Tå Th‰ Tôn 

HÜÖng Xuân nhË, mây xanh chiŠu viÍn xÙ 
Gió trÀm hÜÖng lâng lâng hÒn cô l» 

Nghe mùa Xuân PhÜ§c HuŒ ÇËp nhân gian 
N¡ng BÒ ñŠ bát ngát... n¡ng träi vàng ... 
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Thô  Ñöôøng 
� Huyeàn Thanh Löõ dòch 

 

 

Khuzeán  Taêng  Töûu 
Khuy‰n tæng nhÃt bôi tºu 

C¶ng khán thanh thanh sÖn 
Hàm  nhiên vån tÜ®ng diŒt 

BÃt Ç¶ng tâm  Ãn nhàn 
                                  (Hoàng Phû Tùng) 

 
Môøi  Sö  Röôïu 

M©i sÜ m¶t chén rÜ®u 
Cùng ng¡m  núi xanh xanh 

Say rÒi muôn tÜ®ng mÃt 
Ch£ng Ç¶ng dÃu lòng thanh 

 
Khaùch  Trung  Höõu  Caûm 

Thiên ÇÎa nhÃt thân tåi 
ñÀu lô ngÛ thÆp qua 

LÜu liên tiêu tráng chí 
Không sº lŒ thành hà 

                                  (Ân Nghiêu Phiên) 
 

 Khaùch  Co ù Caûm 
Tr©i ÇÃt m¶t thân ª 

Chi‰c ÇÀu næm chøc qua 
Th©i gian mòn chí trÈ 
Sông lŒ khi‰n tuôn ra 

                               
 

Nhaøn  Ngaâm 
T¿ tòng kh° h†c không môn pháp 

Tiêu tÆn bình sinh chûng chûng tâm 
Duy h»u thi ma hàng vÎ Ç¡c 

M‡i phùng phong nguyŒt nhÃt nhàn ngâm 
                                                (Båch CÜ DÎ) 

 

Ngaâm  Nga Luùc Nhaøn Nhaõ 
H†c c¿c t¿ theo môn PhÆt pháp 
Bình sinh tiêu h‰t cÃy tim  gan 

ChÌ có thi ma là chºa ÇÜ®c 
Gió træng khi g¥p khoái ngâm nhàn 

 
( Trong ÇÜ©ng thi   tuyŒt cú ngÛ bách thû thi tuy‹n së in) 
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Xuaân  
veà, 

 
em vaãn deã thöông ... 

 

Truyeän: Ngoâ Minh Haèng 

 
 

eâm nay hình nhö baø Thanh khoù nguû, trong aùnh 
saùng môø cuûa ngoïn ñeøn beù nhö quaû tröùng chim, 

baø nhö thaáy chaäp chôøn khuoân maët cuûa choàng. Baø môû to 
maét ñeå nhìn cho roõ hôn, chæ moät vuõng toái lôø môø, khoâng 
coù gì heát ngoaøi söï coâ ñôn. Baø thôû daøi tieác reû khoâng nhìn 
ñöôïc maët oâng laâu hôn moät chuùt.  

Ngaøy xöa... laø moät nöõ sinh trung hoïc, con gaùi duy 
nhaát cuûa moät thöông gia giaøu coù, xinh xaén, hieàn hoøa. 
Möôøi baûy tuoåi, ñôøi vôùi coâ nöõ sinh teân Thanh vaãn coøn laø 
thô, laø moäng vaø taâm hoàn coâ trong vaét nhö gioït söông 
mai.  

Nhöng trong moät ngaøy cuoái naêm, sau moät chuyeán 
tröôøng toå chöùc ñi uûy laïo chieán só tieàn ñoàn, ngöôøi con gaùi 
trong traéng ngaây thô aáy chôït bieát nhôù thöông. Ngöôøi con 
trai may maén naøy laø Nghóa- moät chaøng Trung só boä binh, 
cao raùo, coù chieác mieäng roäng vaø nuï cöôøi töôi, coù baûn tính 
haøo huøng, yeâu queâ höông vaø yeâu ñôøi lính. Sau hai naêm, 
caû traêm laù thö qua laïi giöõa tieàn tuyeán, haäu phöông, 
Thanh may maén ñöôïc cha meï laø oâng baø Taân Thanh 
thoâng caûm. OÂng baø ñaët haïnh phuùc cuûa con gaùi leân treân 
caâu moân ñaêng hoä ñoái, neân choïn ngaøy laønh thaùng toát taùc 
thaønh cho ñoâi treû. Moät chieàu cuoái haï, naøng ñaõ e leä haïnh 
phuùc trong taø aùo cöôùi neùp beân choàng giöõa moät ñaùm cöôùi 
linh ñình do nhaø gaùi khoaûn ñaõi. Chuù reå laø moät chaøng nhaø 
binh ngheøo tieàn, moà coâi nhöng giaøu tình yeâu ngöôøi vaø 
yeâu nöôùc. 

Thôøi buoåi chieán tranh neân trong saùu naêm caëp vôï 
choàng treû soáng ñôøi Ngöu Lang Chöùc Nöõ. Nhöng nhöõng 
ngaøy pheùp hieám hoi thì voâ cuøng haïnh phuùc. Hoï ñem vaøo 
ñôøi ba ngöôøi con khaùu khænh, hai gaùi, moät trai.  

Coù nhöõng buoåi toái ñaàm aám, ngoài beân nhau ngaém ñaøn 
con say nguû, Thanh ngaû vaøo vai choàng öôùc moäng: 

- Anh nhæ, moät ngaøy naøo, em mong laø gaàn thoâi, hai 
mieàn Nam Baéc heát chieán tranh, bôø soâng Beán Haûi ñöôïc 
noái lieàn, ñaáy laø luùc anh giaõ töø binh nghieäp ñeå cuøng em 
chaêm lo cho baày con. Con chuùng ta seõ ñöôïc ñi hoïc ôû 

nhöõng ngoâi tröôøng maø oâng baø ngoaïi choïn löïa nhö xöa 
cha meï choïn tröôøng cho em vaäy... Con chuùng ta seõ 
chaêm chæ, ngoan ngoaõn vaø... 

Chöa noùi heát caâu, naøng bò choàng ngaên laïi bôûi moät nuï 
hoân noàng naøn. Hoân vôï xong, chaøng nhìn vôï veû nghieâm 
troïng:  

- Hoaøng töû cuûa anh thi Øanh chòu ñeå oâng baø ngoaïi 
choïn tröôøng hoïc. Nhöng coøn hai coâng chuùa cuûa anh thì 
nhaát ñònh khoâng! 

Thanh nhìn choàng ngaïc nhieân: 
- UÛa, Sao vaäy anh?  
Tröôùc ñoâi maét troøn xoe ngaïc nhieân pha chuùt lo laéng 

chôø caâu traû lôøi cuûa vôï,ï Nghóa giaû vôø nhö khoâng bieát, coá 
tình noùi thaät chaäm: 

- Taïi vì... taïi vì... anh khoâng chòu... 
- Lyù do??? Thanh noùng ruoät. 
- Taïi vì... taïi vì... neáu ñeå oâng baø ngoaïi choïn tröôøng 

cho con gaùi anh thì chuùng noù chæ chöøng möôøi taùm, möôøi 
chín laø bò ngöôøi ta rinh ñi maát nhö anh rinh meï chuùng vaäy 
neân anh nhaát ñònh... khoâng!!! 

Hai vôï choàng ngaû vaøo vai nhau cöôøi vang trong haïnh 
phuùc, boãng Thanh nuõng nòu ñaåy nheï choàng ra, nhìn vaøo 
maét anh aâu yeám: 

- Theá thì anh nghó em coù neân phaït caùi anh chaøng tai 
quaùi aáy khoâng? 

Nghóa oâm nghieán laáy vôï: 
- Phaït chöù... phaït chöù... ñeå anh giuùp em phaït caùi teân 

lính boä binh taøn nhaãn aáy cho... 
Vöøa noùi, Nghóa oâm vôï boång vôï leân vaø beá naøng sang 

phoøng rieâng. Chaøng dòu daøng ñaët naøng naèm treân neäm 
traéng vaø hai vôï choàng dìu nhau vaøo vuøng trôøi haïnh phuùc 
long lanh. Trong voøng tay yeâu thöông cuûa choàng, Thanh 
nhaém maét laïi ñeå taän höôûng nhöõng phuùt giaây boàng beành 
vaø nieàm rung caûm cao ñeïp tuyeät vôøi cuûa yù nghóa tình 
choàng vôï. 

Nhöng nhöõng ngaøy haïnh phuùc nhö theá khoâng nhieàu. 
Roài trong moät traän giao tranh ôû Baø Ròa, naøng nhaän tin döõ 
ñöa veà. Nghóa ñaõ hy sinh... Nhöõng ngaøy ma chay cho 
choàng, ngöôøi vôï treû ñaõ ngaát ñi nhieàu laàn moãi khi nhìn 
ñöùa con trai chöa troøn ba tuoåi, maëc aùo ñaïi tang ñöùng 
caïnh quan taøi hai tay caàm di aûnh boá. Choân caát choàng 
xong, naøng ñem con veà nhaø cha meï troâng coi coâng vieäc 
buoân baùn phuï vôùi oâng baø Taân Thanh vaø nuoâi daïy con 
thô. 

Thaùng 4 naêm 1975 nöôùc nhaø maát vaøo tay coäng saûn, 
cha meï Thanh bò ñaùnh tö saûn vaø cuoái cuøng bò tòch thu 
nhaø. OÂng Taân Thanh phaûn ñoái kòch lieät khi ban Quaân 
Quaûn thaønh phoá ñeán ñuoåi gia ñình oâng ñeå laáy caên nhaø 
neân oâng bò baét nhoát. Sau khi oâng bò baét, baø Taân Thanh 
vaø con gaùi doïn xuoáng caên nhaø phía sau, xöa laø caên nhaø 
kho, chöùa nhöõng vaät duïng vaên phoøng. Vì uaát öùc tröôùc 
caûnh baát coâng, oâng Taân Thanh lôùn tieáng la maéng teân caùn 
boä hoûi cung neân bò ñaùnh cheát taøn nhaãn trong tuø. 

Baø Taân Thanh chæ ñöôïc baùo tin choàng cheát baèng 
caùch chæ ñònh mua cho oâng moät caùi hoøm, ñöa thaúng ñeán 
nhaø xaùc cuûa traïi giam vaø töø ñoù ñem ngay ra nghóa ñòa. 
Ngöôøi ñi ñöa ñaùm cuõng phaûi haïn cheá, chæ nhöõng ngöôøi 
trong gia ñình môùi ñöôïc ñi theo quan taøi ra huyeät. Tuyeät 
ñoái, khoâng ñöôïc ñem xaùc veà ma chay chi caû. 

Ñ 
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Choân caát oâng xong, baø Taân Thanh ñau khoå neân giaø 
yeáu thaáy roõ. Thanh cuõng gaày haún. Trong caên nhaø kho 
nhoû, ñaõ buoàn laïi buoàn hôn. Neáu khoâng coù maáy ñöùa treû 
thì chaéc laø hai meï con baø chæ noùi vôùi nhau nhöõng lôøi caàn 
thieát roài maïnh ai naáy ngoài moät choã. 

Khi coù tin nhaø nöôùc VC cho ñi baùn chính thöùc, baø Taân 
Thanh aâm thaàm duøng soá tieàn giaáu ñöôïc, mua choã con vaø 
chaùu ñi vöôït bieân. Ñeán gaàn ngaøy ra ñi, baø môùi noùi cho 
Thanh bieát. Khi ñöa moät soá kim cöông vaø ñoâ-la coøn laïi 
cho Thanh, baø noùi töøng tieáng: 

- Thanh naøy, tình theá ñaõ ñeán nöôùc naøy, meï thaáy con 
ôû laïi thì maáy ñöùa nhoû seõ khoå vaø seõ khoâng coù töông lai. 
Meï ñaõ mua ñöôøng cho con mang chuùng noù ra nöôùc 
ngoaøi roài. Vaøng meï ñaõ ñoùng ñuû cho hoï, chæ chôø ngaøy ñi 
thoâi. Con haõy chuaån bò quaàn aùo, ñoà duøng caàn thieát cho luõ 
treû. Ngöôøi ta seõ goïi vaø ñi baát cöù luùc naøo. Ñaây, con caàm 
laáy caùi naøy ñeå phoøng khi caàn ñeán. 

Thanh ñoùn laáy moät tuùi vaûi nhoû treân tay baø Taân Thanh. 
Naøng buoàn raàu nhìn meï: 

- Chæ coù con ñi thoâi aø? Theá coøn meï thì sao? 
- Meï giaø roài. Vaû laïi, neáu ñi heát thì ai lo cho nhang khoùi 

moà maû cho ba maøy? 
Thanh oâm vai meï naác leân: 
- Meï! Khoâng! Meï khoâng ñi thì con cuõng nhaát ñònh 

khoâng ñi. Ba maát roài, con khoâng theå boû meï ôû nhaø moät 
mình ñöôïc. 

Baø Taân Thanh chæ vaøo maáy ñöùa chaùu ngoaïi cöông 
quyeát: 

- Con phaûi ñi. Vì töông lai cuûa maáy ñöùa beù naøy vaø 
cuûa con nöõa!  Con coøn treû quaù, khoâng theå soáng mai moät 
ôû ñaây. Meï muoán theá. Con khoâng ñi laø baát hieáu. Meï ñaõ lo 
lieäu heát roài. Con khoâng theå vì meï maø ñeå chuùng noù khoå 
caû moät ñôøi. Cheá ñoä naøy khoâng phaûi laø cheá ñoä maø ngöôøi 
daân coù theå soáng an laønh. Sau naøy, neáu Trôøi thöông, ba 
maøy phuø hoä thì meï con mình laïi gaëp ñöôïc nhau.  

Xoùt xa nhìn Thanh khoùc, baø vuoát toùc con nhö nhöõng 
ngaøy naøng coøn beù: 

- Nín ñi. Nín ñi con. Xem ñaáy, khi chia ñoâi ñaát nöôùc 
naêm 54, nhieàu gia ñình chæ ñi vaøo  Nam ñöôïc moät nöûa 
hay moät phaàn ba. Töôûng laø chia caùch suoát ñôøi. Theá maø 
nay gaëp laïi nhau ñaáy. Nín ñi con. 

Ngöøng moät chuùt, baø cheùp mieäng vaø nhö noùi vôùi chính 
mình: 

- Nhöng töôûng gaëp laïi vôùi tình theá nhö theá naøo chöù 
gaëp laïi maø khoán khoå theá naøy thì ñöøng gaëp coøn hôn.... 

Theá laø Thanh gaït leä ñem con ra ñi. Vì meï naøng mua 
quoác tòch Trung Hoa cho meï con naøng ñi baùn chính thöùc 
neân chuyeán ra ñi cuõng khoâng nhieàu vaát vaû. Khi ñeán ñaûo 
naøng môùi thaáy mình may maén vì nhöõng chuyeán ñi sau, 
duø laø ñoùng vaøng cho nhaø nöôùc VC nhöng coù nhöõng 
chuyeán taøu vöøa ra khôi laø bò noå vaø chìm. Ngöôøi cheát 
khoâng bieát bao nhieâu maø keå. 

Sau khi ñöôïc tin con chaùu ñeán ñaûo an laønh, baø Taân 
Thanh phaàn nhôù con, thöông chaùu, phaàn xoùt choàng bò 
cheát moät caùch uaát öùc ñau thöông, ñeán caùi ñaùm tang 
cuõng chaúng ñöôïc quyeàn toå chöùc ñaøng hoaøng; phaàn buoàn 
vì maát heát taøi saûn. Tröôùc ngaøy ñöôïc ñi ñònh cö ôû nöôùc 
thöù ba, Thanh ñöôïc ngöôøi dì baùo tin laø meï naøng khi maát, 
tay caàm taám hình gia ñình vaø maét chan hoøa ngaán leä... 

Treân ñaát khaùch, ñaõ bô vô Thanh caøng caûm thaáy bô vô 
hôn nöõa khi nghe tin meï cheát. Naøng nhö khoâng coøn ñuû 
nöôùc maét ñeå maø khoùc cho nhöõng ñau thöông doàn daäp 
ñeán. Choàng cheát khoâng laâu thì maát nöôùc, taøi saûn bò tòch 
thu, gia ñình tan naùt, ba naøng maát, sau cuøng, meï naøng 
cuõng qua ñôøi. Chao ôi, môùi coù naêm saùu naêm maø cuoäc 
ñôøi ñem ñeán cho naøng bieát bao ñau thöông daäp vuøi, bieán 
ñoåi.  

Bô vô choán queâ ngöôøi vôùi baày con nhoû, ñöùa lôùn möôøi 
moät tuoåi vaø ñöùa nhoû hôn saùu tuoåi, Thanh khoâng coøn thì 
giôø ñeå buoàn. Naøng cuõng khoâng nghó ñeán chuyeän ñi theâm 
böôùc nöõa, maëc daàu coù ñoâi ba ngöôøi theo ñuoåi. Vì theá, 
vöøa laøm cha, vöøa laøm meï, moät mình, naøng phaûi laên vaøo 
ñôøi laøm luïng nuoâi con. Soá kim cöông vaø ñoâ la meï naøng 
cho, vöøa ñuû cho naøng mua moät caên nhaø nhoû reû tieàn 
trong khu bình daân ôû vuøng naøy. 

... 
Gaàn ba chuïc naêm trôøi troâi qua nhö côn moäng. Nay, 

ngöôøi con gaùi teân Thanh xinh xaén ngaøy xöa toùc ñaõ baïc, 
maù ñaõ nhaên. Bò moå tim hai laàn, baø Thanh khoâng coøn 
khoûe nhö xöa neân ñaõ nghæ laøm vieäc vaø soáng khieâm 
nhöôïng vôùi soá tieàn höu trí. Ñeâm nay nhö nhieàu ñeâm ñaõ 
qua, naèm ñaây, vaãn trong caên nhaø mua ngaøy môùi ñeán, baø 
Thanh nhôù veà quaù khöù trong noãi coâ ñôn. Caùc con baø ñaõ 
tröôûng thaønh, nhö chim, coù caùnh vaø ñaõ bay khoûi toå. Ñöùa 
thì ñi laøm xa, ñöùa thì coù gia ñình vaø baän roän lo cho cuoäc 
soáng, cho gia ñình rieâng cuûa noù. Duø buoàn vaø coâ ñôn 
nhöng baø khoâng nhöõng khoâng traùch con, maø coøn vui vì 
thaáy ñaøn con ñaõ tröôûng thaønh, ñaõ töï laäp. Baø Thanh nhieàu 
laàn caûm ôn Thöôïng Ñeá vì baø nghó, baát haïnh bieát bao 
nhieâu neáu baây giôø, ngoaøi ba möôi tuoåi maø caùc con baø 
vaãn coøn quanh quaån beân baø vaø baø vaãn phaûi lo cho caùc 
con nhö nhöõng ngaøy chuùng nhoû. Vì theá, baø raát baèng loøng 
vôùi noãi coâ ñôn, bôûi baø hieåu quy luaät cuoäc ñôøi vaø nhaát laø 
cuoäc soáng ôû ñaây, con caùi khi khoân lôùn, raát hieám hoi caûnh 
soáng quaây quaàn beân caïnh cha meï nhö ôû queâ nhaø.  

Moät ñoâi laàn Mai, con gaùi lôùn ñaõ coù hai con, hoaëc  
ngöôøi con daâu cuûa baø vöøa sinh ñöùa chaùu noäi ñaàu, ñaõ 
môøi baø veà ôû chung nhöng baø töø choái caû hai. Soáng ôû Myõ 
ñaõ maáy chuïc naêm baø caûm thaáy raèng cha meï khoâng neân 
soáng chung vôùi con khi chuùng ñaõ coù gia ñình. Soáng xa 
con tuy buoàn, nhöng baø thaáy raèng thöù nhaát, traùnh ñöôïc 
nhöõng va chaïm, baát hoøa do chung ñuïng haèng ngaøy, do 
leä thuoäc vaøo con caùi vaø vì theá, ngöôøi cha hay meï vaãn giöõ 
ñöôïc nhöõng tình caûm toát ñeïp vôùi con cuõng nhö vôùi daâu, 
vôùi reå. Thöù hai, baø ñöôïc hoaøn toaøn töï do laøm chuû ñôøi 
soáng trong caên nhaø cuûa baø. Luùc meät baø nghæ, luùc khoûe 
baø ñoïc saùch, naáu aên hay ñi chuøa, ñi chôï, ñi thaêm baèng 
höõu. 

Ñaõ hai naêm roài, baø soáng ôû caên nhaø naøy moät mình. 
Caùc con baø thöôøng ñeán thaêm vaøo nhöõng ngaøy leã hoaëc 
cuoái tuaàn. Hôn nöûa naêm nay, baø cho baø Maãn möôùn moät 
phoøng, vöøa cho vui, vöøa coù vaøi traêm theâm tieàn tieâu vaët. 
Baø Maãn sang ñaây theo dieän ñoaøn tuï gia ñình. Môùi ñaàu, 
coøn ôû vôùi con trai vaø daâu. Sau baát hoøa khoâng ôû noåi, baø 
phaûi doïn ra. Con trai baø thöông meï nhöng cuõng thöông 
vôï con vaø khoâng muoán tieåu gia ñình cuûa mình tan vôõ. Vì 
theá, moät tröa chuû nhaät, Taøi duùi vaøo tay meï moät ngaøn, 
phuï meï doïn quaàn aùo ra xe, ñöa meï ñeán nhaø baø Thanh. 
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Baø Maãn thaáy con doïn cho ñoà cho mình nhö ñuoåi mình ñi 
thì tuûi thaân laém. Baø vöøa khoùc vöøa traû laïi con tieàn, nhöng 
baø Thanh khuyeân can maõi baø môùi nhaän. 

Trong maáy tuaàn ñaàu, baø Thanh giuùp baø Maãn ñi xin 
tieàn trôï caáp cho ngöôøi giaø, ñoåi laïi ñòa chæ cho phieáu söùc 
khoûe. Thaáy hoaøn caûnh baø Maãn khoâng ñöôïc may maén 
baèng mình, nhöng vì baø Maãn hieàn laønh, baø Thanh ñem 
loøng quí meán vaø luoân tìm lôøi an uûi. Baø Maãn daàn daø nguoâi 
ngoai, hieåu vaø chaáp nhaän ñôøi soáng môùi. Hai ngöôøi ñaøn 
baø coâ ñôn thaân nhau mau choùng. Hoï cuøng ñi chôï, cuøng 
naáu aên vaø chieàu naøo hoï cuõng ñi boä vaø noùi ñuû chuyeän vôùi 
nhau ôû caùi coâng vieân gaàn nhaø. Töø ngaøy coù baø Maãn ôû 
chung, baø Thanh caûm thaáy ñôõ coâ ñôn vaø dó nhieân, baø vui 
hôn tröôùc. Nghó ñeán ñaây, baø Thanh mæm cöôøi vì baø vöøa 
nghe tieáng ngaùy cuûa baø Maãn ôû phoøng beân voïng sang. 
Laéng nghe theo tieáng ngaùy cuûa baø Maãn, baø Thanh laïi 
mæm cöôøi vaø chìm vaøo giaác nguû luùc naøo khoâng bieát. 

Saùng hoâm sau baø Thanh daäy muoän, xoû chaân vaøo ñoâi 
deùp ñi vaøo phoøng röûa maët, boãng nhìn thaáy trong beáp, 
treân maët baøn aên côm coù moät chaäu hoa thöôïc döôïc töôi 
taén, baø Thanh noùi voïng vaøo phoøng baø Maãn: 

- Hoa thöôïc döôïc vaøng ñeïp quaù chò Maãn ôi! Môùi saùng 
maø chò ñi mua hoa sôùm theá! 

Baø Maãn töø trong phoøng chaïy ra cöôøi töôi khoâng keùm 
gì hoa: 

- AÁy, toâi coù mua ñaâu. Hoa cuûa vôï choàng chaùu Taøi 
ñaáy. Noù baûo raèng hoâm nay laø ngaøy sinh nhaät toâi, laïi gaàn 
Teát. Bieát toâi thích hoa thöôïc döôïc neân tröôùc khi ñi ra 
tieäm, vôï choàng chaùu mua hoa gheù taëng toâi ñoù. Noù baûo 
toái nay, ñaëc bieät, chuùng noù ñoùng cöûa sôùm, ñeán ñoùn toâi 
vaø môøi chò ñi aên côm möøng toâi theâm moät tuoåi ñaáy chò aï 

Baø Thanh cöôøi töôi khoâng thua baø Maãn: 
- OÀ tin vui. Sinh nhaät chò vaøo ngaøy 28 Teát aø? Caû nöôùc 

VN aên möøng sinh nhaät chò ñaáy! Möøng cho chò. Vaäy thì 
tröa nay ta khoâng naáu gì heát, toâi môøi chò ñi aên. Chò em 
mình aên caùi gì nheø nheï thoâi, chôø böõa aên  möøng thònh 
soaïn vaøo buoåi toái. 

Baø Maãn nhìn baø Thanh cöôøi, nuï cöôøi daït daøo haïnh 
phuùc. Baø Thanh caûm thaáy vui vì chöa bao giôø baø thaáy baø 
Maãn vui ñeán theá. 

Gaàn Teát aâm lòch, maáy daõy phoá haøng quaùn cuûa ngöôøi 
Vieät taáp naäp haún leân. Caùc cöûa haøng khoâng thieáu moät 
moùn quoác hoàn quoác tuùy naøo. Nhöõng gian haøng, nhöõng 
tieäm aên Vieät Nam ñeøn neán saùng choang vaø ngöôøi ñoâng 
nhö hoäi.  Caùc loaïi baùnh, baùnh chöng, gioø chaû, möùt eâ 
heà... Baø Maãn hai tay daét hai ñöùa chaùu noäi vöøa cöôøi vöøa 
nhìn vaøo moät xaáp baùnh chöng coù daùn chöõ Phuùc baèng 
giaáy ñieàu noùi vôùi baø Thanh: “Cöù y nhö ôû Vieät Nam ta 
ngaøy xöa aáy, chò nhæ! “ 

Ngoài trong baøn aên, beân caïnh hai ñöùa chaùu noäi, baø 
Maãn luoân mieäng hoûi chuyeän vaø gaép ñoà aên cho chaùu. Hai 
thaèng cu thì vöøa aên, vöøa thích thuù líu lo noùi ñuû chuyeän 
vôùi baø. AÊn uoáng xong, Thu, vôï Taøi ñöùng daäy, nhìn choàng, 
cöôøi nheï roài quay sang nhìn baø Maãn dòu daøng: 

- Thöa Meï, hoâm nay laø ngaøy sinh nhaät meï, vôï choàng 
chuùng con vaø caùc chaùu coù lôøi kính chuùc meï ñöôïc maïnh 
khoûe, soáng laâu traêm tuoåi vaø moïi söï nhö yù.  

Naøng ngöøng laïi moät giaây, naém tay choàng, mæm cöôøi, 
tieáp: 

 

Tieáng  Ga ø Naêm  Daäu 
 
 
 

Th°n thÙc canh khuya r¶n ti‰ng gà 
SuÓt næm ƒt DÆu nh¡c dân ta 
Khuyên ngÜ©i cÓ lš nung thù nÜ§c 
Giøc khách tha hÜÖng rºa hÆn nhà 
HÆu tuy‰n ÇØng quên gÜÖng Lš TÓng 
TiŠn phÜÖng ch§ thËn chí Kinh Kha 
Ngày Çêm cÜÖng quy‰t Çem tâm huy‰t 
Xây d¿ng c¶ng ÇÒng cÙu quÓc gia. 

 

ñÒng Châu 
(Toronto, Månh ñông Giáp Thân) 

 
 
- Nhaân naêm cuõ saép qua, naêm môùi saép ñeán, con cuõng 

coù lôøi xin loãi meï veà nhöõng haønh vi vaø lôøi noùi noâng noåi, 
thieáu suy nghó cuûa con ñaõ laøm meï buoàn. Trong nhöõng 
ngaøy meï ôû vôùi baùc Thanh, con suy nghó nhieàu laém. Meï 
tuy khoâng sanh ra con nhöng meï sanh ra choàng con vaø 
laø baø noäi cuûa caùc con con. Con yeâu choàng con cuûa con 
thì con phaûi quí vaø kính neå meï. Hoâm nay, vôùi loøng aên 
naên, con xin meï boû loãi cho con. Saùng mai, chuùng con 
sang ñoùn meï vaø baùc Thanh veà aên Teát vôùi chuùng con. Vaø 
töø nay, Thu quay sang nhìn choàng - anh nhæ, moãi thaùng, 
chuùng con xin gôûi baùc Thanh tieàn nhaø vaø tieàn aên cuûa meï 
con, baùc Thanh nheù! 

Thaät laø moät baát ngôø khieán baø Thanh vaø baø Maãn 
khoâng noùi ñöôïc gì. Nhöng qua laøn nöôùc maét xuùc ñoäng, 
baø Maãn cöôøi raát töôi. Roài baø Maãn moät tay voøng oâm löng 
hai ñöùa chaùu, moät caùnh tay baø ñöa ra, choaøng oâm laáy vai 
Thu. Cuøng luùc, Taøi chôùp nhanh hai maét, run run caàm tay 
vôï ñöa leân moâi hoân. Chaøng gheù tai Thu thaàm thì: 

- Em vaãn deã thöông nhö ngaøy môùi cöôùi. Anh vaø caùc 
con xin caûm ôn em! 

Baø Thanh khoâng ñeán aên Teát ñöôïc vôùi gia ñình baø 
Maãn vì caùc con cuûa baø naêm naøo cuõng daét nhau veà aên 
Teát vôùi meï. Vaø duø coù thieáu baø Thanh, Teát naêm ñoù laø moät 
caùi Teát ñaàm aám vui veû vaø haïnh phuùc döôùi maùi aám gia 
ñình cuûa Taøi vaø Thu... � 
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Truyeän: 

 Tình yeâu  
hai maët 

 
 

 

� Ngoïc An 

 
 

ieáng cöôøi noùi oàn aøo ngoaøi cöûa laøm Quyønh Chaâu 
thöùc giaác, ñaõ 5 giôø chieàu, sau cuoäc haønh trình 
vaát vaû naøng ñaõ ñeán ñöôïc nôi naày – Ngöôøi ta tieáp 

nhaän naøng nhö moät thöôïng khaùch, lo cho naøng aên uoáng 
chu ñaùo vaø moät caên phoøng cho naøng nghæ ngôi… Ñeâm 
qua Quyønh Chaâu nhaän ñöôïc böùc ñieän khaån cuûa Vuõ gôûi 
cho naøng, Chaâu quen Vuõ ñaõ hai naêm, chaøng hieän laø 
Tröôûng coâng an cuûa huyeän naøy – Thôøi gian quen nhau 
Vuõ thöôøng xuyeân laùi xe xuoáng thaêm Chaâu vaøo cuoái tuaàn 
roài chôû naøng ñi xem phim, ñi baùt phoá… Ñöôïc ñieän tín 
Chaâu ñaõ voäi vaõ ñoùn xe luùc 5 giôø saùng vaäy maø ñeán maõi 
baây giôø cuõng chöa thaáy Vuõ ñeán gaëp naøng! Quyønh Chaâu 
caûm thaáy hoang mang, moät chuùt gì lo sôï troåi daäy trong 
oùc naøng – Xöa nay Vuõ raát ñuùng heïn, chöa bao giôø ñeå 
Chaâu chôø duø laø moät phuùt! Khoâng leõ ñieän tín giaû maïo? Vaø 
taïi sao nhöõng ngöôøi xa laï naøy laïi ñoái xöû vôùi naøng quaù 
toát? Quyønh Chaâu hoài hoäp ñôïi chôø vaø suy nghó maõi khoâng 
tìm ra caâu giaûi ñaùp… 

Tieáng xoâ cöûa maïnh vaø Vuõ böôùc nhanh vaøo, Chaâu 
möøng chaûy nöôùc maét, chöa kòp traùch ngöôøi yeâu caâu gì thì 
chaøng ñaõ keùo voäi Chaâu ra ngoaøi ñaåy naøng leân xe roài 
chaïy raát nhanh veà höôùng tröôùc maët. Quyønh Chaâu lo laéng 
nhöng thaáy thaùi ñoä nghieâm troïng cuûa Vuõ neân laëng thinh 
khoâng daùm môû lôøi… Moät luùc laâu Vuõ môùi noùi:  

- Em aï! Ñeâm nay laø ñeâm quyeát ñònh töông lai vaø söï 
nghieäp cuûa anh vaø em – Chuùng mình seõ ñi vöôït bieân 
ngay ñeâm nay, taøu ñang chôø chuùng ta döôùi beán. Anh 
mong em chaáp nhaän ra ñi vôùi anh vaø xuoáng döôùi ñoù 
khoâng neân hoûi han hay noùi moät ñieàu gì! Quyønh Chaâu gaät 
ñaàu maø nghe ngheøn ngheïn trong ngöïc… taïi sao Vuõ 
khoâng baøn tính tröôùc vôùi naøng? Vaû laïi Chaâu coøn cha meï 
giaø ai chaêm soùc? Xöa nay naøng khoâng bao giôø nghó ñeán 
chuyeän vöôït bieân, bieát bao ngöôøi ñaõ vuøi thaây bieån caû, 
bieát bao ngöôøi tan gia baïi saûn mang thaân tuø nguïc! Moät 
chuyeán maïo hieåm ngoaøi yù muoán cuûa naøng, ñeán nöôùc 
naøy roài Chaâu khoâng bieát phaûi laøm sao… naøng göôïng gaïo 
böôùc theo Vuõ xuoáng ghe. 

Maøn ñeâm bao phuû, gioù laïnh rít töøng côn, Vuõ ñöa cho 
naøng moät aùo laïnh vaø moät xaùch tay haønh lyù roài giao naøng 
cho moät ngöôøi ñaøn oâng vöøa böôùc ñeán – Chaâu nhìn Vuõ 
ngaïc nhieân, chaøng cuùi xuoáng hoân leân traùn Chaâu vaø ra 
daáu laëng yeân ñöøng hoûi: “Em xuoáng taøu tröôùc, anh thu 
xeáp cho moïi ngöôøi roài xuoáng ngay”. Vuõ noùi vôùi Chaâu roài 
bieán nhanh trong ñeâm toái. 

Taøu ñaõ baét ñaàu rôøi beán, Quyønh Chaâu ngoài boù goái 
trong moät goùc toái, naøng khoâng bieát xung quanh naøng laø 
ai chæ thaáy raát ñoâng keû ngoài ngöôøi ñöùng, ai cuõng laëng im 
– Naøng ñöa maét nhìn laàn cuoái queâ höông yeâu daáu, 
ngheïn ngaøo chaøo bieät meï cha… Taøu chaïy moãi luùc moãi ñi 
xa, queâ höông cuûa naøng ñaõ môø daàn theo ngaán leä! 

Ñaõ moät tuaàn leânh ñeânh treân bieån caû, thöùc aên chæ caàm 
chöøng maø hình boùng Vuõ thì bieät taêm, Quyønh Chaâu buoàn 
vaø caûm nhaän moät söï löøa doái ôû Vuõ! Nhöng Vuõ coù lôïi gì khi 
gôûi naøng ñi, chaøng ñaâu coù ñoøi hoûi tieàn baïc hay chæ vaøng 
naøo caû, vaäy thì taïi sao Vuõ ôû laïi khoâng ñi vôùi naøng?… 

Tieáng reo hoø inh oûi cuûa moïi ngöôøi treân taøu caét ñöùt 
doøng suy tö trong ñaàu Chaâu, moät chieán haïm to lôùn ñang 
tieán daàn ñeán gaàn taøu cuûa Chaâu, nhöng roài chieác taøu lôùn 
aáy ñaõ laïnh luøng khoâng cöùu vôùt ñoaøn ngöôøi vöôït bieân! 
Laàn löôït trong naêm ngaøy nhö theá, baûy chieác taøu to lôùn 
döûng döng, taøn nhaãn khoâng xoùt thöông vôùi nhöõng lôøi 
thoáng thieát van xin khoùc loùc cuûa nhöõng ngöôøi treân taøu… 
Quyønh Chaâu maát heát nghò löïc vaø nieàm tin, tröôùc maét 
naøng laø coõi cheát! 

Laïi tieáng ngöôøi la loái hoãn ñoän, roài nhöõng ngöôøi ñaøn 
oâng côûi aùo vaãy tuùi buïi treân khoâng, taøu cuûa Chaâu ñi ñaõ 
ñeán gaàn vaøo moät chieác taøu ñoà soä, coøn caùch chöøng 150 
meùt. Moïi ngöôøi möøng rôõ, hy voïng traøn treà, ñaøn baø con nít 
nhao nhao caû leân nhö baày ong vôõ toå, ñoät nhieân chieác taøu 
quay höôùng baêng ngang laøm soùng ñaùnh traøn vaøo ghe 
naøng ñi, chieác ghe tröôùc löôïn soùng to lôùn ñaõ huïp xuoáng 
bieån saâu roài laïi troài leân maët nöôùc, moïi ngöôøi khoâng ai coøn 
hoàn vía, nhìn nhau maët maøy xanh leùt nhö bò soát reùt röøng 
kinh nieân, khi chieác ghe ñaõ laáy laïi ñöôïc thaêng baèng moïi 
ngöôøi thôû ra ñaùnh phaøo vì ñaõ thoaùt cheát, moät soá ñaøn baø 
vaø treû con oùi möûa lung tung, caûnh töôïng gheâ rôïn giöõa 
bieån trôøi meânh moâng, Chaâu ruøng mình sôï haõi nghó thaàm: 
“Sao hoï aùc theá, khoâng cöùu chuùng toâi coøn ñaùnh soùng moät 
caùch baïo taøn cho chìm ghe chuùng toâi, hoï laø ngöôøi hay laø 
loaïi thuù khoâng coù löông taâm”. Chieác ghe ñang choøng 
chaønh tröôùc söï keàm haõm heát söùc löïc cuûa taøi coâng, möôøi 
maáy ngaøy leânh ñeânh treân bieån caû Quyønh Chaâu chæ thaáy 
moãi moät ngöôøi caàm laùi vaø xoay sôû moïi vaán ñeà treân ghe 
cuõng nhö khi gaëp söï vieäc baát traéc thình lình – ngöôøi naøy 
khoâng ai khaùc hôn laø ngöôøi ñaøn oâng maø Vuõ ñaõ giôùi thieäu 
vaø gôûi naøng leân ghe naøy… Khi soùng laëng gioù eâm naøng laân 
la tìm tôùi laøm quen ngöôøi ñaøn oâng ñang laùi ghe: 

- Thöa oâng, xin oâng cho Chaâu ñöôïc bieát quyù danh, 
oâng ñaõ cho Chaâu cô hoäi tìm töï do, moät ñôøi Chaâu khoâng 
daùm queân ôn oâng. 

- Khoâng coù gì ñaâu coâ, ngöôøi ñaøn oâng vöøa chaêm chuù 
laùi ghe vöøa traû lôøi naøng, toâi caàu mong cho taát caû chuùng ta 
ñeán ñöôïc beán bôø töï do, ñoù laø taâm nguyeän duy nhöùt cuûa 
toâi khi quyeát ñònh mua ghe roài chaáp nhaän caû nhöõng vieäc 
maø chöa töøng laøm bao giôø nhö coâ ñaõ nhìn thaáy möôøi 

T 
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maáy hoâm nay ñoù… Coøn teân toâi, coâ cöù goïi Naêm Nhaân laø 
ñöôïc roài, maø toâi ñaâu ñeán noãi giaø maø coâ goïi baèng oâng döõ 
vaäy! 

Quyønh Chaâu trong loøng ñaõ neå phuïc ngöôøi coù taøi naøy, 
nay nghe nhöõng lôøi noùi khieâm nhöôøng nhaõ nhaën loøng ñaõ 
thaáy boài hoài vui vui moät nieàm vui khoâng roõ nguyeân nhaân… 
Chaâu ngoài xuoáng beân caïnh Naêm Nhaân haï gioïng:  

- Bao nhieâu ngaøy leânh ñeânh treân bieån caû, Chaâu thaáy 
chæ coù moät mình anh caàm laùi vaø xoâng pha moïi vieäc, ngay 
caû chuyeän aên uoáng anh cuõng queân luoân, chæ hôn möôøi 
ngaøy troâng anh khaùc haún buoåi ñaàu tieân Chaâu böôùc leân 
ghe, chaéc anh ñang meät laém phaûi khoâng? 

- Phaûi ñoù coâ Chaâu, toâi meät laém, khoâng rieâng veà söùc 
khoûe maø laãn caû tinh thaàn, toâi raát lo laéng caàm trong tay 
sinh maïng bao nhieâu con ngöôøi maø toâi laïi khoâng phaûi laø 
taøi coâng, chöa töøng laøm hoa tieâu, tröôùc söï vieäc baát ñaéc dó 
naøy, toâi phaûi lieàu maïng thoâi. Thuù thaät vôùi coâ ñaây laø laàn 
ñaàu tieân toâi laùi ghe ra bieån lôùn vì toâi saém ghe môùi boán 
thaùng nay chæ vôùi hoaøi baõo hoâm nay neân cöù laån quaån 
trong bôø ñaùnh caù vôùi hai chaùu coøn nhoû xíu cho coù leä qua 
maét boïn coâng an maø thoâi… Coøn ngheà hoa tieâu chaám haûi 
baøn thì caøng khoå cho toâi bôûi toâi laø Só quan Phaùo binh 
chuyeân chaám toïa ñoä cho troïng phaùo baûo veä caùc tieàn 
ñoàn, caên cöù treân ñaát lieàn – Toâi chæ caàu xin Trôøi Phaät phoø 
hoä tai qua naïn khoûi vì chuùng ta ñi giöõa muøa gioâng baõo 
lôùn maø laïi laø luùc coù leänh ngöng cöùu vôùt ngöôøi tî naïn treân 
bieån döôùi moïi hình thöùc cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi – 
Thoâi thì cuøng nhau coá maø caààu nguyeän söï linh thieâng 
nhieäm maàu cuûa ñaáng toái cao vaäy.  

Noùi xong chaøng chæ hai ñöùa chaùu trai ñöùa ñöùng ñöùa 
ngoài treân saøn ghe: 

- Ñoù, hai chaùu keâu baèng caäu, ñöùa teân Sôn, ñöùa teân 
Phong con cuûa ñöùa em gaùi – boán thaùng trôøi ba caäu chaùu 
cöïc khoå voâ bieân treân ngheà ñaùnh caù vì coù ai bieát gì veà 
ngheà bieån caû ghe taøu gì ñaâu. Hoâm tuaàn roài laïc ghe khi toå 
chöùc bò beå, töôûng hai ñöùa naøy vaø thaèng Nghóa cheát ñoùi 
ngoaøi bieån roài ñoù chöù! 

- Anh Nhaân, Chaâu thaân thieän taâm söï vôùi chaøng, treân 
ghe naøy ngoaøi hai chaùu keâu baèng caäu anh coù coøn thaân 
nhaân naøo cuûa anh nöõa khoâng? Neáu ñaõ saém ghe haún anh 
phaûi ñem gia ñình vôï con ñi chöù, sao töø ngaøy ñi ñeán nay 
Chaâu khoâng thaáy ngöôøi naøo saên soùc cho anh heát vaäy? 

- OÀ! chuyeän ñoù daøi doøng laém coâ Chaâu ôi, toâi ñi vôùi hai 
ñöùa con gaùi nhöng chuùng ñaõ bò baét heát roài vaøo hoâm toå 
chöùc tuaàn tröôùc, ñôït naøy toå chöùc ñi moät caùch khaån caáp, 
hai ñöùa nhoû coøn ñang keït trong tuø neân toâi ñaønh chaáp 
nhaän ñi moät mình vôùi hai thaèng chaùu thuyeàn vieân beù tí 
naøy thoâi… 

Quyønh Chaâu baøng hoaøng xoùt xa cho hoaøn caûnh cuûa 
anh Nhaân, loøng ñaõ quyeát tìm hieåu veà gia caûnh rieâng tö 
cuûa anh bôûi trong Chaâu ñang daâng leân moät caûm tình raøo 
raït xen laãn nieàm traân quyù anh Naêm Nhaân, ngöôøi thanh 
nieân maø suoát ñoaïn ñöôøng vöôït bieån ñaõ cho naøng thaáy roõ 
taøi naêng vaø tö caùch cuûa chaøng.    

- Chaâu coù linh tính laø anh ñang buoàn vaø coâ ñoäc, Chaâu 
cuõng laø keû bò boû rôi, ngöôøi thanh nieân gôûi Chaâu leân ghe 
anh ñaõ taøn nhaãn boû rôi Chaâu roài, moät chuyeán ra ñi Chaâu 

khoâng heà bieát tröôùc, anh ta saép xeáp chuû ñoäng moïi vieäc 
maø cho tôùi hoâm nay treân chieác ghe ñònh meänh naøy Chaâu 
chaúng thaáy anh ta ñaâu caû? 

- Coâ Chaâu noùi veà Vuõ ñoù haû! Anh ta ñaâu coù ñi vöôït 
bieân laøm gì, anh ta laø coâng an toå chöùc baõi cho toâi maø, 
anh ta thöôøng xuyeân laøm ngheà naøy neân nghe ñaâu giaøu 
keách xuø, coù maáy tieäm vaøng vaø saép laáy vôï cuõng con gaùi 
tieäm vaøng… 

Quyønh Chaâu nghe nhoùi trong tim, thì ra Vuõ ñaõ gaït 
naøng, ñöa naøng ñi cho khuaát maét, khoûi laøm chöôùng ngaïi 
vaät ñeå caûn Vuõ trong vieäc hoân nhaân, ñoái xöû vôùi nhau nhö 
vaäy sao? Chaâu laåm baåm trong buïng, loøng daï con ngöôøi 
khoù maø ño löôøng ñöôïc, nhöng duø sao mình cuõng caûm ôn 
Vuõ ñaõ giuùp mình moät loái thoaùt ñeå khoâng ngôõ ngaøng cho 
caû hai neáu söï thaät phuõ phaøng kia xaûy ra! Ñôøi ngöôøi con 
gaùi cuûa Chaâu ñaõ bò Vuõ chieám ñoaït roài, naøng yeâu Vuõ maø 
khoâng heà nghi ngôø chaøng moät ñieàu gì, naøo hay ñaâu Vuõ 
ñaõ coù saün moái tình song ñoâi, naøo hay Vuõ ñang tính toaùn 
lôïi haïi trong tình yeâu, ñaây cuõng laø dòp may cho mình, neáu 
mình ôû laïi queâ höông thì ngaøy ñaùm cöôùi cuûa Vuõ… mình 
seõ ra sao? phuõ phaøng nhuïc nhaõ naøo hôn cho mình! Nghó 
ñöôïc ñieàu naøy, loøng Chaâu nheï nhaøng thanh thaûn, naøng 
phôùt lôø nhö chaúng coù tình caûm rieâng tö gì vôùi Vuõ: 

- Thì do theá maø anh ta khoâng coù yù vöôït bieân, thoâi 
cuõng caàu chuùc anh ta troøn moäng öôùc, Chaâu môùi quen 
anh ta neân khoâng bieát gì veà cuoäc ñôøi rieâng tö cuûa anh aáy, 
cöù töôûng moïi ngöôøi ai cuõng thích ra ñi tìm töï do, anh 
Nhaân sao anh khoâng keå chuyeän rieâng tö cuûa  anh cho 
Chaâu nghe vôùi coù ñöôïc khoâng, Chaâu muoán ñöôïc chia xeû 
cuøng anh… 

- AØ! Chuyeän vôï con theâ töû aáy nhaéc laïi chæ laøm ñau 
loøng thoâi, vì hoaøn caûnh chieán tranh vôï choàng toâi phaûi xa 
nhau, hieän nay naøng ôû Hoa Kyø vôùi hai ñöùa con cuûa toâi, 
toâi coù 4 chaùu, 3 gaùi, 1 trai… 

- Nhöng anh coù hy voïng ngaøy xum hoïp vôùi chò 
khoâng? Quyønh Chaâu toø moø hoûi. 

- Toâi khoâng roõ theá naøo, tuy raèng trong loøng toâi luùc naøo 
cuõng hy voïng ñieàu ñoù, vôï toâi laø ngöôøi ñaøn baø hieàn haäu 
thuûy chung, naøng raát thöông toâi, naøng vaãn vieát thö veà noùi 
laø vaãn chôø ñôïi toâi vaø hai ñöùa con coøn keït laïi Vieät Nam…  

Nhaân traû lôøi Quyønh Chaâu maø loøng nghe ngheïn ñaéng, 
chaøng bieát khi Myõ Nöông ra ñi vôùi ngöôøi ñaøn oâng khaùc 
thì khoâng troâng mong ngaøy xum hoïp vôùi chaøng, caøng teä 
haïi hôn khi oâng ta quen bieát chaøng, nhaø ôû cuøng xoùm vôùi 
chaøng, oâng ta boû vôï con ôû laïi ñeå ra ñi vôùi vôï chaøng, thì 
chuyeän ñoaøn vieân e khoâng theå coù, maëc duø ñoâi laàn Myõ 
Nöông vieát thö veà an uûi “em vaãn chôø anh vaø hai con” ! 

Quyønh Chaâu im laëng thôû daøi khoâng hoûi nöõa, baáy 
nhieâu ñoù ñuû cho naøng thaáy ñöôïc choã ñöùng cuûa naøng ôû 
ñaâu roài, chaøng ra ñi ñeå xum hoïp ngöôøi xöa ñang chôø ñôïi, 
mình chæ laø hoaøi voïng chuyeän maây bay gioù thoaûng, Chaâu 
daèn loøng ñeå coá xem anh Nhaân nhö moät ngöôøi anh, 
chuyeán ñi naøy naøng hoaøn toaøn coâ ñoäc khi ñeán beán bôø töï 
do, coù moät ngöôøi anh keát nghóa chaû laø quyù laém sao… 
Chaâu laø ngöôøi con gaùi nghò löïc neân naøng khoâng yeáu 
meàm tröôùc tình caûm, naøng cöôøi töôi noùi tieáp: 



Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 119

- Anh Nhaân naøy! Hoaøn caûnh em khi ñeán nöôùc ngöôøi 
khoâng coù moät ai laø thaân quen, xin anh nhaän Chaâu laø em 
gaùi keát nghóa, neáu anh baèng loøng em xin caûm ôn anh thaät 
nhieàu ñaõ giuùp em coù nieàm tin treân ñöôøng vöôït bieån. 

- Gì chôù ñieàu ñoù toâi chaáp nhaän ngay – Anh em mình 
ñeán xöù ngöôøi chaân öôùt chaân raùo ai cuõng bô vô, coù em 
gaùi cuõng coù mieáng côm aên ñôõ phaûi chui vaøo beáp phaûi 
khoâng Chaâu? 

Quyønh Chaâu nghe möøng ran trong buïng khoâng traû lôøi 
chæ cöôøi, nhö vaäy laø anh Nhaân ñaâu coù xum hoïp ngöôøi 
xöa, chaéc anh chaøng ñang giaáu gieám söï thaät naõo loøng roài 
ñaây… Naøng mæm cöôøi maõn nguyeän vaø töï höùa khoâng tìm 
hieåu chuyeän rieâng tö cuûa anh Nhaân nöõa, naøng ñaõ coù 
nieàm tin vaø hy voïng… 

- Anh Naêm ôi, coù taøu lôùn ôû ñaøng xa ñang tieán tôùi ghe 
mình, Long hoát hoaûng vöøa chaïy vöøa keâu to – Long laø em 
vôï cuûa chaøng, toäi nghieäp noù cuõng vaát vaû laém trong 
chuyeán ñi naøy, nhöõng ngaøy qua nöôùc traøn vaøo ghe noù vaø 
caùc baïn treân ghe taùt nöôùc thay phieân, cöù 5 ngöôøi naøy roài 
thay 5 ngöôøi khaùc taùt nöôùc lieân tuïc, ghe ñaõ cuõ neân chaúng 
baûo ñaûm chuyeän nöôùc loït vaøo caùc loã bò hö thuûng khi bò 
soùng ñaùnh tôi bôøi, möa baõo phuû ñaày chieác ghe chæ 8 meùt 
chieàu daøi, 2 meùt röôõi chieàu ngang.  

Naêm Nhaân nghe Long baùo tin nhö theá voäi nhìn theo 
höôùng Long chæ, ñuùng laø moät chieác taøu ñoà soä ñang tieán 
thaúng höôùng naøy, moïi ngöôøi treân ghe nhoán nhaùo caû leân, 
ñaøn baø con nít khoùc oøa leân, ñaøn oâng thanh nieân tay vaãy 
vaãy tuùi buïi treân khoâng nhöõng chieác aùo, nhöõng chieác 
quaàn daøi hoï côûi ra ñeå vaãy, ngöôøi chæ coøn voûn veïn chieác 
quaàn ñuøi vôùi thaân theå oám teo bôûi möôøi maáy ngaøy leânh 
ñeânh ñoùi khaùt…  

Chieác taøu ñoà soä kia cuõng taøn nhaãn khoâng cöùu giuùp 
ñoaøn ngöôøi tî naïn, ñaõ ñeán thaät gaàn roài noù laïi laùch ra xa. 
Nhaân ñöùng cheát laëng buoâng caû tay laùi, nöôùc maét chaøng 
öùa ra, chaøng phaûi laøm sao ñaây neáu laàn naày khoâng ñöôïc 
vôùt nöõa thì taát caû seõ boû maïng vì ñoùi vì khaùt, vì baõo gioâng, 
khoâng coøn löông thöïc, khoâng coøn daàu môõ 2 ngaøy roài, 
ghe cöù thaû leàu beàu treân maët bieån bao la möa baõo ñuøng 
ñuøng gheâ rôïn! Boãng nhieân chaøng ra leänh ñuïc thuûng ghe 
cho nöôùc traøn voâ roài xoác maïnh moät ñöùa beù giô noù leân 
cao treân khoâng, Nhaân la lôùn baèng tieáng Anh: 

- “Xin caùc oâng haõy baén toâi cheát ñi, toâi khoâng theå ñöùng 
nhìn thaân nhaân cuûa toâi töø töø chìm saâu döôùi loøng ñaùy 
bieån, haõy baén toâi ñi, haõy baén toâi ñi”. 

Ñöùa beù la toaùng leân khi bò nhaác boång leân cao vaø khoùc 
theùt, nöôùc ñaõ traøn vaøo trong ghe… Theá laø heát! Quyønh 
Chaâu nhaém maét laïi chôø thaàn cheát ñöa xuoáng bieån saâu! 
Naøng khoâng ngôø ñôøi naøng keát thuùc ñau thöông ñeán theá 
!!! 

- Hoï cöùu chuùng ta roài, mau leo leân thang, mau leân! 
tieáng la lôùn cuûa anh Nhaân, Chaâu môû böøng maét ra, töøng 
ngöôøi moät voäi vaõ leo leân chieác thang daây do chieác taøu to 
lôùn thaû xuoáng, thì ra hoï vaãn coøn loøng nhaân ñaïo tröôùc 
hieåm nguy cuûa keû khaùc… Quyønh Chaâu baät khoùc nöùc nôû 
baùm chaët thang daây… 

Vaøo ñaûo ñöôïc 3 tuaàn thì anh Nhaân vaø hai chaùu ñöôïc 
chính phuû taùch rieâng ra theo dieän Só Quan QLVNCH tî 

naïn Coäng Saûn. Töø ñoù Quyønh Chaâu khoâng coøn gaëp ñöôïc 
anh Nhaân, Quyønh Chaâu buoàn laém, töôûng qua xöù ngöôøi 
seõ ñöôïc keà caän anh Nhaân, côm nöôùc cho anh nhö lôøi 
anh ñaõ noùi vôùi naøng khi coøn leânh ñeânh treân bieån caû, 
ñuùng laø “tính tröôùc böôùc khoâng tôùi” – duø khoâng coøn gaëp 
anh, nhöng trong loøng Chaâu vaãn thaáy nhö luoân gaàn guõi 
moät con ngöôøi Chaâu kính phuïc, anh ñaõ taøi ba leøo laùi con 
taøu vöôït töû thaàn, laøm taøi coâng, laøm hoa tieâu, möu trí ñuïc 
thuûng taøu, noùi tieáng Anh löu loaùt… Cöùu soáng bao nhieâu 
sinh maïng, ngöôøi nhö theá maø sao ôn treân khoâng cho 
naøng dieãm phuùc haàu haï anh? Roài nhöõng ngaøy daøi leâ theâ 
saép tôùi, cuoäc ñôøi naøng seõ troâi giaït veà ñaâu, naøng coù queân 
ñöôïc anh khoâng? Naøng caàu xin duø ôû ñaâu anh vaãn ñöôïc 
ôn laønh buø ñaép, anh nhaân haäu, anh taøi ba xöùng ñaùng 
ñöôïc höôûng nhöõng gì may maén nhaát cuûa kieáp ngöôøi treân 
döông theá…  

Moät naêm sau Quyønh Chaâu ñöôïc nhaän vaøo Myõ, nhôø 
coù chuùt voán Anh Vaên, naøng ñi laøm cho moät vaên phoøng 
ngoaïi giao cuûa chính phuû Hoa Kyø – Nôi ñaây naøng ñaõ gaëp 
Luaät, chaøng laø Kyõ sö trong ngaønh cheá taïo hoûa tieãn thuoäc 
Boä Ngoaïi Thöông Hoa Kyø, Luaät du hoïc töø naêm 1973 neân 
chaøng khoâng hieåu ñöôïc nhöõng ñau thöông maát maùt cuûa 
queâ mình! Luaät caøng yeâu quyù Chaâu hôn khi nghe naøng 
keå laïi cuoäc vöôït bieån cuûa naøng, naøng khoâng queân nhaéc 
ñeán anh Nhaân vôùi caû söï quyù troïng mang ôn vaø kính 
phuïc, Luaät boài hoài mong öôùc seõ coù ngaøy ñöôïc gaëp aân 
nhaân nôi mieàn ñaát bao la naøy. 

Cho duø coù tình caûm môùi, Chaâu vaãn khoâng queân cha 
meï, vaãn chöa queân Vuõ, naøng ñònh moät chuyeán veà queâ ôû 
laïi aên Teát moät thaùng – Chaâu ñaõ mua veù maùy bay töø 
thaùng tröôùc, naøng cuõng ñaõ chuaån bò moät ít quaø cho cha 
meï vaø cho caû Vuõ cho duø Vuõ ñaõ phuï naøng… 

Veà ñeán queâ xöa Chaâu môùi bieát Vuõ ñaõ laáy vôï, chaøng 
laáy coâ con gaùi nhaø giaøu vaø Vuõ coù hai tieäm baùn vaøng – 
Chaâu doø hoûi ñöôïc bieát sau nhieàu chuyeán Vuõ ñöùng ra toå 
chöùc cho ngöôøi vöôït bieân Vuõ ñaõ giaøu coù lôùn, vaø ngay sau 
ngaøy Quyønh Chaâu ñi ñöôïc hai tuaàn Vuõ ñaõ cöôùi vôï. Ñaùm 
cöôùi thaät lôùn toå chöùc nhaø haøng ñeán 3 ngaøy ba ñeâm, ñaùm 
cöôùi xong Vuõ xin giaûi nguõ khoâng laøm coâng an nöõa… Chaâu 
nghe tin naøy chæ bieát mæm cöôøi chua chaùt trong loøng… 

 

Quyønh Chaâu trôû veà Myõ sau moät tuaàn thaêm meï cha, 
naøng quyeát ñònh laáy Luaät, naøng khoâng coøn ñieàu gì ray röùt 
löông taâm khi bieát roõ Vuõ ñaõ phuï naøng! Haïnh phuùc ñang 
chôø ñoùn naøng, Chaâu tin töôûng raèng Luaät laø ngöôøi trí thöùc 
cao haún chaøng seõ khaùc xa Vuõ… Chaøng seõ khoâng bao giôø 
baùn reû löông taâm vì vaät chaát, naøng seõ coù moät ñaùm cöôùi 
thaät rôõ raøng. Naøng seõ laø coâ daâu ñeïp nhaát vaø haïnh phuùc 
nhaát treân theá gian naøy. Naøng seõ qua ñaøi phaùt thanh, qua 
baùo chí tìm cho ñöôïc anh Nhaân, aân nhaân muoân thuôû cuûa 
naøng. Ñaùm cöôùi naøng, anh Nhaân seõ ñöùng chuû hoân vì 
Luaät du hoïc neân cuõng khoâng coù thaân nhaân ruoät thòt...  

 

Coøn gì vui hôn, sung söôùng hôn vôùi nhöõng yù nghó 
mieân man thuù vò trong ñaàu, Quyønh Chaâu cöôøi maõn 
nguyeän, naøng khoâng thaáy oaùn haän Vuõ nöõa maø traùi laïi 
caûm ôn Vuõ ñaõ voâ tình cho naøng moät töông lai töôi saùng, 
moät haïnh phuùc baát ngôø…� 
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Gioù  thoaûng 
Maây troâi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thi-Thi HÒng-Ng†c 
 
 

ôi g¥p nàng tåi ñåi nhåc h¶i 
ViŒt Nam t° chÙc tåi 

Düsseldorf vào m¶t mùa Giáng Sinh 
xa xÜa nhÜng không bao gi© quên 
ÇÜ®c dù nàng lúc Çó lÅn l¶n gi» rØng 
ngÜ©i Çông Çäo. Nàng không xinh ÇËp 
tuyŒt trÀn, không æn m¥t lòe loËt n°i 
bÆt, cÛng không hoåt bát Òn ào gây s¿ 
chú š cûa m†i ngÜ©i. NhÜng ÇÓi v§i tôi 
thì nàng thÆt Ç¥c biŒt v§i dáng vÈ Çoan 
trang thùy mœ, v§i Çôi m¡t dÎu dàng và 
v§i s¿ im l¥ng cûa nàng trong m¶t góc 
v¡ng cûa h¶i trÜ©ng. Nàng ÇÙng Çó, 
tay cÀm m¶t cuÓn sách nhÕ, vØa Ç†c 
vØa... g¥m bánh mì, thÌnh thoäng låi 
ngÜ§c m¡t lên nhìn xung quanh coi có 
gì "lå" không rÒi låi c¡m ÇÀu vào cuÓn 
sách, cÙ y nhÜ trong Çó có chÌ ch‡ 
giÃu kho vàng vÆy !  

H‰t gi© giäi lao, bu°i ca nhåc ti‰p 
tøc, nàng bi‰n mÃt và tôi Çã lùng søc 
cä h¶i trÜ©ng nhÜng không tìm thÃy låi 
ÇÜ®c màu áo tr¡ng tinh khôi, mái tóc 
thŠ và Çôi m¡t nai Ãy n»a. Tôi t¿ trách 
mình thÆm tŒ và n°i quåu lên cä Çám 
bån "æn nhÆu" Òn ào quanh mình. 

Tôi lúc Ãy, m¶t th¢ng con trai m§i 
l§n còn Çang "cô ÇÖn" gi»a xÙ lå quê 
ngÜ©i sau khi ÇÜ®c tàu Cap "v§t" lên 

trÜ§c mÛi... cá mÆp. Sau vài næm 
chuyên cÀn h†c tÆp, ti‰ng ñÙc cûa tôi 
Çû Ç‹ "nói móc" låi m¶t vài ngÜ©i dân 
bän xÙ có tÆt hay kÿ thÎ chûng t¶c ! 

ñÜ©ng h†c vÃn r¶ng thênh thanh 
nhÜng ÇÜ©ng tình duyên thì èo u¶t 
phát s®. Tôi dÍ dàng quen ÇÜ®c v§i 
m¶t Claudia, Jessica hay Anna nào Çó 
nhÜng ch£ng bi‰t tìm Mai, Lan, Cúc, 
Trúc, Thúy ª Çâu. Ba má tôi thì m¶t, 
hai cæn d¥n: "Ta vŠ ta t¡m ao ta. Dù 
trong dù døc ao nhà vÅn hÖn". Thành 
ra, bu°i væn nghŒ væn gØng b»a Çó là 
cÖ h¶i Ç‹ tôi vŠ "t¡m ao nhà", ti‰c r¢ng 
gi»a rØng hoa Mai, Lan, Cúc, ñào Ãy, 
nàng l†t vào m¡t tôi nhÜ m¶t vì... sao 
xËt sáng r¿c lên rÒi Ç¶t nhiên bi‰n mÃt. 

Sau bu°i ca nhåc, trong Çám bån 
cûa tôi có vài ÇÙa Çã may m¡n có sÓ 
ÇiŒn thoåi cûa "em" Ç‹ trao Ç°i tâm 
tình, riêng tôi thì thÅn th© trª vŠ "báo 
cáo" v§i "thân phø" và "thân mÅu" r¢ng 
chÜa tìm ÇÜ®c cái "ao ta" nào thích 
h®p Ç‹... t¡m cä ! 

RÒi th©i gian dÀn trôi, tôi bù ÇÀu 
vào v§i viŒc h†c hành và ki‰m tiŠn Ç‹ 
Çi chÖi cho bi‰t Çó bi‰t Çây, hình dáng 
nàng nhåt nhòa theo næm tháng. 
Quanh tôi toàn là m¡t xanh, tóc vàng 
ÇÀy quy‰n rÛ và tôi hoàn toàn ch£ng 
thi‰t tha gì n»a Ç‰n chuyŒn: "Ta vŠ ta 
t¡m ao ta". RÒi chuyŒn gì Ç‰n phäi 
Ç‰n; tôi sa ngã trong "ao ngÜ©i" và 
cuÓi cùng phäi k‰t hôn v§i m¶t cô 
nàng m¡t xanh, tóc nâu làm ba má tôi 
buÒn quá vì cô con dâu ch£ng bi‰t nói 
gì v§i h† ngoài ch» "Hallo!", "Wie 
geht's" ? và lâu lâu khi ba má tôi Ç‰n 
thæm toàn ÇÜ®c "Çãi" æn... bánh mì Ç‰n 
n°i møn. "Tóc nâu" t¥ng cho tôi hai 
nhóc tì dÍ thÜÖng nhÜng tình yêu cûa 
tôi càng ngày càng phai nhåt. Khoäng 
cách gi»a chúng tôi cÙ r¶ng ra vì tôi 
ch£ng quên ÇÜ®c... nÜ§c m¡m và bún 
riêu, vä låi tÓi ngày phäi Çón š "Tóc 
nâu" muÓn gì, chiŠu chu¶ng hÀu hå 
nhÜ m¶t nô lŒ v® không phäi là cá tính 
cûa tôi. Vä låi, cÙ "ich, ich, du, du" tÓi 
ngày cÛng nän, tôi thèm ÇÜ®c nghe 
ti‰ng: "Anh Öi!" hay "Ông xã Öi!" và tôi 
Çành phäi "l« bÜ§c sang ngang" lÀn 
n»a. Giã tØ "Tóc nâu", giã tØ cái "ao 
ngÜ©i" buÒn nän, tôi bi‰t mình có l‡i 
v§i hai ÇÙa con thÖ vì khi bÜ§c chân ra 
khÕi nhà tôi bi‰t së không còn cÖ h¶i 
ÇÜ®c nhìn thÃy chúng nó n»a.  

 
Tôi g¥p nàng lÀn thÙ hai tåi Çám 

cÜ§i cûa m¶t th¢ng bån thân. Sau bao 
næm tr©i không g¥p, tôi vÅn nhÆn ra 
nàng, vÅn khuôn m¥t non non Çáng 
yêu, mái tóc thŠ Çen mÜ§t và Çôi m¡t 
nai xinh xinh, nhÜng trông nàng có vÈ 

ch»ng chåc hÖn, ÇiŒu Çàng hÖn, ít ra là 
không vØa Ç†c sách vØa... g¥m bánh 
mì mà ngÒi æn rÃt nhÕ nhË, dáng th£ng 
trang nghiêm hìn dÍ yêu làm sao. 

- Ê mày! - Tôi hÕi nhÕ th¢ng bån 
"chú r‹". Cô bé áo dài tr¡ng bông cúc 
vàng Çó mày có quen không? 

- à! Bån ÇÒng nghiŒp cûa bà xã tao 
Ãy mà. Sao hä? "ñ¶ng lòng" rÒi à? 
Báo cho mày bi‰t ÇÜ©ng mà... né: 
"NgÜ©i ta" s¡p lÃy chÒng rÒi Çó. 

- Tên cô bé là gì vÆy? 
- LŒ Chung. 
- Tao së Ç¥t cho nàng m¶t cái tên 

m§i: Sao xËt! Tåi vì m‡i lÀn tao g¥p cô 
ta là y nhÜ không có cÖ h¶i ti‰n xa 
hÖn. 

- Thành kính phân Üu! Dù sao n‰u 
mày muÓn, tao së tåo ÇiŠu kiŒn cho 
ÇÜ®c trò chuyŒn v§i ngÜ©i ÇËp Ç‹ thÕa 
lòng mÖ Ü§c. NhÜng nói trÜ§c, cô bé 
này chÌ sÓ thông minh trên Çi‹m trung 
bình Çó nha, t¶i cái là "hÒng nhan Ça 
truân" yêu lÀm m¶t th¢ng vô døng. 

Gi» l©i hÙa, gi»a b»a tiŒc lúc nàng 
Ç‰n bên cô dâu trò chuyŒn thì th¢ng 
bån thân ra hiŒu v§i tôi. Sau vài l©i gi§i 
thiŒu... hai Çàng, v® chÒng h¡n kéo 
nhau Çi mÃt. Tôi ch£ng th‹ bÕ phí m¶t 
giây phút nào: 

- Xin l‡i! Tåi vì hình nhÜ anh có g¥p 
em m¶t lÀn ª ñåi nhåc h¶i cách Çây 
mÃy næm, muÓn có dÎp làm quen 
nhÜng sau Çó ki‰m không ra em n»a. 

- Trí nh§ anh thÆt là tÓt, ch¡c hÒi 
Çó em Ç¥c biŒt... kÿ dÎ l¡m m§i ÇÜ®c 
anh chú š t§i chÙ gì? 

- Không phäi Çâu, tåi b»a Çó anh 
chÜa bao gi© thÃy ai Ç‰n ñåi nhåc h¶i 
mà cÀm theo sách và... nhai bánh mì 
h‰t. 

Nàng bÆt cÜ©i, nø cÜ©i ræng kh‹nh 
dÍ thÜÖng chi lå. 

- VÆy thì hôm nay anh chú š t§i em 
bªi vì em... nhai cái gì ÇÃy hä? 

 
ñ‰n phiên tôi phì cÜ©i vì s¿ ranh 

mãnh cûa nàng, tôi muÓn nói r¢ng vì 
nàng Çáng yêu quá nhÜng e r¢ng nàng 
không Üa nh»ng gã "nÎnh ÇÀm" tr¡ng 
tr®n nhÜ vÆy. 

- Hôm nay thì tåi vì em m¥c áo dài. 
Em là ngÜ©i con gái duy nhÃt m¥c áo 
dài ª Çây, thÃy không? 

- © há! Toàn là mÃy bác ÇÙng tu°i 
m¥c áo dài thôi, vÆy có nghïa là em 
"låc hÆu" l¡m phäi không anh? 

- Em không "låc hÆu" mà là "hoa 
hÆu" chÙ. Tôi nhË gi†ng. Trong tà áo 
dài, em thÆt là dÍ thÜÖng. 

Nàng ÇÕ m¥t bën lën, mái tóc dài 
óng ä e Ãp b© vai thon nhÕ gi†ng nàng 
thÆt dÎu dàng êm ái: 

T 
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- Cäm Ön l©i khen cûa anh, thÆt ra 
em m¥c áo dài không phäi vì... làm 
ÇiŒu mà chÌ vì muÓn "còn chút gì Ç‹ 
nh§"... ViŒt Nam thôi. 

Ch®t nàng ngÄng lên chæm chú 
l¡ng nghe, ai Çó Çang hát bài "Ngày 
XÜa Hoàng ThÎ", tuy không hay b¢ng 
ca sï Thái Thanh, nhÜng nghe cÛng 
cäm Ç¶ng. Bän nhåc dÙt, Çôi m¡t nàng 
long lanh thoáng Ü§t. 

- ñó là bài hát yêu thích nhÃt cûa 
em và mË em. 

- Em thích nhåc Phåm Duy l¡m 
sao? 

- NhÜng không phäi là nhÃt, em 
cÛng thích nhåc cûa nhåc sï Ngô Thøy 
Miên, Væn Cao và Y Vân; à! còn n»a, 
TrÎnh Công SÖn n»a chÙ. 

- Anh nghï, sª thích cûa em ch¡c 
ch¡n là Ç†c sách chÙ không phäi là âm 
nhåc. 

- Då! Anh nói Çúng! Em Ç†c h‰t b¶ 
"Tam QuÓc Chí" lúc em mÜ©i m¶t tu°i 
và say mê ti‹u thuy‰t cûa nhóm "T¿ 
L¿c Væn ñoàn" lúc em mÜ©i hai tu°i. 
HÒi Çó, mË em khó khæn l¡m m§i "thuê 
lÆu" mÃy cuÓn sách quš Ãy cho em 
Ç†c tåi vì em cÙ h†c thÖ cûa TÓ H»u 
làm mË em... nhÙc ÇÀu. 

RÒi cÙ nhÜ theo Çà, tôi và nàng h‰t 
nói chuyŒn âm nhåc, låi qua sách vª 
m¶t cách say sÜa. N‰u gã chÒng "vô 
døng" kia cûa nàng không tìm ra ÇÜ®c 
chúng tôi và b¿c b¶i kéo nàng qua 
ngÒi chung v§i Çám bån say sÜa Òn ào 
cûa h¡n thì tôi Çã có m¶t bu°i tÓi tuyŒt 
v©i nhÃt trong Ç©i ÇÜ®c trò chuyŒn v§i 
m¶t ngÜ©i con gái Çáng yêu và có h†c 
nhÜ nàng. Lâu l¡m rÒi, tôi m§i g¥p m¶t 
"tri âm, tri k›" nhÜ vÆy.  

"Tóc nâu" thì ch£ng thèm h†c lÃy 
m¶t ch» ti‰ng ViŒt, Çám bån thân thì tØ 
ngày tôi lÆp gia Çình, tøi nó xa lánh 
dÀn dÀn vì ngåi "Tóc nâu". Có lúc, tôi 
tÜªng nhÜ mình sÓng trên hoang Çäo 
n‰u không có ba má tôi an ûi thì ch¡c 
tôi phäi mua hai kš bún vŠ th¡t c° ch‰t 
lâu rÒi !?! 

 Gi© tôi låi lûi thûi ngÒi vào m¶t góc 
tÓi cûa h¶i trÜ©ng ng¡m nàng gÜ®ng 
cÜ©i gi»a Çám bån say xÌn cûa ngÜ©i 
chÒng chÜa cÜ§i. Tôi thÀm than cho 
m¶t "bông hoa lài" nhÜ nàng. ñàn bà 
không phäi là vÛ trø ÇÓi v§i tôi nhÜ 
nh»ng ngày ÇÀu Ç¥t chân Ç‰n ñÙc, gi© 
tôi Çã là ba cûa hai nhóc tì nhÜng 
không hi‹u sao tôi låi rung Ç¶ng tÆn 
sâu th£m tâm hÒn trÜ§c nàng. Màu áo 
dài tr¡ng thÜ§t tha ám änh tôi cä ngày 
hôm Ãy, Çi vào trong giÃc ngû cô ÇÖn 
cûa tôi v§i toàn m¶ng ÇËp. Nh»ng l©i 
nói dÎu dàng nhÜ còn væng v£ng bên 
tai tôi: "Em m¥c áo dài không phäi vì... 

làm ÇiŒu mà chÌ muÓn còn chút gì Ç‹ 
nh§ ViŒt Nam thôi". Tr©i Öi! Em nào 
bi‰t em Çã là cä bóng dáng ViŒt Nam 
trong m¡t anh ngày Ãy v§i bóng hàng 
dØa xanh tha thÜ§t, dòng sông hiŠn 
êm ái trôi xuôi, nh»ng con ÇÜ©ng có lá 
me bay, r¶p màu áo dài tr¡ng bu°i tan 
trÜ©ng. Em Çã làm nên "n‡i nh§, n‡i 
buÒn xa xÙ cûa nh»ng tâm hÒn ly 
hÜÖng khÓn kh°... nhÜ tôi.  

RÒi m¶t lÀn vào dÎp th¢ng bån thân 
vØa cÜ§i v® Çó t° chÙc æn "tân gia" sau 
mÃy tháng tìm nhà vÃt vä, tôi ÇÜ®c m©i 
Ç‰n phø... æn. ThØa dÎp Çó, tôi lân la 
hÕi thæm tin tÙc cûa... nàng. Ch£ng 
cÀn bi‰t t§i "vï Çåi" Çó cûa tôi, h¡n vØa 
nhai nhÒm nhoàm Çùi vÎt quay vØa läi 
nhäi: 

- Mày vŠ nghe Thái Thanh hát bài 
"Nø tÀm xuân h«i nø tÀm xuân" Çi cho 
rÒi. 

- "Em" Çã... sang ngang rÒi sao? 
Tôi s»ng s©. 

- Tháng t§i. ThiŒp cÜ§i n¢m lù lù 
kia kìa, mày lÃy mà Ç†c Ç‹... giäi Ç¶c ! 

- NhÜng mày nói th¢ng Çó... vô 
døng mà? 

- ¯! C© båc, rÜ®u chè, bån bè bù 
khú, làm ch£ng ra tiŠn, vÆy mà ch£ng 
hi‹u sao nhÕ Chung chÎu lÃy h¡n? Mày 
hÕi, tao hÕi ai Çây? 

- NhÕ Chung nói là Çã "l«" v§i anh 
ta rÒi phäi lÃy chÙ không muÓn mang 
ti‰ng nay ngÜ©i này mÓt ngÜ©i n†, 
không tÓt. V® th¢ng bån Ç¶t ng¶t xen 
vào. 

- ñiên quá! Tôi thª dài. 
- NhÕ này Ç†c sách nhiŠu quá nên 

thiŒt là Çiên, nhÜng bi‰t làm sao ÇÜ®c, 
m†i viŒc Çã an bài. 

Tim tôi Çau nhói, Çúng là m†i viŒc 
Çã an bài, tôi và nàng th¿c s¿ "h»u 
duyên vô phÆn". Tài hoa nhÜ th‰, 
duyên dáng Ç‰n vÆy mà làm gì, rÒi em 
së sÓng trong nh»ng chu‡i ngày Çen 
tÓi v§i ngÜ©i chÒng thi‰u hi‹u bi‰t kia. 
Tôi ch®t cäm thÃy xÃu h° khi nghï 
nh»ng ÇiŠu trên, bi‰t Çâu lÃy v® rÒi, gã 
"lãng tº" kia së "hÒi ÇÀu" chÎu khó làm 
æn, bi‰t Çâu vì nàng h¡n së nên thân 
và gia Çình h† së hånh phúc, bi‰t 
Çâu... Dù sao, tôi cÛng mong nàng có 
cu¶c sÓng yên lành bªi vì nàng Çáng 
yêu và mÕng manh quá, nàng Çáng 
ÇÜ®c che chª, nâng niu nhÜ m¶t bông 
hoa quš.  

TÓi Çó, tåi nhà th¢ng bån, tôi say 
khÜ§t. Trong giÃc mÖ chÆp ch©n h‡n 
loån, nàng hiŒn Ç‰n thanh cao trong 
màu áo tr¡ng cûa ngày hôn lÍ nhÜng 
không có gã chÒng bên cånh, Çôi m¡t 
nàng long lanh ngÃn nÜ§c, chÜa có 

m¶t cô dâu nào nhìn buÒn thäm Ç‰n 
nhÜ vÆy. 

RÒi cÛng Ç‰n ngày cu§i thÆt s¿ cûa 
nàng, nh© s¿ giúp Ç« cûa th¢ng bån, 
tôi tìm Ç‰n nhà hàng nÖi t° chÙc tiŒc 
cÜ§i, ÇÆu xe xa xa, ng¡m nàng tÜÖi 
cÜ©i ÇÙng cånh chÒng chào Çón quan 
khách. Nàng Óm và xanh xao Ç‰n t¶i 
và lòng tôi cäm thÃy thÆt xót xa. Ch®t 
nàng l»ng th»ng theo chân nh»ng 
ngÜ©i bån gái thân ra m¶t góc v¡ng 
cûa khu vÜ©n bên cånh Ç‹ chøp hình 
v§i h†, tôi ch®t thÃy nàng thoáng buÒn, 
Çôi mi cong ch§p nhanh, Çôi m¡t mÖ 
màng nhìn xa xæm, u sÀu v©i v®i. Tôi 
nhÆn ra Çây chính là gÜÖng m¥t nàng 
trong giÃc mÖ Çêm nào, Çôi m¡t Çæm 
chiêu nhÜ phû m¶t tr©i hoàng hôn lÎm 
t¡t. ñôi m¡t Ãy báo hiŒu m¶t cu¶c hôn 
nhân gãy Ç° nay mai. Linh tính Çó lë ra 
làm tôi vui nhÜng tôi låi cäm thÃy Çau 
Ç§n. Tôi nhÜ hòa vào n‡i Çau kh° 
thÀm kín cûa nàng và chÌ m¶t mình tôi 
bi‰t. 

Không hi‹u tåi sao chÌ hai lÀn g¥p 
g« mà tôi låi yêu nàng Ç‰n nhÜ vÆy, 
m¶t tình yêu kÿ quái và vô v†ng, cÙ y 
nhÜ chúng tôi có duyên n® tØ ki‰p 
trÜ§c vÆy. Nàng không xinh ÇËp l¶ng 
lÅy nhÜng tôi tìm thÃy ª nàng dáng dÃp 
m¶t ngÜ©i thi‰u n» thÆt s¿... ViŒt Nam: 
thùy mœ, dÎu dàng, thông minh và... 
kiên nhÅn. NhÜng rÒi m†i viŒc cÛng 
phäi qua, th©i gian không xóa nhòa 
vïnh viÍn hình änh nàng nhÜng cÛng 
m© nhåt dÀn, nàng ngû yên Çâu Çó 
trong m¶t góc tÓi êm ÇŠm, sâu kín 
nhÃt cûa trái tim tôi. 

Hai næm sau Çó, tôi tháp tùng má 
tôi vŠ ViŒt Nam thæm ngoåi và ÇÜ®c bà 
con h† hàng gi§i thiŒu cho m¶t cô 
hàng xóm khá xinh x¡n. Cô ta còn rÃt 
trÈ nhÜng rÃt lanh l®i, khôn ngoan dù 
chÌ m§i h†c chÜa h‰t l§p chín. Cô nàng 
ch£ng hŠ bi‰t TrÎnh Công SÖn, Phåm 
Duy, Ngô Thøy Miên là ai, nhóm "T¿ 
L¿c Væn ñoàn" làm cái gì và Picasso 
hay Van Goch là... tên gì vÆy !?!, 
nhÜng cô nàng nÃu æn giÕi và bi‰t 
chiŠu chu¶ng... má tôi, g†i då bäo 
vâng nhÕ nhË. Dï nhiên là má tôi 
"chÃm" và tôi cÛng "chÃm" không phäi 
vì nh»ng ÇiŠu trên mà là vì cô ta có Çôi 
m¡t hao hao giÓng "nàng". 

- Mày lÃy làm gì mÃy ÇÙa h†c cao 
vŠ chÌ t° hÀu hå nó. Con nhÕ này dÍ 
thÜÖng, lo viŒc nhà giÕi, nó sanh con 
ÇÈ cái nÃu æn cho mày, bi‰t chiŠu 
chu¶ng chÒng là Çû rÒi. B¶ m¶t lÀn 
gãy Ç° còn chÜa s® sao con? "Ta vŠ ta 
¡m ao ta". 



Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 122

Thôi thì lÀn này má bi‹u con "t¡m" 
ª Çâu thì con "t¡m" ª Çó và th‰ là tôi... 
cÜ§i v®.  

ñúng nhÜ má tôi nói, v® tôi không 
bao gi© mª miŒng phän ÇÓi tôi chuyŒn 
gì trong nh»ng tháng næm ÇÀu tiên, cô 
ta sanh cho tôi hai nhóc tì và Ç¶t nhiên 
tánh tình hoàn toàn thay Ç°i, còn tôi 
cÛng tØ tØ chán m¶t ngÜ©i v® có cái 
ÇÀu r‡ng tu‰ch. Tôi Çòi hÕi quá chæng, 
có th‹ l¡m, nhÜng tôi cÙ nhÜ m¶t con 
cá kình ng¡c ngoäi gi» lòng bi‹n hËp. 
ñ©i chÌ có æn ngû, lo cho con cái h†c 
hành, hai v® chÒng ch£ng có gì Ç‹ tâm 
s¿, không m¶t sª thích nào chung 
nhau. V® tôi quá an phÆn và Çinh ninh 
r¢ng suÓt Ç©i së nÜÖng t¿a vào "cây 
c¶t" là tôi nên không hŠ có š muÓn cÀu 
ti‰n, không thèm h†c ti‰ng bän xÙ, 
không cÀn giao du Ç‹ mª r¶ng s¿ hi‹u 
bi‰t. V§i m¶t ngÜ©i chÒng nào khác 
ch¡c së hài lòng vŠ m¶t ngÜ©i v® an 
phÆn thû thÜ©ng nhÜ th‰ nhÜng tôi thì 
không.  

Tôi thÜ©ng xuyên bÕ nhà Ç‰n ch‡ 
mÃy th¢ng bån và tŒ håi hÖn là sa Çà 
vào nh»ng cu¶c tình t¶i l‡i. V® tôi tØ tØ 
trª nên c¶c c¢n, thô l‡ hÖn, ti‰ng bÃc 
ti‰ng chì và cuÓi cùng là nh»ng trÆn 
cãi vã d» d¶i Çu°i tôi càng xa gia Çình 
hÖn. Tôi bi‰t låi làm ba má tôi buÒn 
không ít, nhÜng quä thÆt tôi nhÜ cäm 
thÃy mÃt phÜÖng hÜ§ng, ch§i v§i gi»a 
cu¶c Ç©i. M¶t ngÜ©i Çàn ông không tìm 
thÃy s¿ bình yên, hånh phúc trong gia 
Çình thì thÆt là Çáng s®. S¡c ÇËp, tài 
n¶i tr® cûa v® tôi ngày nào gi© không 
còn m¶t chút nào quy‰n rÛ n»a. Tôi trª 
thành m¶t th¢ng chÒng "khÓn nån" 
trong m¡t v®, chÎu không n°i "ÇÎa ngøc 
gia Çình", tôi chåy vŠ ViŒt Nam "tœ 
nån" !  

 
ChuyŒn có vÈ ngÜ®c Ç©i nhÜng Çó 

là s¿ thÆt, nÜ§c ñÙc trª nên ch£ng có 
gì luy‰n ti‰c cä. N‰u ông ThuyŠn 
TrÜªng tàu Cap næm xÜa mà bi‰t ÇÜ®c 
ch¡c së t¥c lÜ«i than: "Sao hÒi Çó 
không thä låi th¢ng này xuÓng bi‹n 
cho nó bÖi vŠ ViŒt Nam ho¥c vô bøng 
cá cho rÒi. ThÆt là vô døng! GÀn hai 
mÜÖi næm lÜu låc xÙ ngÜ©i, cái th¢ng 
ngÜ©i "vô døng" tôi vŠ låi ViŒt Nam lÀn 
thÙ hai v§i trái tim tan nát và m¶t linh 
hÒn tàn tå, qua nh»ng cu¶c vui thâu 
Çêm suÓt sáng, nh»ng mÓi tình c¶ng 
tiŠn v§i m¡t xanh, môi ÇÕ càng làm tôi 
chán Ç‰n tÆn óc.  

RÒi m¶t chiŠu mÜa buÒn, chiŠu 
mÜa ÇÎnh mŒnh, tôi lang thang ghé vào 
m¶t ngôi chùa nhÕ bên ÇÜ©ng. MÃy 
th¢ng bån tØng ch†c: tôi mà Çi chùa thì 
Bøt së bÕ chân xuÓng chåy liŠn, thÆt là 

quá Çáng! Bây gi© thì tôi thÆt Çang ª 
trong m¶t ngôi chùa, nghiêm trang ÇÓt 
m¶t nén nhang låy PhÆt, tôi ch®t cäm 
thÃy tâm hÒn l¡ng dÎu, êm ä thÆt nhiŠu. 
Tôi quÿ nhÜ vÆy không bi‰t bao lâu và 
nghe thÃy có bÜ§c chân nhË nhàng Çi 
t§i, mùi nÜ§c hoa Ç¡t tiŠn thoang 
thoäng, ngây ngÃt. Có lë tr©i m© m© tÓi 
mà tôi låi quÿ trong m¶t góc nên ngÜ©i 
lå không phát hiŒn ra nhÜng tôi låi nhìn 
thÃy rÃt rõ "ngÜ©i Ãy". 

Tim tôi ÇÆp dÒn dÆp, Çã gÀn mÜ©i 
næm xa cách, và vÅn nhÜ ngày xÜa, tôi 
nhÆn ngay ra "nàng". "Nàng" không hŠ 
Ç°i khác v§i dáng vóc thanh mänh, dÍ 
thÜÖng, mái tóc dài tha thÜ§t và vÅn 
thích m¥c ÇÒ tr¡ng. Nàng th¡p hÜÖng 
xong, ch¡p tay quÿ trÜ§c bàn th© PhÆt 
và... nÙc nª khóc. Cänh chùa im v¡ng, 
dù không cÓ š nghe lén, nhÜng nh»ng 
l©i ai oán cûa nàng, tôi vÅn nghe 
không sót. 

- Låy PhÆt tØ bi. Con thÆt kh° l¡m, 
con Çau lòng Ç‰n ch‰t mÃt. 

Nàng ngØng låi nghËn ngào và tôi 
cäm thÃy hình nhÜ m¡t mình cÛng cay 
cay. 

- Con Çã yêu thÜÖng và cÓ g¡ng 
làm tròn b°n phÆn m¶t ngÜ©i v® v§i 
chÒng mình, dù anh Ãy có hÜ hÕng 
Ç‰n Çâu con cÛng không bao gi© bÕ 
änh lúc cùng ÇÜ©ng, quÅn bách con 
chÌ hy v†ng anh Ãy trª thành ngÜ©i tÓt 
bi‰t nghï t§i gia Çình. Ng© Çâu... khi có 
tiŠn, anh Ãy låi Çem lòng... phän tr¡c. 
Con không th‹ k‹ cho ai bi‰t ÇÜ®c là 
nhìn thÃy anh Ãy trong m¶t quán cà-
phê Çen m©i v§i m¶t ngÜ©i con gái lå 
tình tÙ. Con s® ba má con Çau lòng, dÜ 
luÆn Çàm ti‰u. Con phäi làm sao bây 
gi©? ñÙc PhÆt tØ bi thÜÖng xót, con 
phäi làm sao Çây? 

 
Nàng gøc ÇÀu sÜ§t mÜ§t, còn tôi 

cÛng thoáng nóng nóng nÖi gò má và 
hoäng hÓt nhÆn ra mình cÛng Çang... 
rÖi lŒ. Tr©i PhÆt Öi! TØ nhÕ Ç‰n l§n, Çau 
kh° cÛng nhiŠu, tôi chÜa tØng Ç‹ cho 
nÜ§c m¡t mình rÖi ra, vÆy mà không 
hi‹u sao låi rung Ç¶ng Ç‰n vÆy trÜ§c 
s¿ Çau kh° cûa "ngÜ©i yêu xÜa cÛ", 
"Nàng cûa tôi" vÅn duyên dáng nhÜ 
ngày nào, v§i Çôi m¡t long lanh ngÃn 
lŒ, nàng càng có vÈ "thiên kiŠu bá mœ" 
hÖn. NhÜng tôi nhÆn ra nàng cÛng 
chính ra hình änh ngÜ©i v® t¶i nghiŒp 
hiŒn tåi cûa mình, có lë v® tôi cÛng 
tØng khóc h‰t nÜ§c m¡t nhÜ th‰ vì tôi. 
Có lë v® tôi cÛng tØng quÿ nhÜ th‰ 
trÜ§c ÇÃng TØ Bi than thª ai oán nhÜ 
th‰ mà tôi không hŠ hay bi‰t?! Tôi 
cÛng tØng có nh»ng ngày hoang Çàng 
ôm h‰t ngÜ©i này Ç‰n ngÜ©i kia Ç‹ tìm 

quên ÇÎa ngøc, hay chính tôi bi‰n gia 
Çình thành ÇÎa ngøc? ñ‰n bây gi©, tôi 
m§i nhÆn ra mình thÆt là xÃu xa, tÒi 
båi. LÃy "Tóc Nâu" thì tôi chán vì cô 
nàng không chÎu... æn nÜ§c m¡m và 
nói ti‰ng ViŒt, lÃy "Tóc ñen" thì tôi nän 
vì bà v®... nói nhiŠu quá, ru rú ª nhà 
ch£ng bi‰t tr©i cao ÇÃt r¶ng là gì. Tôi 
Çã Çòi hÕi ª h† quá nhiŠu nhÜng chính 
bän thân mình nào có tÓt ÇËp gì cho 
cam "h†c không hay, cày ch£ng giÕi", 
låi m¡c bŒnh ích k› kinh niên n»a chÙ. 
Tr©i Öi! 

N‰u không t¿ sºa mình thì tôi së 
còn làm håi t§i... bà v® thÙ mÃy n»a 
Çây? T§i gi©, tôi vÅn còn m¶t chút vÃn 
vÜÖng là tôi Çã, Çang và ch¡c là së mãi 
yêu "Nàng", nhÜng tôi cÓ kìm mình Ç‹ 
không bÜ§c låi bên nàng bªi tôi bi‰t 
n‰u m¶t chút xiêu lòng cûa cä hai; 
nàng trong lúc y‰u lòng và tôi lúc 
thÜÖng cäm, thì chúng tôi ÇŠu së cùng 
Çi xuÓng... ÇÎa ngøc. CÀu Tr©i PhÆt 
ban cho "nàng" sÙc månh Ç‹ qua ÇÜ®c 
giai Çoån khûng hoäng này. Tåi sao 
"nàng" hiŠn, ngoan, thông minh, tài 
hoa nhÜ th‰ nhÜng låi båc mŒnh Ç‰n 
nhÜ©ng này? Cái gã chÒng ngu ngÓc 
Çáng nguyŠn rûa kia quä thÆt Çã Çánh 
mÃt m¶t viên ng†c vô giá mà không 
bi‰t; còn th¢ng chÒng "æn næn sám 
hÓi" là tôi Çây lòng tràn ÇÀy niŠm tin và 
hy v†ng trª vŠ ñÙc së làm låi cu¶c Ç©i 
và sÓng an phÆn, hånh phúc bên v® 
con. 

VŠ låi ñÙc, tôi ngÆp ngØng ÇÙng 
trÜ§c cºa nhà và ng« nhÜ Çã xa xôi tØ 
lâu l¡m. Cánh cºa mª ra. 

- A! Ba vŠ, ba vŠ rÒi má Öi! 
Ti‰ng hai ÇÙa con reo lên mØng r« 

làm tôi xúc Ç¶ng Ç‰n rÖi nÜ§c m¡t. 
- Ba, ba cái quái gì? Tøi bây vô 

phòng h‰t Çi! "Th¢ng cha" Çó bÎ gái 
ÇËp, móc h‰t tiŠn m§i quay vŠ nhà chÙ 
gì? Nhàm quá rÒi, có giÕi thì cút luôn 
Çi.  

Cánh cºa Çóng låi liŠn 
Tôi ch‰t s»ng, trong tay vÅn còn 

cÀm chi‰c khæn tay hoen nÜ§c m¡t 
cûa "nàng". "Nàng Çã Çánh r§t chi‰c 
khæn này trong chùa và tôi Çã nh¥t lÃy 
v§i š ÇÎnh là Ç‹ m‡i khi nhìn thÃy së t¿ 
nhû lòng sÓng h‰t lòng v§i gia Çình. 
NhÜng bây gi© tôi muÓn hét g†i to tên 
"nàng" nhÜ m¶t cÙu cánh cho s¿ thÃt 
v†ng, Çau Ç§n ê chŠ lúc này. 

 
Hai ÇÙa bé mª to m¡t nhìn và cùng 

hét lên khi thÃy tôi quay lÜng Çi. 
- Ba! Ba Öi ba! 
LÀn thÙ hai trong Ç©i, tôi Çã khóc 

và chÌ muÓn ÇÜ®c nhÜ nàng nÙc nª 
trong m¶t ngôi chùa v¡ng vÈ r¢ng: 

"ñÙc PhÆt tØ bi Öi! Con phäi làm 
sao? Làm sao bây gi©?� 
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ang tœ nån C¶ng Sän tåi C¶ng 
Hòa Liên Bang ñÙc tØ næm 

1983, nhÜng chÜa có cÖ h¶i nào Çi MÏ 
Ç‹ nhìn låi nÜ§c C© Hoa, thÃy tÆn m¡t 
ÇÒng bào tœ nån CS cûa mình Çã và 
Çang sinh sÓng tåi MÏ ra làm sao, nhÃt 
là ª ti‹u bang California, nÖi trên 1/4 
th‰ k› nay có m¶t ÇÎa danh mang tên 
"Ti‹u Saigon" (Little Saigon) n°i ti‰ng 
kh¡p th‰ gi§i. Næm 1959 tôi có dÎp Çi 
h†c tåi MÏ. NhÜng nÜ§c MÏ næm 1959 
v§i nÜ§c MÏ 2004 Çã thay Ç°i m¶t tr©i 
m¶t v¿c! Tåi Fort Mason ª San 
Francisco nÖi tôi Ç‰n MÏ tåm trú ÇÀu 
tiên Ç‹ ch© phÜÖng tiŒn Çi Fort Eutis 
ti‹u bang Virginia h†c, bây gi© là m¶t 
khách sån sang tr†ng huy hoàng. 

Nhân dÎp các bån ÇÒng khóa XI 
Phåm Công Quân TrÜ©ng Võ BÎ Liên 
Quân ñà Låt (sau Ç°i tên là TrÜ©ng Võ 
BÎ QuÓc Gia ViŒt Nam) quy‰t ÇÎnh t° 
chÙc tåi Ti‹u Saigon vào ngày 
7.8.2004 m¶t ñåi H¶i k› niŒm 50 næm 
(1954-2004) ngày vào TrÜ©ng Võ BÎ. 
Vì tôi là thû khoa cûa khóa, nên các 
bån tôi yêu cÀu b¢ng m†i giá tôi phäi 
có m¥t trong ngày ñåi H¶i có m¶t 
không hai này. N‰u tôi không tham d¿ 
ÇÜ®c së phäi hÓi hÆn vì ñåi H¶i lÀn thÙ 
hai së t° chÙc vào næm 2054 nÖi chÜa 
ÇÜ®c Ãn ÇÎnh, nhÜng ch¡c ch¡n ngoài 
cõi Ta Bà này! Nghe nói gi¿t mình, nên 
khi nhÆn ÇÜ®c giÃy thông báo và 
chÜÖng trình ñåi H¶i tôi quy‰t ÇÎnh Çi 
tham d¿ Ç‹ nhìn låi các bån m¶t lÀn 
cuÓi cùng, Ç‹ bi‰t ÇÜ®c ai còn ai mÃt 
sau nºa th‰ k› Ç°i Ç©i nghiŒt ngã. 

Tôi liên låc v§i các hãng du lÎch, h† 
cho bi‰t tØ 20.7 Ç‰n 15.8.04 là th©i 

gian cao Çi‹m vì h†c sinh nghÌ hè Çi du 
lÎch nhiŠu nên giá vé khÙ hÒi rÃt cao. 
TØ Hannover Ç‰n Los Angeles trên 
1450 Euro! M¡c gÀn gÃp Çôi giá vé 
bình thÜ©ng. Trong khi Çó con tôi ª 
Berlin liên låc v§i m¶t Çåi diŒn hãng du 
lÎch ª trên Çó, h† cho bi‰t giá vé rÈ hÖn 
Ç¶ 500 Euro nhÜng phäi Ç°i máy bay. 
Có nghïa là tôi Çi tØ Hannover Ç‰n 
Frankfurt b¢ng máy bay hãng 
Lufthansa (ñÙc), tØ Frankfurt Çi Los 
Angeles b¢ng máy bay hãng Air-India 
(ƒn ñ¶). Tôi ch†n phÜÖng cách thÙ hai 
vì ti‰t kiŒm ÇÜ®c 500 Euro. Tôi mua vé 
Çi ngày 30.07.2004. ñã có kinh 
nghiŒm nhiŠu lÀn khi Çón rÜ§c bån bè, 
hÀu h‰t ai Çi máy bay mà thay Ç°i tØ 
hãng này qua hãng khác trên m¶t 
không trình thì hành lš gºi trÜ§c 
thÜ©ng bÎ låc. Do Çó khi Çem Çi cân gºi 
cái va-li, tôi bäo con tôi hÕi cô nhân 
viên phø trách hãng Lufthansa là cái 
va-li này tôi së nhÆn låi tåi Frankfurt rÒi 
Çem gºi cho Air-India hay là ÇÜ®c 
chuy‹n th£ng Ç‰n Los Angeles. Cô 
nhân viên trä l©i là ông yên tâm chúng 
tôi së chuy‹n th£ng va-li cûa ông Ç‰n 
Los Angeles và ông së nhÆn khi Ç‰n 
Çó. Th‰ là tôi yên lòng. NhÜng s¿ yên 
lòng cûa tôi bÎ høt hÅng khi Ç‰n phi 
trÜ©ng Los Angeles, cái va-li cûa tôi 
không cùng Ç‰n v§i tôi trên m¶t 
chuy‰n bay, có lë nó còn n¢m ª 
Frankfurt chæng? Nhìn t§i nhìn lui thÃy 
m¶t ngÜ©i Á Châu, trên ng¿c mang 
tÃm bäng Air-India, tay ôm m¶t cái c¥p 
Çi t§i Çi lui ch‡ nhÆn hành lš, tôi Ç‰n 
khi‰u nåi v§i anh b¢ng ti‰ng Anh là cái 
va-li cûa tôi bÎ låc, tôi ÇÜa cái phi‰u gºi 
hành lš cho anh xem. Anh không trä l©i 
th£ng vÃn ÇŠ mà hÕi låi tôi r¢ng tôi có 
phäi là ngÜ©i Hoa không? à té ra anh 
là ngÜ©i Hoa Çåi diŒn cho hãng Air-
India lo vŠ viŒc hành lš. Tôi nói tôi là 
ngÜ©i ViŒt Nam, sau Çó anh mª c¥p da 
ra lÃy mÅu in ÇiŠn vào nh»ng chi ti‰t 
cæn cÙ vào phi‰u gºi hành lš, xong 
anh ÇÜa tôi gi» m¶t bän. Loay hoay 
mÃt hÖn cä ti‰ng ÇÒng hÒ! 

Gia Çình anh sui Çón tôi ngoài c°ng 
không bi‰t có chuyŒn gì bÃt tr¡c xäy ra 
mà sao không thÃy tôi khi tÃt cä hành 
khách cùng chuy‰n bay ra vŠ h‰t. CuÓi 
cùng tôi cÛng ÇÜ®c ra ngoài c°ng chÌ 
có cái xách tay! 

Ngày hôm sau (31.07.2004), con 
anh sui tôi g†i ÇiŒn thoåi Ç‰n Air-India, 
thì ngÜ©i bên kia ÇÀu dây cho bi‰t là 
væn phòng cûa Air-India n¢m ª New 
York! NhÜ th‰ là th‰ nào? M¶t ngày 
trôi qua tôi vÅn chÜa có tin tÙc gì vŠ cái 
va-li. SÓt ru¶t!  

ChiŠu ngày 01.08.2004 tôi nh© 
cháu tôi chª lên phi trÜ©ng Ç‹ hÕi thæm 
tin tÙc. Tåi Çây h† cho bi‰t là hãng Air-
India không có mÜ§n væn phòng 
thÜ©ng tr¿c tåi Çây. Khi nào có chuy‰n 
bay cûa Air-India thì h† m§i thuê vài 
quÀy, mang bäng Air-India Ç‹ làm thû 
tøc v§i hành khách. Khi xong h† Çóng 
cºa dËp bäng hiŒu! Bác cháu tôi Ç‰n 
væn phòng Lufthansa hÕi thì may quá 
tåi Çây có m¶t ngÜ©i ViŒt Nam hÜ§ng 
dÅn chúng tôi g¥p ngÜ©i Çåi diŒn phø 
trách vŠ hành lš, ông ta vào trong mª 
máy Computer ra xem sÓ gºi va-li cûa 
tôi và trª ra cho bi‰t là cái va-li cûa tôi 
Çang ª Frankfurt và së ÇÜ®c chuy‹n 
Ç‰n Los Angeles trong chuy‰n bay 
s§m nhÃt! Sau Çó së cho ngÜ©i mang 
va-li Ç‰n tÆn nhà. ñ‰n Ç¶ 23 gi© 50 
ngày 02.08.2004 có m¶t cô MÍ Tây CÖ 
chª cái va-li Ç‰n giao. 

Trên ÇÜ©ng tØ Los Angeles trª vŠ 
ñÙc cái va-li cÛng bÎ thÃt låc 2 ngày 
m§i tìm låi ÇÜ®c! Khi nhÆn cái va-li bÎ 
mª ra khám xét lung tung nhÜng 
không mÃt vÆt gì vì không có ÇÒ Çáng 
giá. Sª dï tôi muÓn trình bày viŒc này 
ra Çây Ç‹ quš vÎ rút kinh nghiŒm là n‰u 
có Çi máy bay, nhÃt là nh»ng ngÜ©i l§n 
tu°i không rành ngoåi ng» nên tránh 
viŒc chuy‹n Ç°i máy bay tØ m¶t hãng 
này qua hãng khác cùng m¶t không 
trình m¥c dù giá vé có rÈ thÆt, nhÜng 
së g¥p bi‰t bao nhiêu là phiŠn toái nhÜ 
tôi Çã g¥p phäi. 

TrÜ§c khi Çi vào cu¶c hành trình, 
tôi xin liŒt kê sÓ ngÜ©i ViŒt tœ nån C¶ng 
Sän Çang ÇÎnh cÜ tåi MÏ và sau Çó sÖ 
lÜ®c nói vŠ ti‹u bang California. 

Theo s¿ ÇiŠu tra dân sÓ næm 2000, 
t°ng sÓ ngÜ©i ViŒt ÇÎnh cÜ tåi MÏ là 
1.112.528 ngÜ©i trên t°ng sÓ dân MÏ 
là 281.421.906. NhÜng Ç‰n mùa bÀu 
cº tháng 11 næm 2004, tåm th©i ngÜ©i 
ta nâng con sÓ ngÜ©i ViŒt lên khoäng 
1.300.000 ngÜ©i. 

Theo thÙ t¿ A,B,C tên cûa ti‹u 
bang, ngÜ©i ViŒt ÇÜ®c chia ra nhÜ sau: 

Alabama: 4.628; Alaska: 814; 
Arizona: 12.931; Arkansas: 3.974; 
California: 447.032; Colorado: 15.457; 
Connecticut: 7.538; Delaware: 817; 
District of Columbia: 1.903; Florida: 
33.190; Georgia: 29.016; Hawai: 
7.867; Idaho: 1.323; Illinois: 19.101; 
Indiana: 4.843; Iowa: 7.129; Kansas: 
11.623; Kentucky: 3.596; Louisiana: 
24.358; Maine: 1.323; Maryland: 
16.744; Massachusetts: 33.962; 
Michigan: 13.673; Minnesota: 18.824; 
Mississipi: 5.387; Missouri: 10.626; 

S 
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Montana: 199; Nebraska: 6.364; 
Nevada: 4.420; New Hamshire: 1.697; 
New Jersey: 15.184; New Mexico: 
3.274; New York: 23.818; North 
Carolina: 15.596; North Dakota: 478; 
Ohio: 9.812; Oklahoma: 12.566; 
Oregon: 18.980; Pennsylvania: 
30.038; Puerto Rico: 195; Rhode 
Island: 952; South Carolina: 4.248; 
South Dakota: 574; Tennessee: 7.007; 
Texas: 134.961; Utah: 5.968; Vermont: 
980; Virginia: 37.309; Washington: 
46.149; West Virginia: 379; Wisconsin: 
3.891; Wyoming: 100. 

Räi rác trên 51 ti‹u bang ÇŠu có 
ngÜ©i ViŒt ÇÎnh cÜ. Ngoài ra theo bäng 
ÇiŠu tra dân sÓ ngÜ©i ViŒt tåi MÏ cÛng 
ÇÜ®c phân theo lÙa tu°i nhÜ sau: 

TØ 01 Ç‰n 20 là : 280.531 
TØ 21 Ç‰n 40 là : 452.096 
TØ 41 Ç‰n 60 là : 292.478 
TØ 61 Ç‰n 80 là :   76.481 
TØ 81 Ç‰n 110 là :     3.111 
Nhìn vào bäng thÓng kê thì lÙa tu°i 

tØ 21 Ç‰n 40 là nhiŠu nhÃt. Trong sÓ 
này m¶t sÓ Çông Çã ÇÜ®c sinh ra và 
l§n lên tåi MÏ, sÓ còn låi Çã theo cha 
mË chåy trÓn C¶ng Sän Ç‰n MÏ lúc 
còn 5-10 tu°i. H† Çã hÃp thø m¶t nŠn 
h†c vÃn væn minh tân ti‰n nhÃt th‰ 
gi§i. H† Çã thành công trên m†i lãnh 
v¿c tØ chính trÎ, khoa h†c, kinh t‰ v.v... 
làm vÈ vang dân ViŒt. H† së là nh»ng 
ngÜ©i ti‰p nÓi chí cha ông ÇÃu tranh Ç‹ 
th¿c hiŒn t¿ do dân chû cho ÇÃt nÜ§c 
và cÛng së là ngÜ©i xây d¿ng låi ÇÃt 
nÜ§c trong th©i kÿ hÆu C¶ng Sän. 

 
SÖ lÜ®c vŠ ti‹u bang California 

Thû phû: Sacramento 
Ngày gia nhÆp liên bang: 

09.09.1850 
Hình th‹ tØ B¡c Ç‰n Nam 800 d¥m 

(m‡i d¥m 1.609m34). TØ ñông sang 
Tây 375 d¥m. 

ñi‹m cao nhÃt: Núi Whitney 14.494 
b¶ (m‡i b¶ 30,48cm) 

ñi‹m thÃp nhÃt: Thung lÛng ch‰t 
(Death Valley) -228 b¶ (trØ 228 b¶). 

DiŒn tích: 155.973 d¥m vuông (Sq. 
miles) (m‡i d¥m vuông 2 cây sÓ vuông 
59). 

Dân sÓ: 32.686.800. Trong sÓ này 
có khoäng 450 ngàn ngÜ©i ViŒt tœ nån 
CS mà hiŒn gi© hÀu h‰t là công dân 
MÏ. PhÀn l§n h† sÓng và lÆp nghiŒp tåi 
B¡c Cali Ç¶ 150 ngàn ngÜ©i. NhiŠu 
nhÃt là ª Nam Cali khoäng 300 ngàn 

ngÜ©i, nÖi có ÇÎa danh mang tên "Ti‹u 
Saigon" (Little Saigon).  

ñ‰n gi© chÜa ai bi‰t ÇÜ®c ngÜ©i 
nào ÇÀu tiên Ç‰n vùng ÇÃt cát nóng 
quanh næm, cây cÕ c¢n c‡i này khai 
quang lÆp phÓ Ç‹ rÒi sau Çó trª thành 
nÖi "ñÃt lành chim ÇÆu". 

M¥c dù phäi lo viŒc thÃt låc cái va-
li, nhÜng sáng ngày 31.07.2004, tôi 
cÛng cÓ g¡ng tranh thû nh© anh sui tôi 
cÛng là Sï quan Pháo Binh chª tôi ra 
thæm Çài chi‰n sï ViŒt MÏ ª 
Westminster Ç‹ cúi ÇÀu m¥c niŒm tri 
ân nh»ng chi‰n sï MÏ-ViŒt Çã hy sinh 
bäo vŒ T¿ Do cho miŠn Nam ViŒt Nam 
trong m¶t giai Çoån lÎch sº..., Ç‹ cho 
chúng tôi ÇÜ®c sÓng.  

Ngày hôm sau 01.08.2004, tôi 
cÛng có m¥t tham d¿ lÍ chào c© ViŒt-
MÏ tåi Çây ÇÜ®c t° chÙc m‡i ÇÀu 
tháng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñài chi‰n sï MÏ ViŒt 
Trong th©i gian ch© tham d¿ ñåi 

H¶i, tôi ÇÜ®c anh chÎ sui hÜ§ng dÅn Çi 
thæm hai thành phÓ Garden Grove và 
Westminster ª Nam Cali. NÖi có ngÜ©i 
MÏ gÓc ViŒt và Hoa sinh sÓng nhiŠu 
nhÃt. NÖi có Trung Tâm ThÜÖng Måi 
PhÜ§c L¶c Th† n°i ti‰ng, Little Saigon 
n°i danh v§i các siêu thÎ ABC, Vïnh 
Phát, Á Châu, ViÍn ñông v.v... và v.v... 
Çang cånh tranh v§i các siêu thÎ 98 
cents và 99 cents. Hai loåi siêu thÎ sau 
này bán tÃt cä loåi hàng tØ nhÕ nhÃt t§i 
l§n nhÃt chÌ có m¶t giá là 98 cents hay 
99 cents. M¶t bÀu thûy tinh tròn nºa lít, 
trong Ç¿ng nào là tÕi, cû kiŒu, hành, §t 
ngâm chua, sän xuÃt tØ Trung QuÓc 
chÌ có 98 cents. Dân nhÆu rÃt thích 
món ÇÜa cay này. RÈ Öi là rÈ! 

Còn các tiŒm æn thì không làm sao 
k‹ ra cho h‰t, nào là Seafood 
Kingdom, Seafood World, Royal 
Restaurant, Fuji Sushi, Bát ñåt, Sông 
HÜÖng, Quang Trung, Vï Då, Thæng 
Long, CÖm TÃm TrÀn Quš Cáp, Phª 
54, Tàu Bay v.v... và v.v... ñÀy Çû các 
món æn Nam-Trung-B¡c, Tàu và NhÆt. 
M¥c dù nhiŠu nhà hàng, quán æn nhÜ 
vÆy, nhÜng n‰u không Ç¥t bàn trÜ§c, 

nhÃt là hai ngày cuÓi tuÀn, khi Ç‰n 
phäi lÃy sÓ ngÒi ch© có khi cä nºa 
ti‰ng ÇÒng hÒ. ñ¥c biŒt có nh»ng 
"China Buffet" tåi Çây có trên 60 món 
æn, tha hÒ ch†n, æn mŒt nghÌ! Nào là 
cua, tôm, cá, gà, vÎt, heo, bò, v.v... m‡i 
loåi h† làm 5-6 món æn khác nhau. 
Ngoài ra còn có m¶t quÀy thÙc æn 
sÓng, x¡t Ç‹ s¤n k‹ các các loåi rau 
tÜÖi. Khách muÓn ch†n thÙ nào cÙ g¡p 
bÕ vào dïa, xong Çem låi ÇÜa cho anh 
ÇÀu b‰p xào ngay tåi ch‡ cho khách. 
Còn ÇÒ æn tráng miŒng thì có trên 10 
loåi trái cây tÜÖi và trong h¶p, ÇÒ ng†t, 
chè v.v... Thêm 3 bình Ç¿ng kem s¤n 
sàng phøc vø khách hàng. Giá bi‹u 
bu°i trÜa 5,95US; bu°i tÓi 13,95US. 
RÃt rÈ so v§i giá æn Buffet nhà hàng ª 
ñÙc. 

Ngoài ra còn có nh»ng Trung Tâm 
Y T‰ ña Khoa, Nha Khoa, nh»ng Væn 
phòng LuÆt SÜ, ñÎa –c, Buôn bán xe 
v.v... và v.v... do ngÜ©i MÏ gÓc ViŒt 
làm chû. Nhìn thÃy s¿ phát tri‹n vÜ®t 
b¿c trên m†i lãnh v¿c cûa c¶ng ÇÒng 
ngÜ©i ViŒt tœ nån sau gÀn 30 næm chåy 
trÓn CS mà hÀu h‰t ÇŠu phäi b¡t ÇÀu 
làm låi cu¶c Ç©i tØ con sÓ không! Câu 
hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra là tåi sao h† thành 
công vÈ vang nhÜ vÆy? Tåi vì h† Çã và 
Çang sÓng trong m¶t ÇÃt nÜ§c hoàn 
toàn T¿ Do - Dân Chû. 

NgÜ®c låi Çåi b¶ phÆn dân t¶c còn 
ª låi trong nÜ§c thì nghèo Çói, ngoåi 
trØ Çäng C¶ng Sän Mafia. Làm sao 
dân t¶c ta ti‰n lên ÇÜ®c khi còn bÎ trói 
bu¶c trong gông cùm xiŠng xích bªi 
m¶t ch‰ Ç¶ Ç¶c tài Çäng trÎ! Làm sao 
ÇÃt nÜ§c ta phát tri‹n ÇÜ®c khi ngÜ©i 
dân không có T¿ Do - Dân Chû! 

Vi‰t t§i Çây tôi nh§ Ç‰n bài thÖ 
"Nh¡n Nhû V§i Kh° ñau" cûa Hòa 
ThÜ®ng Thích HuyŠn Quang, ñŒ TÙ 
Tæng ThÓng Giáo H¶i PGVNTN. Tôi 
chÌ xin ghi låi bÓn câu trong bài thÖ này 
nhÜ sau: 

. . . . . 
Nghèo Çói kh° Çau theo sau m‡i 

bÜ§c C¶ng Sän Çi. 

Gông cùm xiŠng xích nÖi nào C¶ng 
Sän t§i. 

Ánh bình minh trª thành Çêm tÓi, 

Phû mÎt mù m†i lÓi tÜÖng lai. 
. . . . . 
Tôi rÃt vui mØng khi ÇÜ®c bi‰t H¶i 

ñÒng thành phÓ Garden Grove có 
NghÎ viên TrÀn Thái Væn và 
Westminster có Phó ThÎ TrÜªng Andy 
Quách Çã ban hành NghÎ Quy‰t sÓ 
8565-04 và 3835-04 (ti‰ng Anh g†i là 
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No Communist Zone Resolution) v§i 
n¶i dung tØ chÓi không Çón ti‰p, không 
bäo Çäm an ninh cho các cán b¶ hay 
phái Çoàn C¶ng Sän ViŒt Nam t§i 
thæm vi‰ng hay Çi ngang qua hai thành 
phÓ này Ç‹ cho ánh bình minh së 
không trª thành Çêm tÓi, không phû 
mÎt mù m†i lÓi tÜÖng lai cûa ngÜ©i MÏ 
gÓc ViŒt Çã m¶t lÀn liŠu ch‰t chåy trÓn 
bÀy qu› ÇÕ. K‹ tØ nay cho Ç‰n cuÓi 
næm 2009 (ngày h‰t hiŒu l¿c cûa NQ) 
së không có m¶t trÜ©ng h®p thÙ hai 
nhÜ vø 53 ngày Çêm Hitek- TrÀn 
TrÜ©ng tåi Bolsa Little Saigon tháng 
02.1999, së không có m¶t tên CS n¢m 
vùng nào dám xuÃt ÇÀu l¶ diŒn và 
cÛng së không có m¶t Çài phát thanh 
nào dám tuyên truyŠn cho ch‰ Ç¶ CS 
Ç¶c tài gây chia rë, làm xáo tr¶n s¿ an 
sinh cûa c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt tœ nån 
CS tåi hai nÖi này. NgÜ©i vi‰t hy v†ng 
trong tÜÖng lai c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt ª 
kh¡p nÜ§c MÏ së vÆn Ç¶ng v§i chính 
quyŠn ÇÎa phÜÖng cho ban hành 
nh»ng NghÎ Quy‰t tÜÖng t¿ giÓng nhÜ 
chi‰n dÎch NghÎ Quy‰t công nhÆn C© 
Vàng Ba S†c ñÕ vÆy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chào mØng quš vÎ Ç‰n thæm Ti‹u 
Saigon 

Ngày 02 - 04.8.2004, chúng tôi Çi 
Los Angeles (Ti‹u bang Nevada), quê 
hÜÖng cûa André Agassi cây v®t lØng 
danh th‰ gi§i, trung tâm c© båc và 
Grand Canyon Ç‹ nhìn tÆn m¡t nh»ng 
núi ÇÃt ÇÕ, nh»ng thung lÛng n¢m sâu 
5 - 6 chøc thÜ§c dÜ§i lòng ÇÃt v§i 
nh»ng hình thù lÒi lõm vì bÎ xói mòn 
theo th©i gian cä mÃy træm ngàn næm 
qua. ThÆt là m¶t kÿ quan cûa vÛ trø. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bryce Canyon - Công viên QuÓc Gia 

ti‹u bang UTAH 

50 næm H†p ñåi H¶i 

Ngày 07.08.2004, chúng tôi tØ 
kh¡p nÖi trên th‰ gi§i h¶i tø vŠ Garden 
Grove tham d¿ ñåi H¶i k› niŒm 50 
næm (1954-2004) ngày vào TrÜ©ng Võ 
BÎ, Ç‹ Çi‹m danh coi ai còn ai mÃt sau 
m¶t cu¶c Ç°i Ç©i nghiŒt ngã. 

Này nhé! T°ng sÓ nhÆp h†c 188 
khóa sinh. TÓt nghiŒp 162. HiŒn còn 
trên dÜ§i Ç¶ 80. Có m¥t hôm nay 46! 

Sau ngày QuÓc Nån 30.4.1975, 
chúng tôi kÈ may m¡n di tän Ç‰n ÇÜ®c 
b‰n b© t¿ do làm låi cu¶c Ç©i m§i trên 
mänh ÇÃt tåm dung, ngÜ©i ª låi phäi lê 
gót xích xiŠng trong gông cùm CS. 
ñoàn ngÜ©i lam lÛ, ngày ngày lÀm lÛi 
phá rØng, ch¥t tre, ÇÓn g‡, sÙc mòn, 
tÆt bŒnh, Çã ngã gøc v§i n‡i tûi h©n 
quÓc phá gia vong, và nh»ng ngÜ©i 
khác Çã hiên ngang tuÅn ti‰t trÜ§c 
h†ng súng kÈ thù vì không chÎu n°i 
b†n phÌ ÇÕ hành hå xác thân. 

ThÜa quš Ç¶c giä, nói làm sao cho 
h‰t l©i, vi‰t làm sao cho h‰t š nh»ng 
uÃt hÆn Çã dâng trào, nh»ng thÜÖng 
Çau mà toàn th‹ nhân dân miŠn Nam 
trong Çó có Quân-Cán-Chính phäi 
gánh chÎu dÜ§i s¿ thÓng trÎ dã man phi 
nhân cûa tÆp Çoàn cÀm quyŠn Çäng 
C¶ng Sän ª B¡c B¶ Phû. 

RÒi theo dòng Ç©i lÜu chuy‹n, 50 
næm sau, chúng tôi g¥p låi nhau, tay 
b¡t m¥t cÜ©i, mØng mØng tûi tûi khi 
bi‰t ÇÜ®c ai còn ai mÃt. NgÜ©i thì tóc 
båc ræng long, ngÜ©i thì lÜng còm phäi 
chÓng gÆy, ngÆm ngùi thuÆt låi cho 
nhau nghe vŠ chuyŒn nhân tình th‰ 
thái, vŠ chuyŒn nÜ§c non, vŠ chuyŒn 
tù cäi tåo, vŠ Ç©i binh nghiŒp v§i 
nh»ng Çoån ÇÜ©ng vinh nhøc Çã träi 
qua... 

Ngày nay m¥c dù tu°i cao, sÙc y‰u 
nhÜng tinh thÀn chúng tôi vÅn mãi mãi 
bØng sáng nhÜ ñuÓc Thiêng hun Çúc, 
soi ÇÜ©ng cho l§p con cháu ti‰p nÓi chí 
cha ông. Vì Çã có m¶t lÀn, chúng tôi 
ngÜ©i c¿u Sinh Viên Sï Quan TrÜ©ng 
Võ BÎ QuÓc Gia ViŒt Nam khóa XI 
Phåm Công Quân, quÿ trÜ§c bàn th© 
T° QuÓc tåi VÛ ñình TrÜ©ng gi»a núi 
rØng hùng vï cao nguyên, thŠ trÜ§c 
HÒn Thiêng Sông Núi là tr†n Ç©i phøc 
vø QuÓc Gia Dân T¶c. Nay m¥c dù Çã 
tan hàng rã ngÛ vì bÎ phän b¶i, nhÜng 
lš tÜªng cao ÇËp thuª ban ÇÀu vÅn còn 
tÒn tåi mãi trong m‡i chúng tôi. 

Næm 2004, Çàn chim lÜu vong g†i 
nhau vŠ cùng h†p m¥t, mØng tûi ôn låi 
chuyŒn 50 næm xÜa nÖi TrÜ©ng MË mà 
gi© Çây kÈ khuÃt ngÜ©i còn. 

M¶ng vÅn còn xanh, ÇÀu Çã båc 

Ai Çem thành båi luÆn anh hùng 

Ng¿a HÒ, chim ViŒt, hÒn ngÖ ngác 

VÆn nÜ§c thôi Çành l‡i ki‰m cung 

 

VÆn nÜ§c thôi Çành l‡i ki‰m cung 

Næm MÜÖi Næm, g†i bån tÜÖng 
phùng 

VŠ nh§ giang hà, nghiêng sóng 
rÜ®u 

Chiêu HÒn Chi‰n H»u biŒt non 
song ! 

(TrÀn Tân Ti‰n) 
 
ñåi H¶i chÃm dÙt, m‡i ngÜ©i nhÆn 

m¶t cuÓn K› Y‰u cûa khóa. ñây là m¶t 
tài liŒu lÎch sº quan tr†ng vì n¶i dung 
trong Çó m‡i ngÜ©i trong chúng tôi là 
m¶t chÙng nhân, Çã vi‰t lên m¶t giai 
Çoån lÎch sº thæng trÀm thÜÖng Çau 
cûa ÇÃt nÜ§c mà chúng tôi Çã träi qua 
vinh cÛng nhÜ nhøc. Vi‰t Ç‹ con cháu 
chúng ta Ç†c bi‰t ÇÜ®c viŒc làm cûa 
cha ông chúng nó Ç‹ cho chúng nó 
hãnh diŒn noi theo. Vi‰t Ç‹ cho th‰ hŒ 
mai sau nhÃt là con cháu cûa nh»ng 
ngÜ©i C¶ng Sän có dÎp Ç†c hi‹u rõ th‰ 
nào là m¶t ch‰ Ç¶ Xã H¶i Chû Nghïa 
hay C¶ng Sän, m¶t ch‰ Ç¶ dã man phi 
nhân, phän dân bán nÜ§c, Ç‹ trên con 
ÇÜ©ng d¿ng nÜ§c và gi» nÜ§c, chúng 
nó së không bao gi© dám tái phåm 
nh»ng l‡i lÀm mà cha ông chúng nó Çã 
gây ra cho Dân T¶c và ñÃt NÜ§c gÀn 
m¶t th‰ k› qua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 næm nâng cÓc mØng h†p m¥t. 
M¶ng vÅn còn xanh, ÇÀu Çã båc 
Ngày 08.08.2004, tôi theo xe anh 

chÎ Ngàn, bån cùng khóa, Çi Santa 
Rosa, B¡c Cali, Ç‹ ngày hôm sau Çi 
thæm anh chÎ Long, ngÜ©i bån còn thuª 
thi‰u th©i cÛng ba chìm bäy n°i trôi 
giåt sang Çây. Sau Çó cùng nhau Çi 
thæm låi thành phÓ San Francisco mà 
cách nay 55 næm tôi Çã có lÀn Ç¥t 
chân t§i. 

Ngày 11.08.2004, bu°i sáng Çi 
vi‰ng chùa Vån PhÆt cûa CÓ Hòa 
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ThÜ®ng Thích Tuyên Hóa. Chúng tôi 
Ç‰n nh¢m ngày tu TÎnh KhÄu nên 
không ti‰p xúc ÇÜ®c v§i quš ThÀy Cô. 
M‡i tuÀn có hai ngày tu nhÜ vÆy. Tåi 
Çây có 3 SÜ Cô ngÜ©i ViŒt Nam, trong 
Çó nghe nói có phu nhân cûa m¶t vÎ 
ñåi Tá. Chúng tôi muÓn Ç‰n Çänh lÍ 
nhÜng không ÇÜ®c phép vì khu dành 
riêng cho n» gi§i, låi là ngày tu TÎnh 
KhÄu. Bån tôi là ngÜ©i Công Giáo, anh 
cho bi‰t là khi Hòa ThÜ®ng Tuyên Hóa 
viên tÎch, Pháp Thân cûa Ngài vÅn còn 
nguyên vËn không hôi thúi trong tÜ th‰ 
ngÒi ki‰t già, trên cä tháng tr©i. Dân 
chúng nghe ÇÒn Ç‰n xem và Çänh lÍ 
rÃt Çông trong sÓ Çó có gia Çình anh. 
Anh có dÅn tôi Ç‰n ch‡ quàn Pháp 
Thân cûa CÓ Hòa ThÜ®ng cho tôi xem. 
Sau Çó chúng tôi dùng cÖm chay tåi 
nhà hàng cûa chùa, xong Çi luôn 
xuÓng San José tham d¿ m¶t b»a cÖm 
h†p m¥t thân mÆt tåi m¶t nhà hàng v§i 
ñåi Tá Khanh, Cøc TrÜªng Cøc Quân 
VÆn và các Sï Quan cùng quš vÎ phu 
nhân cûa ngành mà sau cu¶c Ç°i Ç©i 
gÀn 30 næm chúng tôi m§i g¥p låi 
nhau, m§i bi‰t ÇÜ®c ai còn ai mÃt. Có 
m¶t ÇiŠu không hËn mà g¥p, Çúng là 
hai ch» "Tình C©". SÓ là chû nhân nhà 
hàng này không ai khác hÖn là NghŒ sï 
Thành ñÜ®c, ngÜ©i mà cách nay trên 
10 næm Çã bÎ C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt 
Tœ Nån CS ª Berlin "b¡t cóc",  khi anh 
cùng phái Çoàn Væn NghŒ cûa ViŒt 
C¶ng sang trình diÍn tåi Çây. RÒi sau 
Çó ÇÜ®c tœ nån tåi ñÙc, rÒi mª nhà 
hàng tåi Wuppertal,  khi còn ª ñÙc anh 
có Ç‰n chùa Viên Giác trình diÍn væn 
nghŒ m¶t vài lÀn trong kÿ lÍ PhÆt ñän 
và lÍ Vu Lan. V¡ng bóng m¶t th©i gian 
khá lâu, bây gi© tình c© g¥p låi anh ª 
San José cÛng là chû nhân cûa m¶t 
nhà hàng mang tên là "Thành ñÜ®c". 
Anh có nh© tôi trình låi  là trÜ§c h‰t 
anh xin Çänh lÍ vÃn an ThÜ®ng T†a 
Thích NhÜ ñi‹n cùng v§i quš ThÀy Cô, 
sau hÕi thæm tÃt cä anh chÎ em trong 
C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt Tœ Nån CS tåi 
ñÙc, chúc tÃt cä g¥p ÇÜ®c nhiŠu thuÆn 
duyên trong cu¶c sÓng hiŒn tåi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TØ trái sang phäi: ñåi Tá Huÿnh ƒn, 
NgÜ©i vi‰t, NghŒ sï Thành ñÜ®c, Phu 
nhân ñåi Tá Khanh, Cøc TrÜªng Cøc 

QuânVÆn. 

Ngày 12.08.2004, tôi r©i B¡c Cali 
trª vŠ Nam Cali b¢ng xe Çò "Hoàng", 
m¶t công ty xe Çò tân ti‰n cûa ngÜ©i 
ViŒt Nam. Giá vé m¶t lÜ®t tØ San José 
Ç‰n ch® ABC là 30 US, k‹ cä æn sáng 
và uÓng nÜ§c suÓi! ñÜ©ng dài Ç¶ 500 
cây sÓ. 

 
Ngày 13.08.2004, tôi ÇÜ®c hÜ§ng 

dÅn Çi xem Seaworld ª San Diego, nÖi 
trình diÍn bªi nh»ng con cá voi, cá heo 
n°i ti‰ng nhÃt th‰ gi§i mà chúng ta 
thÌnh thoäng thÃy trình chi‰u trên màn 
änh TV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Các con häi cÄu n¢m phÖi n¡ng trên 
phao n°i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀu s¡t này ÇÜ®c xây d¿ng trên bãi 
bi‹n Ç‹ quay låi cuÓn phim "Trân Châu 
Cäng" và "Titanic". HiŒn là khu giäi trí 
thu hút rÃt nhiŠu du khách Ç‰n xem. 

 
Ngày 14.08.2004, trÜ§c khi k‰t thúc 

Chuy‰n MÏ Du, gia Çình anh sui và tôi 
Çi MÍ Tây CÖ (Mexico) do VN TOURS 
ª Garden Grove t° chÙc. Cu¶c du lÎch 
gÒm có hai ngày m¶t Çêm. ñoån 
ÇÜ©ng dài Ç¶ 1.300 cây sÓ. Giá m‡i 
ngÜ©i là 89 US, k‹ cä nÜ§c uÓng, æn 
sáng, æn tÓi, ngû khách sån có hÒ t¡m. 

 
Khªi hành tØ ch® ABC Çi San 

Diego thæm thành "PhÓ C°" xây d¿ng 
vào næm 1769, và ÇÜ®c trùng tu låi cho 
công chúng Ç‰n xem vào næm 1969 
nhân k› niŒm 200 næm cûa San Diego. 
Tåi Çây còn lÜu gi» m¶t nhà tù Çû ch‡ 
cho 2 ngÜ©i. Vài c‡ xe ng¿a phía sau 
có thùng dài cûa các nhà thám hi‹m 
cách nay trên 200 næm. 

TØ PhÓ C° Çi Tijuana, xe chåy d†c 
theo b© bi‹n cong queo uÓn khúc. 
NgÒi trên xe du khách có th‹ nhìn thÃy 
Cæn CÙ Häi Quân San Diego v§i 
nh»ng chi‰c tàu chi‰n vØa m§i vào ø 
sºa ch»a sau nh»ng ngày tham chi‰n 
ª Iraq (VÎnh Ba TÜ).  

 

Tijuana là m¶t thành phÓ n¢m 
ngay biên gi§i gi»a MÏ và MÍ, t¿ do 
mÆu dÎch, m‡i næm có Ç¶ 2,8 triŒu 
ngÜ©i qua låi hai c°ng biên gi§i. Vì Çi 
cùng Çoàn do VN TOURS t° chÙc nên 
chúng tôi khÕi xuÓng xe trình giÃy t©, 
m†i thû tøc ÇŠu do anh Nghïa hÜ§ng 
dÅn lo (ª Çây không có thû tøc ÇÀu tiên 
Çâu nhé!). Xe chåy ngang qua c°ng 
sang ÇÃt MÍ Tây CÖ, nhà cºa thÜa th§t 
n¢m d†c sát theo ÇÜ©ng trông có vÈ 
nghèo nàn hÖn phÀn ÇÃt bên MÏ. Xe 
chåy Ç¶ 45 phút Ç‰n khu phÓ ÇÀu tiên, 
hay m¶t ch® biên gi§i, ngØng låi nghÌ 
m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ Ç‹ æn trÜa. Tåi Çây 
ngÜ©i Çông nhÜ h¶i, phÀn l§n là du 
khách tØ MÏ sang mua thuÓc Tây nhÃt 
là loåi Viagra, bán không cÀn toa Bác 
Sï mà låi rÈ hÖn bên MÏ. 

 
Món æn ph° thông và bình dân cûa 

ngÜ©i MÍ là Tacos. Tôi g†i thº món æn 
này. Cách làm: M¶t mi‰ng bánh b¶t mì 
tráng mÕng tròn nhÜ bánh tráng, 
ÇÜ©ng kính Ç¶ 15 cm, tùy theo th¿c 
khách ch†n nhÜn, nhÜ thÎt bò, gà, heo 
v.v... ñÀu b‰p xào chung v§i gia vÎ 
xong xúc Ç° lên mi‰ng bánh mì, x‰p 
Çôi låi và bÈ hai bên vào, khi æn chÃm 
v§i nÜ§c xÓt ÇÆu. NgÜ©i MÍ thích æn 
ÇÆu, nên nÜ§c chÃm loåi gì cÛng làm 
b¢ng ÇÆu. Do Çó ngÜ©i ViŒt Nam ta 
m§i Ç¥t ra hai câu ca dao nhÜ sau: 

Không æn ÇÆu không phäi ngÜ©i 
MÍ 

Không Çi trÍ không phäi ngÜ©i ViŒt! 
 
R©i ch® Biên Çi Caliente xem Çua 

chó. LÀn ÇÀu tiên m§i ÇÜ®c xem Çua 
chó. TrÜ§c tiên m‡i ngÜ©i dÅn m¶t con 
chó Çi trÜ§c khán giä trình diÍn. M‡i 
lÀn Çua có 9 con. Trên ÇÜ©ng Çua chó 
chåy có c¶t m¶t con chó giä vào s®i 
dây nylon. Khi b¡t ÇÀu cu¶c Çua, ngÜ©i 
ta bÃm nút cho cái máy kéo con chó 
giä chåy trÜ§c thÆt nhanh, 9 con chó 
Çua chåy theo sau cho Ç‰n Çích. Tôi 
thº th©i vÆn mua con sÓ 5, vŠ nhÃt là 
con sÓ 6! 
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DÅn chó trình diÍn trÜ§c khán Çài. 
 
Sau Çó Çi Rosarito, khu nghÌ mát 

v§i nhiŠu bãi bi‹n và núi ÇÒi sa måc. 
Xe chåy d†c theo b© bi‹n quanh co, có 
nÖi tØ xa l¶ nhìn xuÓng bi‹n cách xa cä 
100 mét! Hãng phim FOX (Fox Studio) 
cûa MÏ thuê ÇÃt rÈ cûa MÍ xây d¿ng 
m¶t phim trÜ©ng to l§n sát bi‹n Ç‹ dàn 
d¿ng nh»ng cuÓn phim mà chúng ta có 
dÎp xem. 
 

R©i Rosarito Çi Puerto Nuevo, 
m¶t làng Çánh cá d†c theo b© bi‹n n°i 
ti‰ng vŠ tôm hùm, có trên 30 tiŒm æn, 
quán rÜ®u. La cà Ç‰n nh»ng quán bình 
dân vØa æn rÈ tiŠn vØa ÇÜ®c nghe 
nh»ng bän nhåc dân ca "Mariachis" 
cûa nh»ng chàng nhåc sï lãng tº trên 
vÌa hè nhÜ ª ViŒt Nam, du khách cäm 
thÃy thích thú tåm quên Çi nh»ng ngày 
mÕi mŒt ngÜ®c xuôi lo làm viŒc Ç‹ trä 
n® áo cÖm. Phái Çoàn dùng cÖm chiŠu 
tåi Çây do VN TOURS Çãi m‡i ngÜ©i 
có m¶t con  tôm hùm rÃt ngon, nhÜng 
chÃm v§i nÜ§c sÓt ÇÆu thì nó låt lëo 
làm sao! 
 

R©i Puerto Nuevo lúc 19g20 Çi 
Ç‰n khách sån Califia Ç‹ nghÌ Çêm. Tåi 
Çây có hÒ bÖi, du khách nên t¡m ngâm 
mình trong nÜ§c nóng Ç‹ cho giãn gân 
cÓt sau m¶t ngày Çi ÇÜ©ng mŒt mÕi. 

 
Ngày 15.8.2004, r©i Califia Çi trª 

vŠ ngØng låi Ensenada, m¶t thành 
phÓ duyên häi xinh ÇËp, l§n thÙ ba cûa 
dãy Baja California, có nhiŠu hãng 
xÜªng chuyên Çóng ÇÒ h¶p häi sän và 
trÒng nho làm rÜ®u vang. Næm 1952, 
dãy Baja California ÇÜ®c nâng lên 
hàng Ti‹u Bang. Ensenada là m¶t häi 
cäng lâu Ç©i nhÃt và là m¶t trong 
nh»ng häi cäng quan tr†ng nhÃt cûa 
MÍ Tây CÖ. Cá tÜÖi, tôm hùm, bào ngÜ 
còn tÜÖi (10 US / 1 Kg) là nh»ng loåi 
häi sän Ç¥c biŒt cûa vùng bi‹n 
Ensenada. Tåi Çây có tàu chª du 
khách (5 US/ngÜ©i) Çi m¶t vòng häi 
cäng Ç‹ nhìn tÆn m¡t nh»ng con häi 

cÄu n¢m ng°n ngang trên các phao 
n°i dùng làm dÃu cho tàu ra vào. 

 
R©i Ensenada Çi Buffaroda là 

thành phÓ c¿c Nam cûa dãy ÇÃt Punta 
Banda cách Ensenada Ç¶ 44 cây sÓ. 
Tåi Çây n°i ti‰ng nhÃt là nh»ng mÕm 
Çá lÒi lõm lå lùng d†c theo b© bi‹n, tåo 
nên nh»ng hÓc gió kh°ng lÒ cho sóng 
Çánh vào làm thành nh»ng ng†n nÜ§c 
phun lên cao ngÃt tuyŒt ÇËp. Có m¶t 
hang Ç¶ng thiên nhiên bÎ sóng xoi mòn 
rÃt sâu Çã bi‰n nh»ng cÖn sóng dÆp 
vào Çá tåo thành c¶t nÜ§c cao Ç‰n 9, 
10 thÜ§c, ÇÒng th©i tåo nên nh»ng 
ti‰ng hú kÿ dÎ. TØ Çó ÇÜ®c mang tên là 
"MÕm Gió Hú". 
 

D†c ÇÜ©ng nhiŠu quÀy hàng dã 
chi‰n bày bán các loåi Ç¥c sän trong 
vùng nhÜ Olives, mÆt ong rØng, ho¥c 
bánh b¶t b¡p Tamales, Ç¥c biŒt tan 
ngay trong miŒng, cûa dân bän xÙ Ç‹ 
du khách tha hÒ l¿a ch†n. 

Trong khoäng tØ tháng 12 Ç‰n 
tháng 3 m‡i næm, tØ nh»ng chòi quan 
sát, du khách có th‹ thÃy tØng Çàn cá 
voi thiên di tØ Alaska vŠ miŠn bi‹n Ãm 
áp Baja. 
 

R©i "MÕm Gió Hú", trên ÇÜ©ng vŠ 
ai nÃy ÇŠu mŒt mÕi nhÜng rÃt thích thú 
và hài lòng v§i chuy‰n MÍ du này. Khi 
Ç‰n c°ng biên gi§i MÍ-MÏ, lÀn này tÃt 
cä phäi xuÓng xe mang theo hành lš 
ÇÙng s¡p hàng m¶t Ç‹ cänh sát biên 
phòng MÏ ki‹m soát giÃy t© và hành lš. 
Sau Çó lên xe vŠ låi ch® ABC lúc 20 
gi© 10. 

 
Qua hai ngày Çi du lÎch do VN 

TOURS t° chÙc, ngÜ©i vi‰t có vài nhÆn 
xét khách quan nhÜ sau: 

 
1/- NgÜ©i MÍ nói ti‰ng Tây Ban 

Nha, rÃt hiŠn lành, hi‰u khách, vui vÈ, 
m©i khách mua hay không mua vÅn nª 
m¶t nø cÜ©i và nói câu tåm biŒt. Không 
thÃy m¶t ngÜ©i æn xin. Theo l©i hÜ§ng 
dÅn viên cho bi‰t là trong 3 næm anh 
Çã hÜ§ng dÅn rÃt nhiŠu phái Çoàn Çi 
MÍ, chÜa có ai bÎ cÜ§p gi¿t hay bÎ móc 
túi m¶t lÀn nào. 
 

2/- HŒ thÓng phân phÓi xæng dÀu 
do nhà nÜ§c quän lš. Do Çó Çi Çâu 
cÛng thÃy cây xæng xây d¿ng giÓng 
nhau, cùng m¶t màu s¡c và cùng 

mang m¶t tên là Pemex (Petrolos 
Mexicanos). 
 

3/- Anh Nghïa, m¶t c¿u quân nhân, 
làm hÜ§ng dÅn viên, anh vui vÈ, nói 
næng hoåt bát, trào phúng, thuy‰t minh 
rõ ràng và rành rë nh»ng ÇÎa danh mà 
chúng tôi Çã Ç‰n xem. Thay m¥t Çoàn 
du khách xin cám Ön VN TOURS và 
nhÃt là anh Nghïa, hËn g¥p låi nhau 
lÀn sau n‰u có dÎp. Quš vÎ nào chÜa có 
cÖ h¶i Çi MÍ nên Çi m¶t lÀn cho bi‰t. 
ñÎa chÌ liên låc: VN TOURS - 14144 
Brookhurst St.- Garden Grove, CA. 
92843 - Tel. 714-210 2180. 

Ngày 16.8.2004, tham d¿ bu°i cÖm 
chiŠu h†p m¥t thân mÆt v§i ñåi Tá 
NguyÍn ñình Thông và các Sï Quan 
ngành Quân VÆn cÜ ngø tåi Nam Cali. 

 
Ngày 17.8.2004 Çi Shopping ª Los 

Angeles và chuÄn bÎ ÇÒ Çåc Ç‹ trª låi 
ñÙc ngày 18.8.2004. 

 
MÜ©i tám ngày ª MÏ, Çã ÇÜ®c gia 

Çình anh chÎ sui tôi cung cÃp phÜÖng 
tiŒn và tåo m†i ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i Ç‹ 
tôi ÇÜ®c Çi Çây Çi Çó. Xin chân thành 
cám Ön anh chÎ và hai v® chÒng cháu 
Tâm & LŒ. HËn g¥p nhau låi tåi ñÙc. 

 
Xin chào tåm biŒt quš vÎ cùng bån 

bè thân m‰n mà tôi Çã g¥p trong 
chuy‰n MÏ du này. 
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L©i mª ÇÀu cho 

Tam QuÓc Chí ViŒt Nam 
 

Phåm Nguyên LÜÖng 
 

� Có Tam QuÓc Chí tåi ViŒt Nam hay không?  
� Có ba nÜ§c Çåi chi‰n tåi An Nam hay không? 

 
Theo ÇÎnh nghïa, m¶t quÓc gia hay m¶t nÜ§c, chÌ có khi 

nÜ§c Çó có lãnh th°, có kinh Çô, có quân Ç¶i riêng; nhÃt là 
có vua, có dân v§i sinh hoåt t¿ trÎ... Hi‹u nhÜ th‰ thì rõ ràng 
tØ næm 1527 Ç‰n 1802 tåi An Nam có ba nÜ§c rõ rŒt: 

Måc ñæng Dung sau khi cÜ§p ngôi nhà Lê næm 1527 Çã 
Çóng Çô ª ñông ñô (Thæng Long cÛ). Cha truyŠn, con nÓi, 
làm vua ÇÜ®c 150 næm, gÒm 5 Ç©i vua ª ñông ñô là: 

 
Måc ñæng Dung (1527-1529);  
Måc ñæng Doanh (1530-1540);  
Måc Phúc Häi (1541-1546);  
Måc Phúc Nguyên (1546-1561);  
Måc MÆu H®p (1562-1592); và 
ba vua Måc Çóng Çô tåi Cao B¢ng là:  
Måc Kính Cung (1592-1625);  
Måc Kính Khoan (1623-1638)  
Måc Kính VÛ (1638-1677). 
ThÃy nhà Måc cÜ§p ngôi nhà Lê, trung thÀn NguyÍn Kim 

chåy sang SÀm Châu - Lào, gây l¿c lÜ®ng, rÒi cùng TrÎnh 
Ki‹m phò Hoàng tº Lê Duy Ninh chi‰m låi ÇÜ®c Thanh Hóa 
và NghŒ An làm ÇÃt cæn bän. Lê Duy Ninh ÇÜ®c tôn lên 
ngôi, tÙc là vua Lê Trang Tôn (1533-1548). TriŠu Çình cûa 
ông vua ÇÀu tiên Ç©i Lê trung hÜng Çó, Çóng Çô tåi làng Vån 
Låi, thu¶c Tây ñô, Thanh Hóa... 

NguyÍn Kim và TrÎnh Ki‹m liên ti‰p Çem quân tØ Thanh 
Hóa Çi tÃn công nÜ§c cûa vua Måc Ç‹ mong chi‰m låi 
Thæng Long. NhÜng phäi Ç‰n Ç©i Thái sÜ TrÎnh Tùng, con 
thÙ cûa TrÎnh Ki‹m, quân Lê m§i chi‰m ÇÜ®c ñông ñô và 
Çu°i vua, quan nhà Måc chåy lên Cao B¢ng... 

Sau khi NguyÍn Kim mÃt, TrÎnh Ki‹m có š thoán nghÎch 
nên dung dÜ«ng cho cÆn tÜ§ng bày mÜu ÇÀu Ç¶c con trÜªng 
cûa NguyÍn Kim là NguyÍn Uông. Con thÙ là NguyÍn 
Hoàng s® hãi, bèn bàn cùng ngÜ©i thân là Thái phó NguyÍn 
Ð Ty Ç‹ xin chÎ nói v§i TrÎnh Ki‹m cho vào trÃn thû ThuÆn 
Hóa. Tåi ÇÃy, NguyÍn Hoàng nh© nh»ng tÜ§ng giÕi, t° chÙc 
m†i viŒc Ç‹ lÆp nÜ§c riêng ª ThuÆn Hóa. NguyÍn Hoàng lÆp 
hành ÇiŒn lúc ÇÀu ª cæn cÙ Ái Tº, Quäng TrÎ, sau d©i vŠ Phú 
Xuân (Hu‰) ... 

Ba nÜ§c, ba nÖi, có quân Ç¶i, kinh Çô, t¿ trÎ riêng, dùng 
m†i thû Çoån Ç‹ thanh toán lÅn nhau: 

Quân Lê-TrÎnh cÓ Çánh quân Måc Ç‹ chi‰m Thæng Long. 
Quân NguyÍn cûa Nam Hà, dùng mÜu Ç‹ lÃy lòng chúa 

TrÎnh cÛng Çem quân ra B¡c Çánh quân Måc... 
NgÜ®c låi, quân Måc cÛng tìm cách diŒt quân Lê-TrÎnh 

Ç‹ chi‰m låi Thanh Hóa và NghŒ An. 
Quân Måc cÛng vào Çánh cä ThuÆn Quäng: Næm 1572, 

tÜ§ng Måc LÆp Båo Çem thûy quân Måc vào Çánh HÒ Xá và 
Lång Uy‹n cûa Nam Hà. NguyÍn Hoàng phäi dùng mÏ nhân 
k‰ Çánh Çu°i quân Måc Ç‹ bäo vŒ lãnh th°... 

V§i th©i gian và tình hình chính trÎ cûa cä ba nÜ§c, cu¶c 
chi‰n khi‰n nÜ§c Måc bÎ tiêu diŒt vào næm 1677. Tuy nhiên 

gi»a hai nÜ§c còn låi, trÆn chi‰n dai d£ng tØ 1627 Ç‰n 1672 
gi»a B¡c Hà và Nam Hà vÅn bÃt phân th¡ng båi.  

ChÌ khi nhà Tây SÖn n°i lên tØ næm 1771, chúa TrÎnh 
Sâm m§i Çem quân B¡c Hà chi‰m ÇÜ®c ThuÆn Hóa. 

Khi nhà Tây SÖn hùng cÙ, xÜng Ç‰, chi‰m Qui NhÖn, 
Quäng Nam, Phú Yên. NguyÍn Nhåc Çóng Çô tåi ñÒ Bàn 
hay Hoàng ñ‰ thành. Chúa NguyÍn phäi chåy vào Nam, 
xÜng vÜÖng và Çóng Çô ª Gia ñÎnh...  

ñÃt nÜ§c An Nam khi Çó låi chia làm ba nÜ§c... Tây SÖn 
Çánh cä B¡c Hà và Nam Hà rÒi tiêu diŒt cä h† TrÎnh lÅn vua 
Lê. NhÜng rÒi cuÓi cùng NguyÍn Ánh Çánh th¡ng nhà Tây 
SÖn, thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, Ç°i tên nÜ§c là ViŒt Nam tØ 
1802... 

 

� Quan niŒm vŠ trung thÀn và nghÎch t¥c trong 
Tam QuÓc Chí ViŒt Nam ? 

 
ñ‹ diÍn nghïa Tam QuÓc Chí ViŒt Nam, không gì b¢ng 

dùng ngay chính sº có ÇÜ®c v§i nh»ng nhân vÆt có thÆt, 
cùng nh»ng s¿ kiŒn cø th‹ Çã xäy ra trong sº ViŒt... Tuy 
nhiên, các sách sº Çã có nhiŠu Çi‹m khác nhau: Cùng m¶t 
s¿ kiŒn xäy ra cho cùng m¶t nhân vÆt, bÓn quy‹n sº ViŒt 
cûa bÓn tác giä khác nhau Çã diÍn tä và vi‰t tên nhân vÆt Çó 
khác nhau! Vì th‰, cæn cÙ vào s¿ kiŒn diÍn tä bªi quy‹n sº 
này, së hÖi khác quy‹n sº kia. Có khi còn trái ngÜ®c! 

Chúng tôi Çã cÓ g¡ng tìm hi‹u tØ nhiŠu nguÒn tài liŒu 
khác nhau, tØ nh»ng truyŒn trong nhân gian, nh»ng truyŒn 
truyŠn khÄu, Ç‰n các gia phä ghi låi nh»ng dòng h† Çã tr¿c 
ti‰p góp phÀn trong các bi‰n cÓ lÎch sº th©i Ãy... Ç‹ cÓ diÍn 
nghïa m†i viŒc sao cho càng sát v§i nh»ng gì Çã xäy ra cûa 
th©i kÿ "Tam QuÓc" trong sº ViŒt. 

Tuy nhiên chúng tôi bi‰t r¢ng b¶ Tam QuÓc Chí ViŒt 
Nam này vÅn mang tính cách diÍn tä låi nhiŠu dã sº xen lÅn 
v§i chính sº! Cho nên khi có nh»ng phÜÖng tiŒn khoa h†c 
tìm ra s¿ thÆt, ho¥c có nh»ng nhân chÙng rõ ràng, nhÃt là 
trong tÜÖng lai, khi có ÇÜ®c m¶t "Hàn Lâm ViŒn ViŒt Nam" 
nghiên cÙu vŠ sº liŒu ÇÃt nÜ§c, rÒi xác ÇÎnh nh»ng gì là 
chính sº, hiŒn tåi không ai có th‹ xác ÇÎnh m¶t træm phÀn 
træm ÇiŠu gì Çã xäy ra trong sº ViŒt! 

ñ‹ thoát cänh bè phái, ho¥c lÃy tÜ cách là hÆu duŒ cûa 
dòng h† này, nhân vÆt kia, gây ra s¿ thiên ki‰n, cÓ bênh v¿c 
dòng dõi, t¿ cho mình là chính phái, g†i ngÜ©i khác là tà 
phái, là gi¥c v.v... tác giä Çã cÓ g¡ng Çóng vai ngÜ©i k‹ 
truyŒn cûa ba nÜ§c v§i ngòi bút không thiên vÎ t§i mÙc tÓi 
Ça... Vì th‰, ba nÜ§c, ba vua riêng rë. KÈ trung thành v§i vua 
cûa m‡i nÜ§c së ÇÜ®c coi là trung thÀn cûa vua nÜ§c Çó; dù 
r¢ng các nÜ§c kia së g†i trung thÀn Çó là nghÎch t¥c! 

Tam QuÓc Chí ViŒt Nam, Ç¶c giä së thÃy:  
Vua nhà Måc có nh»ng trung thÀn nhÜ Måc Kính ñi‹n, 

NguyÍn Ng†c LiÍn, Måc ñôn NhÜ®ng... 
NÜ§c cûa vua Lê và chúa TrÎnh có nh»ng trung thÀn nhÜ 

NguyÍn Kim, TrÎnh Ki‹m, NguyÍn H»u Liêu, Hoàng ñình 
Ái... 

NÜ§c Nam Hà cûa các chúa NguyÍn có trung thÀn nhÜ 
NguyÍn H»u DÆt, ñào Duy TØ, NguyÍn H»u Ti‰n v.v... 

M‡i trung thÀn ÇŠu Çáng ÇÜ®c ÇŠ cao vì h† h‰t lòng v§i 
vua v§i nÜ§c cûa h†. 

Räi rác trong Tam QuÓc Chí ViŒt Nam có nhiŠu gÜÖng 
anh hùng, liŒt n», v§i nh»ng n‰p sÓng gÜÖng mÅu cûa ngÜ©i 
xÜa, rÃt Çáng nêu gÜÖng cho hÆu th‰... M¶t sÓ ngÜ©i ViŒt, tØ 
xÜa chÌ thích Ç†c nh»ng truyŒn cûa Tây, cûa Tàu. H† cho 
r¢ng nh»ng danh nhân ngoåi quÓc m§i cho nh»ng Çi‹n tích 
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thú vÎ. H† thán phøc nh»ng mÜu thÀn, chÜ§c qu› cûa nh»ng 
vÎ quân sÜ, ho¥c nh»ng danh tÜ§ng cûa ngoåi bang... 

ñ†c kÏ sº ViŒt cûa th©i Tam QuÓc ViŒt Nam Ç¶c giä së 
thÃy nh»ng anh hùng, liŒt n» cûa An Nam không thua kém 
các danh nhân th‰ gi§i mà nhiŠu vÎ còn tr¶i hÖn là Ç¢ng 
khác! ThÆt vÆy, ñåi ñ‰ Nã Phá Luân trong sº Pháp ÇÜ®c coi 
là bách chi‰n, bách th¡ng, nhÜng låi thua trÆn cuÓi cùng ª 
Waterloo, rÒi bÎ quân ÇÒng minh hÒi Çó b¡t Çi Çày Ç‰n ch‰t... 
Trái låi Hoàng ñ‰ Quang Trung cûa th©i Tam QuÓc trong sº 
ViŒt không nh»ng luôn chi‰n th¡ng, låi chÜa hŠ chi‰n båi 
ho¥c ch‰t trong tay kÈ thù. 

Trong truyŒn Tam QuÓc Chí cûa Trung Hoa, nhân vÆt 
Kh°ng Minh ÇÜ®c coi là có mÜu lÜ®c thÀn sÀu, qu› khÓc... 
Th©i Tam QuÓc Chí ViŒt Nam có NguyÍn H»u DÆt, quân sÜ 
cûa chúa NguyÍn, mÜu mËo xuÃt chúng. Ti‰ng hét nhÜ sÃm 
cûa TrÜÖng Phi trong truyŒn Tàu Ç‹ liên tÜªng Ç‰n danh 
tÜ§ng NguyÍn H»u Liêu hét ra lºa trong  sº ViŒt. 

VŠ m¥t gian hùng, n‰u Ç¶c giä truyŒn Tàu cho r¢ng Thái 
sÜ Tào Tháo cûa vua nhà Hán là nhân vÆt gian hùng hÖn 
cä, khi Ç†c sº ViŒt së thÃy Thái sÜ TrÎnh Tùng cûa vua Lê 
trong th©i Tam QuÓc ViŒt không nh»ng qu› quyŒt không 
kém, mà còn có nhiŠu hành Ç¶ng gian hùng hÖn n»a. 

Trong truyŒn Tam QuÓc Chí cûa Trung Hoa ta thÃy có 
truyŒn Lã BÓ hí ñiêu ThuyŠn rÃt sÓng Ç¶ng, trong Tam 
QuÓc Chí ViŒt Nam ta cÛng có truyŒn LÆp Båo hí Ng†c Lâm 
ly kÿ không kém. LÆp Båo là tÜ§ng tài giÕi cûa nhà Måc vào 
Çánh ThuÆn Hóa, Ng†c Lâm là tuyŒt th‰ giai nhân, ái thi‰p 
cûa chúa NguyÍn Hoàng... 

VÃn ÇŠ tìm các sº liŒu ÇÀy Çû cho Tam QuÓc Chí ViŒt 
Nam không phäi là dÍ. ThÆt vÆy, chúng tôi Çã cÓ g¡ng làm 
sao Ç‹ có nh»ng câu chuyŒn vØa sát v§i sº liŒu, vØa dÍ 
hi‹u, thú vÎ cho ngÜ©i Ç†c; låi vØa có th‹ giúp Ç¶c giä vØa 
giäi trí, vØa Ç†c bi‰t thêm nh»ng nét chính Çã xäy ra trong 
sº ViŒt vào th©i Çó. 

ñ†c Tam QuÓc Chí ViŒt Nam ngÜ©i Ç†c së thÃy khá ÇÀy 
Çû nh»ng bài thÖ Ç¥c s¡c và nhÃt là nh»ng câu sÃm "tiên tri" 
cûa Trång Trình NguyÍn BÌnh Khiêm. Tác giä låi tìm cách 
diÍn giäi ÇÜ®c trong hoàn cänh nào Ôn NhÜ HÀu NguyÍn 
Gia ThiŠu (1741-1789) Çã hoàn thành tác phÄm "Cung Oán 
Ngâm Khúc" ? Không nh»ng th‰, Ç¶c giä së ngåc nhiên vŠ 
nh»ng dÅn chÙng Ç‹ có th‹ hi‹u ÇÜ®c nh»ng "chua chát" khi 
nói vŠ khä næng sáng tác "Chinh Phø ngâm" cûa ñ¥ng TrÀn 
Côn ? 

Dù sao Çi n»a, v§i m¶t tác phÄm trÜ©ng thiên nhÜ Tam 
QuÓc Chí ViŒt Nam, n‰u quy‰t lÃy công tâm vi‰t vŠ nh»ng 
truyŒn cûa gÀn 500 næm trÜ§c, nh»ng thi‰u sót vŠ tài liŒu 
cÛng nhÜ nh»ng vøng vŠ, sai låc trong viŒc diÍn nghïa lÎch 
sº Ç‹ có th‹ có l‡i v§i ngÜ©i xÜa, ho¥c nh»ng s¿ viŒc thay vì 
Çáng ÇÜ®c ÇŠ cao låi làm ngÜ®c låi... Çã khó th‹ tránh h‰t! 

Tam QuÓc Chí cûa Trung Hoa Çã ÇÜ®c tác giä La Quán 
Trung vi‰t låi nhiŠu lÀn. V§i th©i gian låi ÇÜ®c b° túc bªi 
nhiŠu væn thi sï, m§i ÇÜ®c thÃy thích thú và sÓng Ç¶ng nhÜ 
bän ta vÅn Ç†c hiŒn tåi... 

Chúng tôi cÛng mong r¢ng v§i lÀn xuÃt bän này "Tam 
QuÓc Chí ViŒt Nam diÍn nghïa" së ÇÜ®c nh»ng  bÆc cao 
nhân, ho¥c nh»ng vÎ có tài liŒu chính xác b° túc cho, Ç‹ 
truyŒn dài lÎch sº ViŒt Nam này së thêm phong phú và chính 
xác cho các lÀn tái bän. ñ‹ rÒi, chúng ta së có m¶t tác 
phÄm không thua kém gì bÃt cÙ nh»ng pho truyŒn lÎch sº 
nào trên th‰ gi§i. ñó là m¶t hãnh diŒn không nh»ng cho tác 
giä Phåm Nguyên LÜÖng mà còn là m¶t t¿ hào chung cûa 
dân ViŒt tåi quÓc n¶i cÛng nhÜ häi ngoåi... Mong l¡m thay!� 

 
Vẫn Nợ Ai…  

Lời Trăn Trối! 
 
 
 
 
 

                                 * Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

(Xin cúi đầu tuởng-niệm những anh-hùng, liệt-
nữ của dân-tộc đã tuẫn-quốc trong giờ phút 
cuối cùng của cuộc chiến chống cộng-sản tháng 
Tư năm 1975) 

 
 

Tôi đứng lặng dưới trời mưa tháng Sáu 
Nghĩa-trang buồn nhìn nấm mộ vô-danh 
Kèn truy-điệu trổi âm hờn u-uất 
Thoảng bên tai nghe tuởng khúc quân-hành. 
 
Ai sừng sững thân làm bia đỡ đạn (1) 
Cản bước thù em hãy thoát theo cha 
Rồi mai mốt trở nên người hữu-dụng 
Nhớ về đây vá lại mảnh sơn-hà.  
 
Ai bốc cháy giữa trời đêm tang tóc (2) 
Trăn trối lời dao nhọn xoáy trong lòng 
Đi đi nhé lo chu toàn đại-cuộc 
Để sau này tô thắm lại non sông.  
 
Bao lâu rồi bao nhiêu mùa lá rụng 
Mà tưởng chừng như thoáng mới hôm qua 
Cả dân-tộc vẫn ngày đêm khắc-khoải 
Đợi đoàn quân về giải-thoát quê nhà. 
 
Quê-hương ta đó Tiền-Nhân khai phá 
Đổ xuống bao đời xương máu cha ông 
Bồi đắp thành dải giang-sơn gấm vóc 
Cho đàn sau hãnh-diện giống Tiên Rồng. 
 
Hỡi em bé ngày xưa giờ đã lớn 
Hỡi người trai nay tóc đã phai màu 
Có nghe vọng từ  những trang sử máu 
Tiếng hồn thiêng sông núi réo canh thâu. 

 
 

 
 

Chú Thích:  (1) Những chiến sĩ anh-hùng Dù và Bộ Binh 
của Quân Đội VNCH,  bất chấp lệnh đầu hàng của tân Tổng 
Thống và Thủ-Tuớng, ngày 29 & 30 tháng 4 năm 75 đã hiên-
ngang tử-chiến không cho cộng-sản vào thành phố. Các anh 
đã tuẫn-quốc ngay trên những con đuờng thân yêu của Thủ-
Đô. 
(2) Đêm ngày 28 rạng ngày 29 tháng 4 năm 75, những phi-
công anh-hùng của Không-Lực VNCH, các Phi-hành-đoàn Tinh 
Long AC119 Trung Úy: Thành (tuẫn quốc), Trung Úy: 
Hiền (tuẫn quốc) ,và phi-hành-đoàn Phi-Long khu-trục A1 
Đại Úy Phúc, Thiếu Tá Phùng (tuẫn quốc) đã cất cánh duới 
làn mưa pháo của địch, bay lên để tiêu-diệt những ổ pháo địch 
và bảo-vệ thủ-đô Sài Gòn. Mờ sáng ngày 29 tháng Tư, phi-cơ 
của các anh đã bị trúng đạn phòng-không của địch, và nổ tung 
giữa bầu trời tang tóc. Riêng Đ/U Phúc đã đáp an-toàn sau 
khi hết bom đạn. 
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L©i gi§i thiŒu cho 

Tam QuÓc Chí  
ViŒt Nam 

 

TrÀn Ng†c Ninh 
 

Trong cä gÀn 2000 næm n¢m trong luân khoách cûa 
Trung Hoa, b¡t ÇÀu là m¶t ÇÃt n¶i thu¶c, rÒi thành m¶t nÜ§c 
Ç¶c lÆp, nÜ§c ta thÃm nhuÀn væn minh và h†c thuÆt cûa Tàu 
Ç‰n Ç¶ r¢ng, tuy m¶t phÀn nào vÅn gi» ÇÜ®c bän s¡c cûa 
dân t¶c và vÅn kiêu hùng bäo vŒ ÇÜ®c ÇÃt nÜ§c, núi sông, 
nhÜng Çã nhÆn Kh°ng giáo là gÓc cûa giáo døc chính thÓng. 
Phong tøc, lÍ nghïa cÛng vÅn d¿a theo væn hóa c° cûa 
Trung Hoa v§i m¶t sÓ hình thÙc thay Ç°i nông cån. 

GÀn Çây, khi Trung QuÓc cÜÖng quy‰t dÙt bÕ v§i quá 
khÙ. ñåo Kh°ng, Månh, bÎ bi‰m vào hång h†c thuÆt phong 
ki‰n, låc hÆu; xã h¶i và kinh t‰ c° truyŠn bÎ Çào x§i, phá nát, 
thì ª thôn quê ViŒt Nam, gia Çình vÅn còn gi» ÇÜ®c m¶t chút 
keo sÖn và viŒc lÍ bái låi b¡t ÇÀu sÀm uÃt ngay sau khi toàn 
cõi ViŒt Nam ÇÜ®c thÓng nhÃt trong m¶t ch‰ Ç¶ d¿a vào š 
thÙc hŒ b¡t nguÒn tØ Liên Xô và C¶ng Hòa Nhân Dân Trung 
QuÓc. Và tÃt nhiên, t¿ nhiên ª kh¡p nÜ§c ViŒt Nam låi thÃy 
xuÃt hiŒn, ngoài nh»ng truyŒn ki‰m hiŒp, có Çû Thi‰u Lâm, 
Võ ñang, Nga Mi, Hoa SÖn, Cái Bang... nh»ng truyŒn c°, 
væn xuôi, nhÜ Phong ThÀn, Tây Du, Tam QuÓc Chí diÍn 
nghïa... Không nh»ng th‰, trên sân khÃu hát b¶i, cäi lÜÖng, 
nh»ng tuÒng "Lã BÓ hí ñiêu ThuyŠn", "Huê Dung ti‹u l¶" ... 
rút tØ Tam QuÓc Chí, dï nhiên v§i l©i hát thay Ç°i và c©, 
quåt, Ç°i m§i... vÅn "æn khách" hÖn nh»ng tuÒng cách mång! 

Cùng v§i Thûy Hº và Tây Du Kš, Tam QuÓc Chí Çóng 
m¶t vai trò quan tr†ng trong nhân sinh quan cûa dân Trung 
Hoa cho Ç‰n th©i ñåi Cách Mång Væn Hóa. Ÿ ViŒt Nam gi§i 
sï ngày xÜa cÛng mê "Tam QuÓc". Tôi còn nh§ Çã ÇÜ®c ngÒi 
nghe m¶t ông ÇÒ hÕng thi nói chuyŒn vŠ Quan Vân TrÜ©ng 
b¢ng ti‰ng Hán ViŒt và Ç†c nh»ng câu Tam QuÓc Chí DiÍn 
Nghïa mà ông thu¶c lòng! NgÜ©i bình dân phÀn nhiŠu chÌ 
bi‰t Tam QuÓc Chí tØng Çoån theo tØng vª tuÒng Çã ÇÜ®c 
xem. Còn cách h†c m§i nhÜ tôi, thì phäi Ç®i bän dÎch thuÆt 
khá sát, væn nºa kim, nºa c°, cûa ông Phan K‰ Bính (1875-
1921), m§i vào ÇÜ®c th‰ gi§i cûa Tam QuÓc. Ÿ Sàigòn hÒi 
Ãy cÛng có m¶t bän dÎch Ç¥c gi†ng ngÜ©i miŠn Nam mà 
chúng tôi ª Hà N¶i cÛng khoái l¡m, vì khi giä b¶ TrÜÖng Phi 
hay L» BÓ v§i nhau, dÅn bän miŠn Nam thÃy hào hÙng hÖn. 

Có nhiŠu ngÜ©i không hŠ hay bi‰t r¢ng Tam QuÓc Chí 
diÍn nghïa cûa Tàu không phäi là cuÓn sách cûa m¶t ngÜ©i, 
trong m¶t th©i. TruyŒn xäy ra chÌ trong m¶t giai Çoån ng¡n 
cûa lÎch sº là th©i HÆu Hán; b¡t ÇÀu tØ lúc có loån nông dân 
Khæn Vàng (Hoàng Cân) n°i lên do ba anh em Çåo sï h† 
TrÜÖng cÀm ÇÀu. RÒi xuÃt hiŒn ba häo hán ngÜ©i ÇÎa 
phÜÖng, Çào viên k‰t nghïa, anh cä là m¶t anh dŒt chi‰u, 
bán dép, có h† LÜu nhÜ vua Hán. Sau m¶t th©i Çåi náo ª 
cung Çình v§i nh»ng nhân vÆt rÃt màu mè, cäi lÜÖng nhÜ 
ñ°ng Trác, Lã BÓ, ñiêu ThuyŠn, thì thành cái th‰ chia ba 
thiên hå: Ngøy, Thøc, Ngô.  

Nhà Ngøy có Tào Tháo d¿a vào ông vua bù nhìn Hi‰n 
ñ‰, nhÜ nhà chùa th© tÜ®ng PhÆt b¢ng ÇÃt nung Ç‹ ÇÜ®c æn 
oän, cho Ç‰n ngày ngôi tÜ®ng bÎ lÆt Ç° thì ch‰t theo m¶t 
cách thäm håi. NhÜ NguyÍn Du Çã vi‰t trong "B¡c Hành Thi 
TÆp" (ñÒng TÜ§c ñài): "Ôi, NhÜ thº anh hùng, thä nhÜ thº" 
(Anh hùng nhÜ th‰ mà nhÜ th‰!). 

Nhà Thøc có LÜu BÎ, ngÜ©i gian hùng, không nh»ng 
Çánh lØa ÇÜ®c tên ÇŒ nhÃt gian hùng Tào Tháo (trong hoåt 
cänh, giä s® sÃm mà Çánh rÖi chén ÇÛa), låi lØa vua Hán Ç‹ 
ÇÜ®c phong là "Hoàng Thúc", còn lØa ÇÜ®c cä thiên hå hai 
nghìn næm sau, Ç‹ ÇÜ®c ti‰ng là chính thÓng nhà Hán. 

Nhà Ngô có Tôn QuyŠn, m¶t ngÜ©i væn dÓt, vÛ rát, låi 
tráo trª, vØa liên hiŒp v§i Thøc Ç‹ giäi nguy ÇÃt nÜ§c tåi trÆn 
Xích Bích, Çã trª m¥t thành thù ÇÎch... NhÜng Tôn QuyŠn låi 
là kÈ tÜÖng ÇÓi ÇÜ®c bình an nhÃt. 

Nh»ng khäo sát væn h†c sº m§i nhÃt cho bi‰t r¢ng Çã có 
nh»ng mänh truyŠn kÿ ÇÜ®c k‹ låi trong dân gian và ÇÜ®c 
chép låi bªi nh»ng nhà biên niên kš và ti‹u thuy‰t kš, trÜ§c 
khi ÇÜ®c gom thành truyŒn, rÒi låi ÇÜ®c c¡t xén, chÌnh ÇÓn 
låi mà thành hình nhÜ b¶ truyŒn hiŒn nay. 

Th©i Tam QuÓc cûa Tàu b¡t ÇÀu tØ næm 220 Ç‰n 265 
(45 næm). Ba nhân vÆt chính là: 

- Ts'ao Ts'ao (Tào Tháo, tÙc Tào A Man) : 150-220. 

- Liu Pei (LÜu BÎ, tÙc LÜu HuyŠn ñÙc) : 162-223. 

- Sun Ch'uan (Tôn QuyŠn) : 187-252. 

Nh»ng ngÜ©i Çã giúp LÜu BÎ lÆp nghiŒp, ÇÜ®c tä nhÜ 
nh»ng thÀn tÜ®ng, Çåi bi‹u cho nh»ng ÇÙc tính cao quí nhÃt 
cûa xã h¶i phong ki‰n, Çåi loån th©i Ãy:  

- Chu Ko Liang (Gia Cát LÜ®ng) (181-254) là m¶t Çåo sï 
bi‰t thiên væn, bÃm Ç¶n, bi‰t hô phong, hoán vÛ và cÛng là 
ngÜ©i rÃt trung thành v§i chû. 

- Kuan Yu (Quan VÛ) và 

- Chang Fei (TrÜÖng Phi) cùng ch‰t khoäng næm 219. 

- Riêng Chiao Yun (TriŒu Vân, tÙc TriŒu Tº Long) là m¶t 
trong nh»ng tÜ§ng gÀn nhÜ Thánh ThÀn; quân, tÜ§ng ÇÎch 
không nh»ng khi‰p s® mà còn kính phøc n»a!  

NgÜ®c låi Tào Tháo bÎ vë ra nhÜ m¶t Çåi gian hùng, tráo 
trª, nhát gan, ti tiŒn...  

Trong khi Chu Du, vÎ quân sÜ và chÌ huy trÜªng cûa nÜ§c 
Ngô, thì chÌ là m¶t bÎ thÎt tÓi tæm, mà Kh°ng Minh còn coi 
nhÜ m¶t th¢ng trÈ nít! 

S¿ th¿c lÎch sº cûa Tàu có lë không giän dÎ nhÜ th‰. 
Theo các h†c giä Trung QuÓc, Tào Tháo là m¶t trong  
nh»ng Çåi thi sï cûa nhà Hán (Thi phái Ki‰n An) và là m¶t tÜ 
tÜªng gia, Çã chú giäi binh pháp cûa Tôn-Ngô (Tôn TÅn và 
Ngô Khªi). Chu Du là ngÜ©i Çã t° chÙc häi quân cûa nÜ§c 
Ngô. Kh°ng Minh Çã phäi nh© Ç‰n l¿c lÜ®ng häi quân này, 
Ç‹ Çánh båi Çoàn chi‰n thuyŠn (Armada) cûa Tào Tháo, 
trên sông Xích Bích... 

TrÆn Xích Bích Çã th¿c s¿ là trÆn chi‰n then chÓt, quy‰t 
ÇÎnh s¿ chia ÇÃt Çai cûa nhà Hán thành ba nÜ§c. Vì Ngøy 
vÅn ª th‰ månh nhÃt, nên Gia Cát LÜ®ng vÅn có chû trÜÖng 
cÀn s¿ liên minh gi»a Thøc và Ngô. HÖn n»a, cä Ngô và 
Thøc ÇŠu phäi mª mang vŠ phÜÖng Nam. Thøc thu phøc 
Månh Hoåch (Meng Huo), nhÜng rÒi cÛng không dùng ÇÜ®c 
quân Nam Man m¶t cách h»u hiŒu. NÜ§c Ngô trái låi cÜ«ng 
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bách B¡c Nam ViŒt vào LÜ«ng Quäng, nhÜng cÛng không 
tránh n°i h†a diŒt vong sau Çó... 

Tam QuÓc Chí DiÍn Nghïa cûa Tàu d¿a vào ít nhÃt là 
bÓn sách Çã vi‰t tØ trÜ§c. Quan tr†ng nhÃt trong bÓn sách 
này có lë là quy‹n Tam QuÓc Chí (San Kuo Chi) cûa TrÀn 
Th† (Ch'en Shou: 233-297), ÇÜ®c b° túc v§i nh»ng l©i chú, 
l©i bàn cûa Sùng Chí (P'ei Sung Chih : 372-451). TrÀn Th† 
lúc thi‰u th©i ª nÜ§c Thøc, sau theo TÃn khi h† TÜ Mã cÜ§p 
ngôi cûa Ngøy, rÒi bình ÇÎnh ÇÃt Thøc, thôn tính ÇÃt Ngô. 

 

Tam QuÓc Chí cûa Tàu gÒm nhiŠu ti‹u truyŒn cûa 
nh»ng nhân vÆt Çã có trong th©i Çó. Chân dung Hoa ñà, 
ngÜ©i thÀy thuÓc giäi phÅu tiên ti‰n, Çã nåo xÜÖng cho Quan 
Công khi Quan Công ÇiŠm nhiên ngÒi Çánh c©. Tuy vÆy, 
Hoa ñà Çã bÎ Tào Tháo hå ngøc và gi‰t ch‰t vì Çã ÇÎnh bŒnh 
là Tào Tháo có m¶t cái nh†t, hay cái ung trong óc, cÀn ÇÜ®c 
m° s† ra Ç‹ ch»a! Giai thoåi vŠ Hoa ñà này là m¶t tuyŒt 
phÄm và Çã ÇÜ®c chép låi gÀn nhÜ nguyên vËn vào quy‹n 
Tam QuÓc Chí diÍn nghïa cûa Tàu. 

Ngoài ra, cu¶c Ç©i cûa Tào Tháo, LÜu BÎ, TriŒu Vân, 
Quan Công, TrÜÖng Phi cÛng ÇÜ®c k‹ m¶t cách rõ ràng v§i 
nhiŠu trung th¿c. TriŒu Vân là m¶t tÜ§ng cÜ§p tåi núi rØng. 
Quan VÛ và TrÜÖng Phi ÇŠu có án gi‰t quan sª tåi trÜ§c khi 
vŠ k‰t nghïa v§i LÜu BÎ và tranh giành v§i gi¥c Khæn Vàng... 

Ba cuÓn sau là: 

- HÆu Hán thÜ (Hou Hanshou): do Fan Yeh (Phåm DiŒp): 
398-446. 

- Tzu Chih Tung Chien: TÜ Mã Quang (Ssu su Kuang: 
1019-1086). 

- Thông Ki‰n CÜÖng Møc (Tung Chien Kang Mu): do 
Chu Hi (Chu Hsi: 1130-1200). 

Cä ba cuÓn này ÇŠu d¿a vào Tam QuÓc Chí cûa TrÀn 
Th† v§i nh»ng l©i bàn vŠ Çåo lš. 

GÀn Çây có m¶t cuÓn truyŒn b¢ng tranh vë, v§i m¶t Ãn 
bän ÇÀy Çû: Toàn TÜÖng Tam QuÓc Chí bình thoåi (Ch'uan 
Hsiang San kua Chie P'inh hoa: 1321-1323) và m¶t Ãn bän 
thô sÖ hÖn (1294), Çã ÇÜ®c tìm thÃy. 

Trong tÜÖng lai, rÃt có th‹, së tìm ÇÜ®c tåi m¶t kho lÜ«i 
cày, cán cuÓc nào Çó, ÇÀy mång nhŒn niêm phong tØ næm 
mÜ©i th‰ k›, ÇÜ®c moi ra m¶t vài tiŠn thân khác, Çã rách nát, 
cûa b¶ truyŒn tài tº này, khi‰n các h†c giä låi nhao nhao 
phÄm bình! 

Tác giä cûa Tam QuÓc Chí DiÍn Nghïa cûa Tàu thÜ©ng 
ÇÜ®c cho là La Quán Chung (Lo Kwan Chung), sÓng vào 
cuÓi th‰ k› thÙ mÜ©i bÓn. NhÜng không có b¢ng chÙng gì 
ch¡c ch¡n. La Quán Chung có th‹ là m¶t ngÜ©i, và cÛng có 
th‹ là m¶t nhóm ngÜ©i c¶ng tác v§i nhau. H† thu thÆp nhiŠu 
truyŠn thÓng truyŠn kÿ Ç‹ thêm th¡t vào nh»ng tài liŒu Çã 
vi‰t. Sách cûa h† ÇÜ®c chào Ç©i tØ næm 1522 và có bài t¿a 
ÇŠ næm 1494. Sách ÇÜ®c Çón nhÆn khá nÒng nhiŒt, tuy s¿ 
cÃu tåo có phÀn lÕng lÈo, truyŒn k‹ dài dòng, cÛng nhÜ có 
khá nhiŠu mâu thuÅn, lûng cûng... 

Næm 1679, m¶t bän Tam QuÓc Chí diÍn nghïa m§i cûa 
Tàu ÇÜ®c xuÃt bän do Mao Luân (Lao Lun) x‰p Ç¥t låi, và 
lÜ®c bÕ Çi khá nhiŠu, thành 120 hÒi. Con cûa Mao Luân là 
Mao Tôn CÜÖng (Mao Tsung Kang: 1632-1709) còn vi‰t 

thêm nh»ng l©i bàn sau m‡i hÒi. Bän cuÓi cùng này là bän 
lÜu truyŠn cho t§i ngày nay.  

M¶t nhà phê bình cÆn Çåi vi‰t r¢ng: Tam QuÓc Chí diÍn 
nghïa cûa Tàu là bäy phÀn sº v§i ba phÀn Ç¥t bày (hÜ cÃu). 
Tôi nghï r¢ng nh»ng t› lŒ Ãy phäi Çäo ngÜ®c låi m§i Çúng! 

ThÆt vÆy, nhân vÆt Quan Công, m¥t ÇÕ nhÜ quä táo 
ch¡p v§i m¶t b¶ râu dài Ç‰n rÓn mà vÅn nhét ÇÜ®c vào trong 
m¶t túi gÃm (th©i Ãy ch¡c chÜa có zipper cûa MÏ?) cÜ«i con 
Xích ThÓ, múa thanh long Çao n¥ng 120 cân, ÇÄy xe cho hai 
bà chÎ bÎ gi» làm con tin ª tråi binh cûa Tào Tháo... thì th¿c 
xÙng Çáng làm ÇÙc Thánh Quan Ç‹ gi» cºa cho các tiŒm 
bán vÎt quay! Trong tÃt cä nh»ng truyŒn Tàu mà bÌ nhân Çã 
ÇÜ®c Ç†c, chÜa tØng thÃy m¶t nhân vÆt nào h®m mình và 
ngÓ Ç‰n nhÜ th‰! Ÿ ÇÜ©ng hÈm Huê Dung, thÃy Tào Tháo 
và Çám tàn quân Çói khát, thÃt th‹u, Çi t§i, k‹ Ön... (Ôi Ön 
sâu, nghïa tr†ng!) và rÒi Quan VÛ Çã hå Çao xuÓng, ngoänh 
m¥t Çi... thì mÃy næm sau có bÎ Tào Tháo c¡t ÇÀu cÛng là 
Çúng... Th‰ mà vÅn ÇÜ®c nÜ§c Tàu th© là Võ ñ‰! 

Hôm nay tôi ngÒi vi‰t bài này là Ç‹ gi§i thiŒu muÓn cuÓn 
sách m§i cÛng có t¿a ÇŠ là Tam QuÓc Chí, nhÜng là Tam 
QuÓc ª ViŒt Nam. Tác giä Tam QuÓc Chí ViŒt Nam là ông 
Phåm Nguyên LÜÖng mà tôi Çã bi‰t tØ lâu. Ông Phåm trÜ§c 
h‰t là m¶t bác sï y khoa, và nhÜ nhiŠu y sï ViŒt Nam, b¡t 
ÇÀu tØ th©i Häi ThÜ®ng Lãn Ông, cÛng nhÜ nhiŠu thÀy thuÓc 
ngÜ©i Pháp, khªi thûy tØ Rabelais, và ti‰p tøc v§i Littré, 
George Duhamel... Çã có m¶t cái nhìn vŠ s¿ nghiŒp vÜ®t xa 
ra ngoài y h†c. 

KÈ vi‰t nh»ng dòng ch» này không cÀn phäi thuy‰t nhiŠu 
vŠ s¿ Çáng khen cûa nh»ng ngÜ©i làm viŒc vŠ khoa h†c, 
khoa h†c áp døng, mà låi mª r¶ng tÀm hi‹u bi‰t cûa mình ra 
ngoài chuyên khoa và có nh»ng tham gia Çóng góp vào m¶t 
lãnh v¿c væn hóa chung. Tuy nhiên, không th‹ quên ÇÜ®c 
r¢ng trên phÜÖng diŒn thuÀn túy khoa h†c, cái h†c cûa Lãn 
Ông Lê H»u Trác, cûa Rabelais, cûa Littré, Claude 
Bernard... ÇŠu Çã bÎ vÜ®t quá xa. NhÜng, m¶t tÆp "ThÜ®ng 
Kinh kš s¿", ho¥c b¶ truyŒn "Gargantua- Pantagruel"; b¶ 
sách "Hippocrate toàn thÜ"; b¶ TØ Çi‹n Ngôn ng» Pháp", 
cùng v§i b¶ "Mª ÇÀu vào Y khoa th¿c nghiŒm" ... là nh»ng 
tác phÄm bÃt hû và bÃt tº, làm vinh danh các y sï Çã hoàn 
thành chúng, hÖn là công viŒc ch»a bŒnh cûa các vÎ Ãy! 

Tôi không nói r¢ng tác giä Çåi tác phÄm Tam QuÓc Chí 
ViŒt Nam së bÃt tº trong nŠn væn h†c ViŒt Nam nhÜ Lãn 
Ông, hay Rabelais trong væn h†c Pháp, ho¥c Chekhov trong 
væn chÜÖng Nga và th‰ gi§i. ñó là m¶t ÇiŠu ª ngoài s¿ suy 
tÜ nông cån cûa tôi và së chÌ do hÆu th‰, trong ba træm næm, 
hay m¶t nghìn næm n»a, quy‰t ÇÎnh! Trong hiŒn tåi, tôi chÌ 
dám nói r¢ng Çây là m¶t lÎch sº ti‹u thuy‰t rÃt hay, cûa m¶t 
ngÜ©i vi‰t chân thành, Çáp Ùng ÇÜ®c nhu cÀu thi‰t y‰u cûa 
toàn dân ViŒt Nam, trong lúc này và mai hÆu, d†c theo s¿ 
vïnh cºu cûa lÎch sº... 

Tam QuÓc Chí ViŒt Nam không chÌ thu hËp trong bÓn 
mÜÖi læm næm nhÜ Tam QuÓc Chí cûa Tàu. Th©i gian nÜ§c 
ViŒt bÎ tam phân b¡t ÇÀu tØ lúc h† Måc cÜ§p ngôi cûa nhà 
Lê vào næm 1527, kéo dài Ç‰n lúc nhà Tây SÖn bÎ mÃt 
nghiŒp vào tay NguyÍn Ánh và k› nguyên nhà NguyÍn b¡t 
ÇÀu næm 1802, t°ng c¶ng là 275 næm. NhÜ th‰, th©i kÿ Tam 
QuÓc Chí ViŒt Nam dài hÖn th©i kÿ Tam QuÓc Chí cûa Tàu 
là hai træm ba mÜÖi næm. So v§i th©i chi‰n quÓc thì dài hÖn 
hai mÜÖi næm! 
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Hai truyŒn có nhiŠu Çi‹m tÜÖng ÇÒng. Khªi thûy ª Trung 
QuÓc là cu¶c n°i loån cûa gi¥c Khæn Vàng gÒm nông dân 
dÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa Çåo sï TrÜÖng GiÓc. Ÿ ViŒt Nam b¡t 
ÇÀu cu¶c khªi nghïa cûa TrÀn Cäo, cÛng là m¶t thÙ Çåo sï 
giä måo, v§i nh»ng trò ch»a bŒnh làm phúc hoang ÇÜ©ng, 
và hô phong, hoán vÛ Ç‹ lòa bÎp dân chúng... NhÜng ông 
Phåm LÜÖng Nguyên Çã không sÖ lÜ®c vÃn ÇŠ nhÜ các tác 
giä Trung QuÓc. Ông Çã k‹ nh»ng l‡i lÀm và suy ÇÒi, b¡t 
ÇÀu tØ th©i Lê Thái T° và càng ngày càng tai håi trong 
nh»ng Ç©i sau... 

TrØ 38 næm thÎnh trÎ dÜ§i th©i vua Lê Thánh Tông, vua 
các Ç©i sau càng ngày càng hoang dâm, båo ngÜ®c, ham 
thích sa Ç†a, khinh thÜ©ng Çåo nghïa... TriŠu Çình thì ngoài 
m¶t vài ngÜ©i hi‰m hoi dám can ngæn s¿ vô Çåo, còn thì a 
dua, xu nÎnh, hèn nhát, ngu tÓi... Hai Ç©i vua cuÓi cùng Çã 
dÅn Ç‰n nån Tam QuÓc, ÇÜ®c dân chúng và ngoåi nhân, 
vinh là "L®n vÜÖng" và "QuÌ vÜÖng". Còn trong triŠu cÛng có 
nh»ng ñ°ng Trác, Lã BÓ và Tào Tháo ViŒt... 

TrÀn Cäo không phäi là b†n "gi¥c" Ç¶c nhÃt làm ngôi 
vua lung lay. Gi¥c cÜ§p th¿c s¿ cÛng có vài Çám l§n. NhÜ ª 
Kinh B¡c th° dân n°i lên, và Çó là m¶t trong nh»ng cái h†a 
tâm phúc cûa ta Çã bùng cháy lên vào ÇÀu th©i Tam QuÓc ª 
c¿c B¡c và së n° lên n»a ª c¿c Nam vào cuÓi th©i Tam 
QuÓc. Cho t§i ngày nay, chÜa bao gi©, ngÜ©i cÀm quyŠn có 
ÇÜ®c m¶t chính sách vØa chung, vØa riêng, Çû ti‰n b¶ cho 
nh»ng s¡c dân ít ngÜ©i, Ç‹ tåo ra s¿ hòa h®p th¿c tâm cûa 
tÃt cä m†i s¡c dân vào trong cái Çåi khÓi cûa nhân dân ViŒt 
Nam. 

Cái nguy cÖ thÙ hai d†n ÇÜ©ng cho nh»ng n¶i chi‰n 
trong lÎch sº ViŒt là nh»ng loån nông dân mà m¶t sÓ ngÜ©i 
phiêu lÜu có th‹ l®i døng, Ç‹ d¿ng lên nh»ng phong trào ít 
nhiŠu "cách mång"; v§i møc Çích th¿c t‰ là cÜ§p ngôi vua, 
cÜ§p chính quyŠn và khai thác sÙc lao Ç¶ng cûa toàn dân 
cho phúc l®i riêng... 

Nguyên nhân n°i lên cûa các loån nông dân có th‹ gÒm 
thành hai nhóm: M¶t là thiên tai (hån hán, nào cào cào, 
châu chÃu, chu¶t, b†...); hay chính sách nhÃt th©i, gây ra s¿ 
Çói kém cûa cä m¶t vùng. Hai là s¿ cÜ§p ÇÃt, xung công, 
sÜu cao, thu‰ n¥ng. N‰u ÇÒng th©i bi‰t nh»ng tin vŠ s¿ sa 
Ç†a cûa chính quyŠn trung ÜÖng hay ÇÎa phÜÖng, thì ngÜ©i 
ta tin r¢ng th©i cÖ Çã Ç‰n và có s¿ d¿ng c© khªi nghïa. 
NhiŠu khi loån xäy ra nhiŠu nÖi, t¿a nhÜ cháy rØng, ch‡ này 
bÓc lên thì ch‡ kia cÛng b¡t lºa, næm khu, bäy Çám, nhiŠu 
khi không nhÆp vào v§i nhau, mà bÆp bùng riêng rë... 

Trong Tam QuÓc Chí cûa Tàu cái th‰ chia ba thiên hå 
ÇÜ®c Gia Cát Kh°ng Minh ngÒi trong lŠu cÕ tåi Ng†a Long 
CÜÖng, phác h†a cho LÜu BÎ nghe, trúng vào tâm lš cûa ông 
sÙ quân vô gia cÜ, s¡p bÎ thua xi‹ng li‹ng ª cái cÀu dài 
TÜÖng DÜÖng. 

Còn trong Tam QuÓc Chí ViŒt Nam, cÛng có m¶t bÆc kÿ 
tài là NguyÍn BÌnh Khiêm, mà ngÜ©i ta thÜ©ng g†i là Trång 
Trình... NguyÍn BÌnh Khiêm Ç‡ Trång Nguyên dÜ§i th©i nhà 
Måc, nhÜng bi‰t r¢ng nhà Lê rÒi së ÇÜ®c trung hÜng nên 
cÛng ngÀm giúp Lê. RÒi khi NguyÍn Hoàng bÎ TrÎnh Tùng 
tìm cách gi‰t, Trång Trình cÛng chÌ ÇÜ©ng cho NguyÍn 
Hoàng thoát nån... 

N‰u th¿c lÎch sº là do Tr©i ÇÎnh Çoåt, thì bŠ ngoài lúc này 
chính là nhÜ th‰, và Trång Trình quä là ngÜ©i hi‹u rõ cÖ Tr©i 
và tiên Çoán vÆn nÜ§c An Nam rÒi së bÎ chia làm ba, dân 
chúng së lÀm than kh° sª vì n¶i chi‰n gi»a ba ti‹u quÓc! 

Các chuyŒn xäy ra së phÙc tåp hÖn, nhÜng các sº liŒu biên 
niên Çã không soi sáng thêm vÃn ÇŠ. Nh»ng tÜÖng quan l¿c 
lÜ®ng gi»a ba nÜ§c cûa h† Måc, TrÎnh và NguyÍn hãy còn 
mù mÎt... 

Trång Trình có trách nhiŒm rÃt l§n trong tình th‰ cûa ViŒt 
Nam b¡t ÇÀu tØ th©i Ãy. Ông bi‰t r¢ng: ThÆp niên d¿ chi‰n. 
Thiên hå cÙu bình (HÖn mÜ©i næm chi‰n tranh, rÒi m§i yên). 

Ông låi bi‰t r¢ng: B¡c Nam, th©i th‰ Çåi nhiÍu nhÜÖng... 

Trång Trình còn tiên Çoán cä th©i Tây SÖn: BiŒn Låi lên 
làm vua và NguyÍn HuŒ chÌ ÇÜ®c oanh liŒt mÜ©i bÓn næm 
tròn. RÒi, theo l©i sÃm, ông bi‰t cÖ s¿ nÜ§c ViŒt së bÎ Pháp 
chi‰m làm thu¶c ÇÎa khai thác... Trång Trình Çã vi‰t: 

Døc lòng chim chích u mê      

ThÆp trên, tÙ dÜ§i, nhÃt Çè ch» tâm 

ñ‹ loài båch quÌ Nam xâm 

Làm cho træm h†, kh° trÀm, lÜu ly 

Ngai vàng g¥p bu°i khuynh nguy 

Gia Çình m¶t ª, ba Çi dÀn dÀn... 

 

Trång Trình bi‰t trÜ§c cä nhÜ th‰, nhÜng ông không làm 
gì Ç‹ cÙu kh° nhân dân, låi chÌ lo cho ÇŠn th© cûa mình 
không bÎ phá! 

Tam QuÓc Chí ViŒt Nam có rÃt nhiŠu chi ti‰t lÎch sº mà 
lÎch sº "Chính Biên" Çã bÕ qua không ghi chép. Tôi  không 
ÇÜ®c bi‰t xuÃt xÙ cûa nhiŠu s¿ kiŒn mà tác giä Çã k‹ ra, 
nhÜng tin r¢ng, hÖn h£n Tam QuÓc Chí cûa Tàu. Tam QuÓc 
Chí ViŒt Nam có hÖn bäy phÀn lÎch sº, v§i không ÇÀy ba 
phÀn hÜ cÃu. RÃt có th‹ chuyŒn së hÃp dÅn hÖn, n‰u phÀn 
lÎch sº ÇÜ®c lÜ®c Çi và ti‹u thuy‰t hóa nhiŠu hÖn, cho có 
nh»ng nhân vÆt rÃt tài ba, nhÜng ngu ngÓc nhÜ Lã BÓ, ho¥c 
nh»ng "Quân tº Tàu" kiêu mãn và khinh thÎ nhÜ Quan Công; 
ho¥c nh»ng ông tÜ§ng vØa l‡ mãng vØa tình cäm nhÜ 
TrÜÖng Phi... 

NhÜng, lúc này, tôi nghï r¢ng s¿ th¿c lÎch sº vÅn quan 
tr†ng hÖn s¿ quy‰n rÛ cûa cÓt truyŒn! Vì theo s¿ suy nghï, 
có lë quá thi‹n cÆn hay quá Ça s¿ cûa tôi khi so v§i ngÜ©i 
khác, thì tØ th©i Ãy, chính là lúc b¡t ÇÀu cûa nh»ng rån nÙt 
làm quÓc dân ViŒt Nam không bao gi© có th‹ k‰t thành 
ÇÜ®c m¶t khÓi nhÃt tâm, nhÃt trí, trong m¶t công cu¶c l§n 
lao n»a! 

NÜ§c nào cÛng có lúc phân tranh và gÀn nhÜ không 
nÜ§c nào tránh ÇÜ®c m¶t hay nhiŠu th©i Çåi n¶i chi‰n. L§n 
nhÜ Trung QuÓc, Hoa Kÿ, Liên Xô. NhÕ nhÜ Anh, Pháp, 
NhÆt... n¶i chi‰n nào cÛng Ç‹ låi nh»ng v‰t thÜÖng mà sau 
cä th‰ k› vÅn chÜa lành l¥n. NhÜng, nÜ§c ngÜ©i ta thì rÒi có 
th‹ tåm yên, mà ngÜ©i ViŒt mình thì sao kh° äi mãi không 
thôi, Ç‰n n‡i trÜ§c con m¡t cûa m¶t sº gia ngoåi quÓc, nÜ§c 
ViŒt Nam chÜa bao gi© là m¶t nÜ§c, m¥c dù, theo tri‰t gia 
Fichte, có tÃt cä các ÇiŠu kiŒn khách quan Ç‹ là m¶t "th¿c 
th‹ quÓc gia" (Nationalitât). 

RÃt s§m, trong lÎch sº ViŒt, ngay tØ khi thoát ra khÕi 
nh»ng móng vuÓt cûa con chim Üng miŠn B¡c, nÜ§c ViŒt 
còn là m¶t m§ h‡n Ç¶n v§i mÜ©i hai "sÙ quân". M‡i ngÜ©i là 
m¶t thÙ chúa công thäo khÃu ki‹u LÜu Bi‹u, Viên ThiŒu... 
không hŠ nhìn quá cái ÇÒn canh trên mänh ÇÃt cûa mình! 
ñinh B¶ Lïnh Çã th¡ng ÇÜ®c tÃt cä, và t¿ phong là Tiên 
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Hoàng (có lë b¡t chÜ§c Thûy Hoàng bên Tàu?) và Ç¥t tên 
nÜ§c là ñåi CÒ ViŒt, chÌ là Ç‹ xác ÇÎnh r¢ng, nay chÌ còn m¶t 
mình mình là Chúa T‹. ñó là nghïa ch» "CÒ". NhÜng cái uy 
thì "cÒ", mà lòng dân Çâu có "cÒ" ? Trong khi Çó, chÌ nh© có 
hai lÀn quân Tàu cûa nhà TÓng xâm læng mà lòng dân ViŒt 
k‰t thành m¶t mÓi, rÒi m¶t lòng thÀn phøc nhà Lš (1009-
1225), tuy các vua nhà Lš là nh»ng BÒ Tát vŠ tâm hiŠn tØ và 
vô ngã... 

Khi nhà TrÀn cÜ§p ngôi nhà Lš, làm nh»ng viŒc thÃt ÇÙc, 
låi phåm nh»ng t¶i vŠ thuÀn phong, mÏ tøc, dân gian cÛng 
có nh»ng l©i phê bình không tÓt. NhÜng rÒi, khi quân 
Nguyên, dÜ§i s¿ chÌ huy cûa nh»ng hung tÜ§ng Mông C°, 
Çã sang xâm lÜ®c: M¥c dù lúc ÇÀu Çã có nh»ng ngÜ©i phän 
loån, nhÜng nh»ng s¿ tàn ác, ngang ngÜ®c cûa quân 
Nguyên Çã làm toàn dân và quân ViŒt m¶t lòng chÓng gi¥c. 

TrÀn QuÓc TuÃn là ngÜ©i ÇÀu tiên Çã thÃy rõ sÙc månh 
cûa s¿ Çoàn  k‰t. Nh»ng l©i cûa vÎ anh hùng Ãy nói trÜ§c khi 
ch‰t, Çáng ÇÜ®c ghi kh¡c thiên c° nhÜ nh»ng châm ngôn 
lÎch sº: 

"... M§i rÒi, Toa ñô, Ô Mã Nhi, bÓn m¥t Çánh phá, bao 
vây; lúc Ãy vua, tôi cùng lòng, anh em hòa thuÆn, cä nÜ§c 
góp sÙc chi‰n ÇÃu... nên gi¥c phäi bó tay! ...". 

"Phäi làm th‰ nào thu hút ÇÜ®c binh lính nhÜ cha, con 
m¶t nhà, m§i có th‹ dùng Ç‹ chi‰n th¡ng ÇÜ®c! Và phäi b§t 
dùng sÙc dân Ç‹ làm cái k‰ "thâm cæn cÓ Ç‰", Çó là thÜ®ng 
sách gi» nÜ§c, không còn gì hÖn!". 

ChÌ sau khi Lê L®i Çã Çánh Çu°i ÇÜ®c quân Minh (1428), 
bình ÇÎnh ÇÜ®c toàn th‹ ÇÃt nÜ§c, thì nhân dân ViŒt m§i låi 
tÜÖng ÇÓi m¶t lòng nhÜ trong th©i nhà Lš, nhà TrÀn... NhÜng 
rÒi, chÌ m¶t træm næm sau thì nhà Lê bÎ Måc ñæng Dung 
cÜ§p ngôi (1527), Ç‹ rÒi xäy ra vø Tam QuÓc phân tranh; 
nån TrÎnh, NguyÍn tÜÖng tàn; Vø anh em Tây SÖn bÃt hòa; 
rÒi nhà NguyÍn, Çåo m§i, Çåo cÛ... RÒi Ç‰n các th©i theo 
Tây, theo Tàu, theo NhÆt, theo Nga, theo MÏ... Cänh nÒi da 
xáo thÎt ti‰p diÍn, không còn là ba nÜ§c mà là næm phe, bäy 
Çäng, chín, mÜ©i nhóm... không bi‰t kéo dài Ç‰n bao gi©! 

Nån Tam QuÓc phân tranh gi»a ba nhà Måc, TrÎnh và 
NguyÍn, quä Çã hi‹n nhiên! Tác giä Phåm Nguyên LÜÖng 
có cái hay là tä rõ ÇÜ®c nh»ng cu¶c chi‰n ÇÀy gay go gi»a 
ba ti‹u quÓc An Nam tØ næm 1527 t§i 1802. ñ†c Çåi tác 
phÄm Tam QuÓc Chí ViŒt Nam, v§i 101 hÒi, Ç¶c giä có th‹ 
thÃy ÇÜ®c nh»ng s¿ viŒc xäy ra trong chính sº ViŒt, tØ viŒc 
vua Lê Cung Hoàng nhÜ©ng ngôi cho Måc ñæng Dung, rÒi 
bÎ ch‰t thäm. Nhà Måc cÜ§p ngôi nhà Lê Çã phäi vÃt vä 
chÓng trä v§i các trung thÀn cûa vua Lê nhÜ NguyÍn Kim, 
TrÎnh Ki‹m, Phùng Kh¡c Khoan v.v... Ç‹ rÒi, khi TrÎnh Tùng 
thêm gian hùng, khi‰n NguyÍn Hoàng phäi lÆp mÜu vŠ lÆp 
nghiŒp tåi phÜÖng Nam, lÆp ra m¶t nÜ§c thÙ ba, rÒi Çem 
binh Çánh cä nhà Måc và h† TrÎnh, tåo th‰ Tam QuÓc phân 
tranh trong sº ViŒt... Nh»ng trÆn Çánh kinh hoàng, ác liŒt, 
v§i nh»ng mÜu sâu, k‰ hi‹m, qua bäy cu¶c ra binh gi»a h† 
TrÎnh và NguyÍn Çã ÇÜ®c tä rÃt rõ... 

V§i ngòi bút cûa Phåm Nguyên LÜÖng, Ç¶c giä còn thÃy 
rõ nh»ng sª trÜ©ng, sª Çoän cûa các danh nhân ViŒt trong 
th©i Tam QuÓc phân tranh nhÜ: Trång Bùng Phùng Kh¡c 
Khoan, Lê Quí ñôn, Ôn NhÜ HÀu NguyÍn Gia ThiŠu, ñ¥ng 
TrÀn Côn, ñào Duy TØ, NguyÍn H»u DÆt, Häi ThÜ®ng Lãn 
Ông, NguyÍn Du, HÒ Xuân HÜÖng, vua Quang Trung 
NguyÍn HuŒ, La SÖn Phu Tº, TrÀn Quang DiŒu, Bùi ThÎ 
Xuân, Ngô Thì NhÆm... Cä nh»ng kÈ ÇÜ®c coi là ÇÀy gian 

hùng nhÜ TrÎnh Tùng, nhÜ NguyÍn H»u ChÌnh v.v... cÛng 
ÇÜ®c tä m¶t cách sÓng Ç¶ng, cùng nh»ng væn, thÖ có ÇÜ®c 
tØ m‡i cá nhân Çó... 

Ba nÜ§c phân tranh trong sº ViŒt Çã khác nhiŠu v§i Tam 
QuÓc Chí cûa Tàu. ThÆt vÆy, th©i ba nÜ§c chi‰n tranh bên 
Tàu tØ næm 220 Ç‰n 265, trÆn chi‰n khi Ãy chÌ d¿a vào 
nh»ng mÜu k‰, cùng sÙc månh cûa quân tÜ§ng, v§i các vÛ 
khí thô sÖ gÒm cung, tên, dáo, mác, Çao, kích... Chi‰n 
thuyŠn chÌ là nh»ng thuyŠn chèo tay, hay thuyŠn buÒm. 
Quân tham d¿ chÌ có b¶ binh, thûy binh và kœ binh. 

Trong khi Ãy, Tam QuÓc chi‰n tranh trong sº ViŒt có 
nh»ng trÆn chi‰n máu lºa hÖn, v§i nh»ng mÜu lÜ®c thâm 
sâu, v§i s¿ tham chi‰n cûa Çû cä b¶ binh, thûy binh, kœ binh 
và cä tÜ®ng binh. VŠ khí gi§i cÛng khác nhiŠu. Các trÆn 
chi‰n thêm máu lºa, Çiêu tàn, vì có súng hÕa mai, súng Çi‹u 
thÜÖng và cä súng thÀn công cùng nh»ng tàu chi‰n, dù còn 
thô sÖ và Ça sÓ là do quân Nam Hà mÜ®n cûa ngoåi quÓc. 

Th©i nào cÛng có nh»ng anh hùng, liŒt n», ÇÜ®c Ça sÓ 
kính n‹. VÃn ÇŠ là làm sao bi‰t ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i Ãy? Dùng 
cæn bän nào Ç‹ g†i h† là nh»ng ngÜ©i Çáng làm gÜÖng cho 
m†i ngÜ©i? Tác giä Phåm Nguyên LÜÖng Çã cho thÃy trong 
Tam QuÓc Chí ViŒt Nam có khá nhiŠu nh»ng vÎ xuÃt chúng, 
không thua kém gì nh»ng danh nhân khác trên th‰ gi§i. ñ¶c 
giä có ÇÒng š hay không là tùy ª cäm quan mình khi Ç†c 
Tam QuÓc Chí ViŒt Nam này. 

Xin ân cÀn gi§i thiŒu Çåi tác phÄm Tam QuÓc Chí ViŒt 
Nam Ç‰n toàn th‹ Ç¶c giä. 

 

ThÖ   :   Kim Chi Viên Thành 
 

Nam Mô A Di ñà PhÆt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luôn luôn niŒm PhÆt Di ñà 
Tâm ta së nª Çóa hoa sen vàng 

DËp sân, si, bÕ lòng tham 
Ta Bà tâm nª sen vàng kh¡p nÖi 

G¥p nhau tay b¡t, miŒng cÜ©i 
NhÜ PhÆt Di L¥c thänh thÖi vô cùng 

ThuyŠn tØ Bát Nhã xuôi dòng 
TØng chi‰c nho nhÕ lòng không v†ng cÀu 

Di ñà b‰n Ç‡ nhiŒm mÀu 
Tây PhÜÖng TÎnh ñ¶ thoát cÀu tº sinh. 
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Y dÜ®c  
thÜ©ng thÙc 

 

NhÆn thÙc vŠ m¶t lÓi 

ch»a bŒnh b¢ng cách 
phÓi h®p dÜ®c thäo: 

Canh  
dÜ«ng sinh 
 

Phan HÜng NhÖn 
 

L©i nói ÇÀu: GÀn hÖn nºa næm nay, 
c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt Nam kh¡p th‰ gi§i, 
nhÃt là tåi Úc Châu và Hoa Kÿ ÇŠu phân 
vân rÃt nhiŠu sau khi ÇÜ®c Ç†c sách CANH 
DÐ¦NG SINH cûa ông Tateishi Kazu (LÆp 
Thåch Hòa). Có ngÜ©i cho r¢ng sách có 
nhiŠu ÇiŠu rÃt lš thú nhÜng có nhiŠu ÇiŠu có 
hÖi quá Çáng. ThÆm chí có ngÜ©i Çã phê 
bình là "phi khoa h†c". Ông Tateishi Kazu 
trä l©i r¢ng: "Tuy canh dÜ«ng sinh không 
phäi là thÙ thuÓc ÇÜ®c ÇiŠu ch‰ b¢ng kÏ 
thuÆt khoa h†c nhÜng Çã ch»a ÇÜ®c lành 
bŒnh thì các ngÜ©i thº nghï mình nên theo 
phÜÖng pháp nào?". NhÜng Ça sÓ ngÜ©i tin 
tÜªng vŠ khä næng cûa canh dÜ«ng sinh 
cÛng khá nhiŠu cho nên sÓ lÜ®ng ngÜ©i Çua 
nhau Çi tìm mua vÆt liŒu Çã quá Çông làm 
giá cä các vÆt liŒu Çó gia tæng. 

NhiŠu ngÜ©i Çã dùng thº và Çã thÃy sÙc 
khÕe tæng ti‰n nhiŠu. NhiŠu bác sï ª trong 
nÜ§c cÛng nhÜ ª häi ngoåi cÛng Çã khuyên 
bŒnh nhân dùng canh dÜ«ng sinh. 

Ti‰n sï Tateishi Kazu thu¶c m¶t gia 
Çình mà ngÜ©i cha và ngÜ©i anh cûa ông 
ÇŠu mang bŒnh ung thÜ. Chính ông cÛng 
m¡c bŒnh Çó nhÜng ông cÜÖng quy‰t phÃn 
ÇÃu Ç‹ sÓng còn, b¢ng cách nghiên cÙu 
cùng thº nghiŒm cä hÖn ngàn loåi thäo m¶c 
Ç‹ cuÓi cùng tìm ra m¶t lÓi ch»a bŒnh b¢ng 
cách phÓi h®p dÜ®c thäo mà hiŒn nay có 
tên là CANH DÐ¦NG SINH. 

 
� 
 

CANH DÐ¦NG SINH 
 

Theo Tateishi Kazu thì Canh 
DÜ«ng Sinh bao gÒm các loåi rau cû 
sau Çây: 

- NÃm Çông cô 
- Cû cà-rÓt 

- Cû cäi tr¡ng và lá 
- Cây Gobo 
Theo Tateishi Kazu thì Canh 

DÜ«ng Sinh giúp ngØa ho¥c ch»a trÎ 
hÀu h‰t nh»ng bŒnh khó ch»a ngay cä 
các bŒnh ung thÜ và Aids. 

Sau Çây là nh»ng bŒnh mà ông 
Tateishi Kazu nói r¢ng Canh DÜ«ng 
Sinh có th‹ ch»a trÎ ÇÜ®c, cùng cho 
bi‰t ti‰n tri‹n hành trình cûa bŒnh: 

- Ung thÜ lá lách (Pandreatic 
cancer) tÓi thi‹u 2 tháng. 

- Ung thÜ bao tº (Stomach cancer) 
: 2 tháng. 

- Ung thÜ gan (Liver cancer) : m¶t 
næm. 

- Phong thÃp (Rhumatism) : m¶t 
næm. 

- M¡t Çøc có väy cá (Cataracts) : 4 
tháng. 

- MÃt ngû, viêm xoang, mŒt nh†c 
(insomnia, Sinusitis, fatigue) : 10 Ç‰n 
20 ngày. 

- BŒnh chÓc lª (Eczema) : 4 Ç‰n 7 
tháng. 

- V‰t ÇÓm do bŒnh gan (Liver 
Spots) : 3 Ç‰n 6 tháng. 

- Røng tóc (Hair grov) : 6 Ç‰n 12 
tháng. 

- Trúng phong, kinh gián (Epilepsy) 
: 3 Ç‰n 6 tháng. 

- ñ¶t ngÃt (Stroke) : 6 Ç‰n 12 
tháng. 

- NhÎp tim bÃt thÜ©ng (Irregular 
heart beat) : 20 ngày. 

 
Tateishi Kazu còn cho bi‰t sau 3 

ngày dùng Canh DÜ«ng Sinh thì t‰ bào 
ung thÜ ngÜng phát tri‹n. Sau m¶t 
tháng các t‰ bào bình thÜ©ng b¡t ÇÀu 
tái phát tri‹n. 

Tateishi Kazu cho bi‰t r¢ng ông Çã 
nghiên cÙu và thº nghiŒm 1500 loåi 
thäo m¶c Ç‹ hình thành công thÙc kéo 
dài s¿ sÓng d¿a theo s¿ quân bình hóa 
cûa ngÛ hành: Kim, M¶c, Thûy, HÕa, 
Th°. M‡i vÆt liŒu Ç‹ th¿c hiŒn Canh 
DÜ«ng Sinh ÇŠu có nh»ng mÅu riêng 
rë: Xanh lá cây: lá cû cäi; ñÕ: cà-rÓt; 
Vàng: Gobo; Tr¡ng: cû cäi; ñen: nÃm 
Çông cô. 

VŠ các bŒnh nhân ung thÜ Ç‰n th©i 
kÿ chót và nh»ng bŒnh nhiÍm phäi các 
chÙng nan y Çã Ç‰n giai Çoån nghiêm 
tr†ng thì nên dùng Canh DÜ«ng Sinh 
và Niêu LiŒu Pháp Ç‹ ch»a trÎ. Theo 
ông phäi dùng nÜ§c ti‹u cûa chính 
bŒnh nhân Ç‹ sº døng nh»ng vi khuÄn 
có tính phän kháng låi bŒn Ç‹ hòa 
chung v§i Canh DÜ«ng Sinh hòng tåo 
thành m¶t loåi thuÓc giúp cho cÖ th‹ 
có Çû sÙc ÇŠ kháng v§i bŒnh. PhÜÖng 
pháp lÃy nÜ§c ti‹u ÇÜ®c nói rõ: Bu°i 
sáng sau khi thÙc dÆy khi Çi ti‹u lÀn 
ÇÀu tiên ÇÜ®c m¶t tí thì ngÜng låi rÒi 

hÙng ª giai Çoån này khoäng 30 cc rÒi 
Çem hòa chung v§i 300 cc Canh 
DÜ«ng Sinh. 

 
PhÜÖng Pháp NÃu Canh DÜ«ng 

Sinh 
C¡t cû cà-rÓt tùy l§n nhÕ làm hai 

hay làm ba. 
C¡t cû cäi tr¡ng làm tÜ 
M¶t nÃm ñông Cô l§n, n‰u nhÕ thì 

2 nÃm. 
C¡t rÍ cây Gobo làm tÜ. 
Vài nhánh lá cû cäi tr¡ng. 
TÃt cä vÆt liŒu này ÇŠu phäi còn ª 

tình trång tÜÖi tÓt. 
Nên rºa cû và lá cho thÆt såch Ç‹ 

ÇÃt và thuÓc diŒt côn trùng không còn 
bám vào n»a. 

ñØng g†t vÕ các loåi cû vì ª l§p vÕ 
có nhiŠu chÃt liŒu b° dÜ«ng. 

Không nên c¡t nhÕ quá. 
Døng cø Ç‹ nÃu phäi b¢ng thûy 

tinh có nÃp ÇÆy và chÎu Ç¿ng ÇÜ®c lºa 
nóng. Không nên dùng nh»ng døng cø 
ÇÜ®c ch‰ tåo b¢ng chÃt liŒu khác có 
th‹ làm mÃt Çi hiŒu nghiŒm cûa Canh 
DÜ«ng Sinh. 

NÜ§c Ç‹ nÃu phäi nhiŠu gÃp ba lÀn 
vÆt liŒu ÇÎnh nÃu và khi Çã sôi v¥n nhÕ 
lºa Çun lâu tØ 2 Ç‰n 3 gi© tùy theo vÆt 
liŒu nhiŠu hay ít. 

 
Tính chÃt cûa các vÆt liŒu 
 
CÛng nên tìm hi‹u tính chÃt cûa 

cà-rÓt, cû cäi tr¡ng, nÃm ñông Cô và 
cây Gobo, Ç‹ hi‹u ÇÜ®c khä næng 
ch»a trÎ bŒnh cûa Canh DÜ«ng Sinh. 

 
Cû Cà-rÓt      
Cà-rÓt có tên khoa h†c là Dactus 

Carota thu¶c h† Umbelliferae. Cà-rÓt 
có hàm lÜ®ng rÃt l§n sinh tÓ A có khä 
næng h‡ tr® cho thÎ giác, và chÃt Beta-
Karotine m¶t chÃt có khä næng chÓng 
ôxít hóa cÖ th‹ Ç‹ ngØa trÎ ÇÜ®c ung 
thÜ. ChÃt Alpha-Karotine cÛng cÛng có 
tính chÃt nhÜ vÆy. Ÿ ViŒt Nam cà-rÓt 
ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a trÈ em Çi tä và Ç‹ 
ch‰ thuÓc Ç‹ ch»a bŒnh Çau th¡t ng¿c 
cÃp tính và mãn tính. Cà-rÓt còn có 
khä næng h‡ tr® hŒ thÓng miÍn nhiÍm 
cûa cÖ th‹ cùng s¿ lÜu hoåt cûa hŒ 
thÓng tuÀn hoàn. 

 
NÃm ñông Cô (Shihi-take)     
NÃm ñông Cô hay nÃm HÜÖng có 

tên khoa h†c là Agaricus Rhzinonensis 
(Lentinus sedodes) thu¶c h† NÃm Tán 
Polyporaceae. 

Trong nÃm ñông Cô có chÃt Çåm , 
chÃt protid, chÃt glucid, s¡t, natrium, 
lân calcium, kalium, nhiŠu enzyme 
cùng nhiŠu sinh tÓ B1, B2, PP và C và 
rÃt nhiŠu sinh tÓ D. Trong nÃm ñông 
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Cô có các dÜ®c liŒu Ç¥c biŒt nhÜ 
Lentinan, Eritadenen và Lem có tác 
døng ÇiŠu chÌnh ÇÜ®c lÜ®ng 
cholesterin trong máu, h‡ tr® khä næng 
miÍn dÎch cûa cÖ th‹ ho¥c ngæn chÆn 
ÇÜ®c s¿ phát tri‹n cûa các bÜ§u ung 
thÜ. ChÃt Ergosterin cÛng có tác døng 
ngØa trÎ ung thÜ. ChÃt Lentysin có tác 
døng hå thÃp mÙc Ç¶ chÃt béo trong 

máu, chÃt Pentothensaure rÃt cÀn thi‰t 
cho da và tóc cùng chÃt Biotin Ç‹ h‡ 
tr® s¿ hình thành các hÒng huy‰t cÀu. 
Ngoài ra chÃt Lentinan ÇÜ®c thí 
nghiŒm thÃy có khä næng chÆn vi trùng 
bŒnh Aids. 

NÃm ñông Cô cÛng ÇÜ®c dùng Ç‹ 
ch»a trÎ cäm cúm, viêm ª hŒ thÓng hô 
hÃp, ung sang då dày. 

 
Cû cäi tr¡ng (Pastinake)     
Cäi tr¡ng này có tên khoa h†c là 

Pastinaca Sativa cùng dòng h† v§i cà-

rÓt. NgÜ©i MÏ g†i là Parsnip, ngÜ©i 
Pháp g†i là Panais, còn ngÜ©i ñÙc thì 
g†i là Pastinake. 

Trong loåi cû cäi tr¡ng này có 
nhiŠu hydrocarbonate, nhiŠu Pektin, 
nhiŠu sinh tÓ B và C cÛng nhÜ Kalium, 
Calcium Magnésium, Lân, cùng nhiŠu 
tinh dÀu. Tinh dÀu này ÇÜ®c dùng Ç‹ 
làm dÎu nh»ng cÖn Çau bao tº và dåy 
dày, và ngØa phòng s¿ hình thành cûa 
ung thÜ. Trong dân gian Tây phÜÖng 
thÜ©ng dùng Pastinake Ç‹ ch»a Çau 
bøng, Çau thÆn, sÓt và suyÍn. 

 
Cû cäi tr¡ng Raphanus sativus      
Ÿ ViŒt Nam, nhiŠu ngÜ©i nói r¢ng 

cû cäi tr¡ng ÇÜ®c kê làm vÆt liŒu Ç‹ 

nÃu Canh DÜ«ng Sinh phäi là cû cäi 
tr¡ng Raphanus Sativus L. h† 
Brasicaceae. 

Cû cäi tr¡ng này thÜ©ng ÇÜ®c nhân 
dân ViŒt Nam dùng làm thÙc æn nhÜ 
lu¶c, làm muÓi dÜa, kho hay xào ho¥c 
làm gÕi. 

Phân chÃt theo y h†c hiŒn Çåi, cÙ 
100 gr cû cäi có 93,5 gr nÜ§c, 0,6 gr 
protein, 0,1 gr chÃt béo, 5,3 gr ÇÜ©ng, 
32 mg calci, 21 mg phospho, 0,6 mg 
s¡t, 0,41 mg mangan, 7 mg boron, 
0,02 mg sinh tÓ B1, 0,03 mg sinh tÓ 
B2, 0,30 mg niacin, 25 mg sinh tÓ C. 

Loåi cû cäi tr¡ng này ÇÜ®c dùng Ç‹ 
ch»a các bŒnh ho, hen, Çàm, suyÍn, 
tÙc ng¿c, ho ra máu, lao, bŒnh ª b¶ 
máy tiêu hóa, æn không tiêu, táo bón, 
bŒnh vŠ máu và Ç¥c biŒt dùng Ç‹ giäi 
Ç¶c. 

Tây y thÜ©ng dùng cäi này Ç‹ khai 
vÎ, giúp æn ngon miŒng, chÓng hoåi 
huy‰t, chÓng còi xÜÖng, sát khuÄn, l†c 
gan thÆn và làm lÕng Çàm giäi ho. 

 
Cây NgÜu Bàng (Gobo)      

Cây NgÜu Bàng có tên khoa h†c là 
Arctium Lappa Lin, thu¶c h† Cúc 
Asteraceae. NgÜ©i NhÆt g†i là cây 
Gobo, ngÜ©i Pháp g†i là Bardanne, 
ngÜ©i MÏ g†i là Burdoch. Ÿ ViŒt Nam 
cây Gobo ngoài NgÜu Bàng còn có tên 
Á Thøc, H¡c Phong Tº, hay Thº NiŒm 
Tº. Vì cây trông xÃu xí, sÀn sùi, s¡c 
såm nhÜ da trâu nên ÇÜ®c g†i là NgÜu 
Bàng. 

ThuÓc NgÜu Bàng Tº (Fructus 
Artii-Fructus Bardanae) là quä chín 
phÖi sÃy khô cûa cây NgÜu Bàng. 
ñông y thÜ©ng dùng quä, Tây y thÜ©ng 
dùng rÍ. 

Cây NgÜu Bàng (Gobo) có 

Polysaccharid-micinages, acid 
organiique, Inuli, Dillgnans và Lignans. 

Trong quä NgÜu Bàng có khoäng 
27% chÃt béo và chÃt glucozet g†i là 
actiin (C27H34011H20). Ngoài ra còn 
chÃt lappin- 
 

Trong rÍ NgÜu Bàng có 57% inulin, 
m¶t ít chÃt béo, chÃt nhÃy và m¶t ít 
nitrat và carbonat. Trong lá, có men 
oxydaza rÃt månh. 

Tây y dùng rÍ NgÜu Bàng Gobo Ç‹ 

làm thuÓc thông ti‹u, tÄy máu, ch»a tê 
thÃp sÜng kh§p và lª loét. DÜ®c Çi‹n 
cûa ñÙc ghi r¢ng ch‰ phÄm tØ rÍ NgÜu 
Bàng dùng trÎ rÓi loån và Çau då dày, 
ru¶t, thÓng phong, thÃp kh§p, ho¥c 
làm thuÓc ra mÒ hôi, l®i ti‹u và l†c 
máu. LiŠu dùng hàng ngày tÜÖng Ùng 
v§i 30 gr rÍ khô s¡c uÓng v§i cû cäi 
tr¡ng, cà-rÓt và nÃm Çông cô. Ÿ Hoa 
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Kÿ, NgÜu Bàng ÇÜ®c dùng nhiŠu nhÃt 
dÜ§i dång trà thuÓc Essiac tea dùng 
cho các bŒnh nhân ung thÜ tØng bÎ bác 
sï cho là h‰t phÜÖng cÙu ch»a. 

VŠ dÜ®c tính, NgÜu Bàng Çã ÇÜ®c 
chÙng minh có tính hå sÓt, kháng sinh, 
chÓng ung thÜ, l®i ti‹u và phát hàn. 
NgÜu Bàng còn có tính chÃt kháng 
ngÜng tÆp ti‹u cÀu và hå mÙc ÇÜ©ng 
trong máu. VŠ Ç¶c tính rÍ NgÜu Bàng 
ÇÜ®c xem là an toàn. 

NhiŠu cu¶c nghiên cÙu ª ñÙc và ª 
NhÆt næm 1986 xác nhÆn chÃt 
Polyacetylenes trong cây Gobo có tinh 
chÃt kháng sinh chÓng låi hiŒn tÜ®ng 
viêm cùng chÓng låi s¿ phát tri‹n cûa 
các bÜ§u ung thÜ. ChÃt artigenin trong 
cây Gobo cÛng có khä næng ngæn 
chÆn phÀn nào s¿ phát tri‹n cûa các t‰ 
bào ung thÜ. 

NhiŠu cu¶c nghiên cÙu Çã ÇÜ®c 
th¿c hiŒn Ç‹ hi‹u vŠ nh»ng khä næng 
trÎ liŒu Ç¥c biŒt cûa cây Gobo: cá ông 
Ryu, Umbehara, Morita Dombrade và 
các c¶ng s¿ viên Çã nghiên cÙu vŠ tính 
chÃt chÓng låi s¿ phát tri‹n các bÜ§u 
cûa cây Gobo. Næm 1992, Iakawi ª 
NhÆt Çã nghiên cÙu vŠ tính chÃt chÓng 
viêm và khä næng chÓng låi hiŒn tÜ®ng 
làm Çông máu hay nghËt måch máu và 
vào næm 1997 Collins nghiên cÙu vŠ 
khä næng ngæn chÆn vi trùng Aids. 

 
NÜ§c Gåo LÙt 
Tateishi Kazu có gi§i thiŒu m¶t 

phÜÖng thuÓc khác là ch‰ nÜ§c gåo lÙt 
Ç‹ dùng Çi Çôi v§i Canh DÜ«ng Sinh. 

Ông khuyên nên lÃy m¶t cúp (240 
cc) gåo lÙt rang cho vàng, ÇØng Ç‹ 
cháy, Ç° vào 8 cúp (8 x 240 ml) nÜ§c 
sôi. T¡t lºa  ÇÆy vung trong vòng 5 
phút. Sau Çó gån ra lÃy nÜ§c sÓ 1. ñ° 
thêm 8 cúp nÜ§c n»a vào bã gåo, v¥n 
lºa vØa Çun thêm 5 phút rÒi gån ra lÃy 
nÜ§c Ç° chung vào nÜ§c sÓ 1. Khi ch‰ 
chÌ dùng nÒi b¢ng thûy tinh hay loåi 
stainless steel. 

Tateishi Kazu nói r¢ng Çó là 
phÜÖng pháp tÓt nhÃt Ç‹ bài ti‰t ra 
ngoài các chÃt nÜ§c dÜ thØa trong cÖ 
th‹. Ÿ trÜ©ng h®p các ngÜ©i bÎ bŒnh 
ti‹u ÇÜ©ng thì giäm ÇÜ®c lÜ®ng ÇÜ©ng 
trong máu xuÓng và ti‰t ra nhiŠu 
Insulin cho cÖ th‹. NÜ§c gåo lÙt làm 
såch máu, rºa såch các måch máu, 
tÓng khÙ xuÃt ÇÜ®c nh»ng chÃt m« 
xÃu; ông cón nói r¢ng nh»ng ngÜ©i bÎ 
bŒnh tim có th‹ dùng nÜ§c gåo lÙt 3 ly 
m¶t ngày cùng Canh DÜ«ng Sinh thì 
trong vòng 20 ngày së thÃy k‰t quä 
khä quan. 

 
NhÆn thÙc 
PhÜÖng thÙc phÓi h®p m¶t sÓ dÜ®c 

thäo làm Canh DÜ«ng Sinh Ç‹ ch»a 

bŒnh cûa Ti‰n sï NhÆt Tateishi Kazu, 
Çã ÇÜ®c ph° bi‰n kh¡p nÖi nhÃt là 
trong gi§i c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt Nam 
häi ngoåi, nhÃt là ª Úc Châu và Hoa 
Kÿ. NhiŠu ngÜ©i Çã áp døng nÃu Canh 
DÜ«ng Sinh Ç‹ ch»a bŒnh cho mình 
tåo ra m¶t phong trào tìm mua nh»ng 
dÜ®c thäo Çó nhÃt là cây Gobo, làm 
cho có ngÜ©i nghï r¢ng các doanh 
thÜÖng Çã l®i døng th°i phÒng giá trÎ 
cûa bài thuÓc Canh DÜ«ng Sinh Ç‹ tåo 
thêm thÎ trÜ©ng bán dÜ®c thäo. 

TrÜ§c phong trào rÀm r¶ ch»a bŒnh 
b¢ng Canh DÜ«ng Sinh thì ª Hoa Kÿ 
thÃy có bài báo cûa m¶t vài Bác sï ViŒt 
Nam phê bình lÓi ch»a bŒnh b¢ng 
Canh DÜ«ng Sinh. H† cho r¢ng không 
có b¢ng chÙng khoa h†c nào chÙng tÕ 
Canh DÜ«ng Sinh có th‹ ngØa trÎ ÇÜ®c 
bŒnh ung thÜ... H† nói r¢ng Tateishi 
chû trÜÖng ngÜ©i bÎ bŒnh ung thÜ vú 
chÌ cÀn uÓng Canh DÜ«ng Sinh trong 3 
tháng së khÕi không cÀn phäi giäi 
phÅu là m¶t sai lÀm vì theo h† hiŒn 
nay v§i phÜÖng tiŒn tìm bŒnh ung thÜ 
s§m b¢ng Mammogram thì phÀn l§n 
ung thÜ ÇŠu có th‹ ÇÜ®c ch»a khÕi h£n 
b¢ng giäi phÅu, n‰u ÇÜ®c khám phá 
trÍ ngÜ©i bŒnh m§i cÀn ÇÜ®c ch»a 
thêm b¢ng xå trÎ hay hóa chÃt trÎ liŒu. 
Theo h† Çó là nguyên t¡c cÖ bän tìm 
bŒnh s§m, ch»a bŒnh s§m, phòng 
bŒnh hÖn trÎ bŒnh.  

 
H† cÛng chÌ trích phÜÖng thÙc NiŒu 

LiŒu Pháp cûa Tateishi Kazu Ç‹ ch»a 
các bŒnh nhân ung thÜ Ç‰n th©i kÿ 
trÀm tr†ng. H† nói r¢ng viŒc Tateishi 
cho r¢ng nÜ§c ti‹u có các kháng th‹ tØ 
vi trùng, vì vÆy có th‹ giúp làm tæng 
tính ÇŠ kháng cûa cÖ th‹. H† nói r¢ng 
vŠ phÜÖng diŒn bŒnh lš, nÜ§c ti‹u 
thÜ©ng không có chÙa vi trùng, m¶t khi 
có vi trùng ngÜ©i bŒnh có triŒu chÙng 
nhiÍm trùng ÇÜ©ng ti‹u. 

 
VŠ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng thì Tateishi có 

cho bi‰t chÌ cÀn dùng Canh DÜ«ng 
Sinh trong 10 ngày thì 63% ngÜ©i bŒnh 
không thÃy ÇÜ©ng trong nÜ§c ti‹u. 
NhÜng có bác sï nói r¢ng phÜÖng pháp 
Ço ÇÜ©ng trong nÜ§c ti‹u thÜ©ng 
không chính xác và c° xÜa và hÖn n»a 
ÇÜ©ng chÌ xuÃt hiŒn trong nÜ§c ti‹u khi 
lÜ®ng ÇÜ©ng trong máu cao hÖn mÙc 
180 mg/ml. Vì vÆy theo h† muÓn bi‰t 
bŒnh nhân bÎ ti‹u ÇÜ©ng có giäm bŒnh 
hay không, cÀn phäi Ço ÇÜ©ng trong 
máu và Ço chÌ sÓ ÇÜ©ng HbA1c trung 
bình trong 3 tháng và vÎ bác sï Çó còn 
nói r¢ng các dÜ®c thäo ÇÜ®c dùng Ç‹ 
ch‰ Canh DÜ«ng Sinh không có khä 
næng ngØa trÎ hay ngæn cän s¿ phát 
tri‹n cûa các t‰ bào ung thÜ. 

Nói nhÜ th‰ thÆt không Çúng vì 
hiŒn nay nhiŠu thÜ liŒu cûa nhiŠu Bác 
sï chuyên trÎ ung thÜ ª Á Châu, NhÆt 
Bän và ngay cä tåi Hoa Kÿ cÛng công 
nhÆn các dÜ®c thäo Çó ÇŠu có nh»ng 
tính chÃt ho¥c khä næng ngØa trÎ ung 
thÜ ho¥c h‡ tr® viŒc ch»a bŒnh này. 

 
Trong cà-rÓt có sinh tÓ A và Beta-

karotine có khä næng chÓng Óc-xít hóa. 
Trong nÃm ñông Cô có các chÃt 
Lentinan, Eritadenen và chÃt 
Ergosterin có khä næng ÇiŠu chÌnh 
ÇÜ®c lÜ®ng cholesterin trong máu và 
ngæn chÆn ÇÜ®c s¿ phát tri‹n các bÜ§u 
ung thÜ. Cû cäi tr¡ng Pastinake ngoài 
dÜ®c liŒu còn có tinh dÀu ngØa phòng 
ÇÜ®c s¿ hình thành cûa ung thÜ. ChÃt 
artigenin trong cây Gobo cÛng có khä 
næng ngØa ÇÜ®c s¿ phát tri‹n cûa các 
t‰ bào ung thÜ. 

 
Nói tóm låi dùng Canh DÜ«ng Sinh 

Ç‹ ch»a bŒnh không thÃy có th‹ g¥p 
nh»ng bi‰n chÙng trÀm tr†ng nhÜ khi 
dùng thuÓc. HiŒn các bác sï danh ti‰ng 
ÇŠu công nhÆn dÜ®c thäo hiŒn Çóng 
vai trò quan tr†ng trong viŒc ch»a 
bŒnh. H† Çang c° Ç¶ng viŒc sº døng 
cây trái, rau Ç‹ giúp nhiŠu cho cÖ th‹ 
chÓng låi bŒnh. 

Dùng Canh DÜ«ng Sinh có phäi là 
m¶t lÓi ch»a bŒnh thÀn kÿ nhÜ Tateishi 
Kazu Çã ÇŠ cao hay không thì cÀn có 
th©i gian sº døng Ç‹ xác nhÆn k‰t quä 
mà Tateishi Kazu tØng nêu cao nhÜng 
thành th¿c mà nói phÜÖng thÙc ch»a 
bŒnh này có th‹ Çem låi m¶t sÓ l®i ích 
nào Çó vì các dÜ®c thäo dùng Ç‹ ch‰ 
Canh DÜ«ng Sinh ÇŠu có nhiŠu khä 
næng ngØa trÎ nhiŠu bŒnh. 

 
HiŒn nay gi§i Tây y cÛng Çã công 

nhÆn dÜ®c thäo hiŒn Çóng vai trò quan 
tr†ng trong viŒc ngØa trÎ và ch»a bŒnh. 
HiŒn cÛng có nhiŠu trÜ©ng h®p bŒnh 
nhân n¥ng mà Bác sï vô phÜÖng cÙu 
ch»a cho r¢ng chÌ còn sÓng vài ba 
tháng n»a Çã quay vŠ v§i dÜ®c thäo và 
hai ba næm sau vÅn còn sÓng. Vì th‰ 
kh¡p nÖi trên th‰ gi§i ÇŠu có khuynh 
hÜ§ng c° Ç¶ng s¿ nghiên cÙu và sº 
døng các dÜ®c thäo trong viŒc chÓng 
låi bŒnh và khuynh hÜ§ng này cÛng Çã 
Çem låi nhiŠu k‰t quä khä quan, ví dø 
nhÜ bi‰t ÇÜ®c trong nÃm ñông Cô có 
nh»ng dÜ®c liŒu ngØa trÎ ÇÜ®c ung thÜ 
ho¥c trong cû nghŒ có kurkumin có 
khä næng tiêu diŒt các bÜ§u ung thÜ 
ho¥c bäo vŒ các t‰ bào lành månh và 
ngæn chÆn s¿ phát tri‹n cûa các bÜ§u 
ung thÜ hay cây Chó ñÈ ræng cÜa 
(Phyllanthus urinaria) m†c hoang 
nhiŠu ª ViŒt Nam låi có khä næng 
chÓng ung thÜ./- 
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Xuaân naêm Daäu 
Keùo daøi tuoåi thoï 

Rhodiola Rosea 
Boâng Hoàng Vaøng 

 
� Quÿnh Hoa 

  
¿ sÓng lâu phäi chæng là m¶t Ç¥c l®i, Ç¥c ân tùy 
thu¶c vào s¿ di truyŠn cûa gia Çình hay chÌ là s¿ 

tình c© ngÅu nhiên ? 
Các nhà nghiên cÙu vŠ "gen" di truyŠn sÓng lâu ª Kiel 

(ñÙc QuÓc), Çã tìm hi‹u ª m¶t sÓ ngÜ©i sÓng lâu. Phäi 
chæng bà con h† hàng cûa ngÜ©i 100 tu°i có cÖ may l§n 
sÓng lâu nhÜ vÆy? Các khoa h†c gia Çã thº máu nh»ng 
ngÜ©i trên 90 tu°i, cô lÆp ra "chÃt di truyŠn", møc Çích là h† 
muÓn nghiên cÙu vŠ quá trình già Ç‹ góp phÀn cho nŠn y 
h†c trong tÜÖng lai không phäi là h† muÓn tìm cách làm 
ngÜng quá trình lão hóa (già) mà là h† muÓn giúp cho 
nh»ng ngÜ©i tu°i cao niên sÙc khÕe ÇÜ®c tÓt hÖn. H† Çã làm 
vô sÓ thº nghiŒm cÀn thi‰t, thº máu, DNA, "chÃt di truyŠn", 
"thØa k‰" lÃy ra tØ nhân t‰ bào, giäi mã, trong sÓ 10 triŒu 
mÅu t¿ cûa mã sÓ phÀn tº di truyŠn, h† Çã tìm ra ÇÜ®c hàng 
træm v§i máy tính cao siêu tÓi tân kÏ thuÆt cao... Ç‹ truy tìm 
phÀn tº di truyŠn giÓng nhau, h† muÓn góp phÀn Ç‹ khä 
næng ch»a bŒnh ÇÜ®c tÓt hÖn nhÜ tùy theo "gen" (phÀn tº di 
truyŠn) Ç‹ xác ÇÎnh m¶t loåi thuÓc nào Çó phù h®p v§i bŒnh 
nhân ho¥c cho th‹ sºa låi "gen", tåo ÇiŠu kiŒn ho¥c hån ch‰ 
nh»ng phÀn tº di truyŠn có nguy cÖ gây bŒnh. NgÜ©i ta lÃy 
chÃt Çåm ambumin mà "gen" sän xuÃt, tØ phòng thí nghiŒm 
h† tìm cách sao chép và tåo ra các dång thuÓc uÓng hay 
tiêm chích.  

Trong phòng thí nghiŒm, h† Çã thành công "thao tác 
nuôi cÃy gen" kéo dài tu°i th† ª chu¶t båch và giun. NhÜng 
ª loài ngÜ©i trÜ§c h‰t vÅn còn là äo tÜªng. GiÃc mÖ trÜ©ng 
sinh cÛng vÅn là giÃc mÖ cao nhÜ ng†n núi Alpe. 

NhÜng viÍn cänh tÜÖng lai sÓng lâu không phäi chÌ là 
màu hÒng tÜÖi vui. Già nhÜ "Methusalem", nhÜng bÎ bŒnh 
n¥ng, cÀn có s¿ chæm sóc hay trí nh§ h‡n loån lúng túng. 
Ð§c mÖ cho Ç‰n mÙc cao cûa tu°i già con ngÜ©i có th‹ còn 
gi» ÇÜ®c s¿ khÕe månh, sáng suÓt và s¡c ÇËp, s¿ thÆt và 
th¿c t‰ thÜ©ng khác h£n. 

Tuy nhiên không th‹ nào bi‰t ÇÜ®c nh»ng ai là ngÜ©i gi» 
ÇÜ®c sÙc khÕe và tích c¿c ÇÓi v§i viŒc kéo   dài tu°i th†. M¶t 
ngÜ©i 89 tu°i k‹ r¢ng: "MË tôi ch‰t ª tu°i 30, cha tôi qua Ç©i 
khi vØa Ç‰n tu°i 70; và tháng giêng s¡p t§i này tôi bÜ§c vào 
tu°i 90". 

Nói vŠ kéo dài tu°i th† thì cÀn nh¡c Ç‰n m¶t dÜ®c thäo 
v§i "lÎch sº huyŠn thoåi" tØ nhiŠu th‰ k› vua chúa Trung Hoa 
Çã phái gªi ngÜ©i Çi Siberie (Nga) Ç‹ tìm "Bông HÒng 
Vàng", Ç‹ làm thuÓc mang låi sÙc månh cÖ th‹ trí tuŒ cho 
con ngÜ©i. 

Ÿ Siberie có ng†n ÇÒi núi linh thiêng "nhÜ bi‹u tÜ®ng s¿ 
chi‰n th¡ng và s¿ hÒi sinh cûa loài ngÜ©i". Tåi Çây m†c lên 
tØ nŠn ÇÃt c¢n c‡i ª nÖi cao 4.500 m tØ m¥t bi‹n, m¶t loåi 

dÜ®c thäo Rhodiola rosea còn ÇÜ®c g†i là Bông hÒng 
vàng. Thành phÀn chÙa trong bông hÒng vàng ÇÜ®c Çánh 
giá là mang låi næng lÜ®ng và sÙc månh cÖ th‹ trí tuŒ b¶ 
não cho con ngÜ©i. NhÜng n‰u th©i gian hái dÜ®c thäo 
chuyên chª mang vŠ các nÜ§c khác quá lâu, khä næng tác 
døng dÜ®c thäo bÎ giäm Çi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhodiola rosea 

 

Rhodiola rosea 
thu¶c h† hoa hÒng. 
Cây này tr° hoa vào 
gi»a tháng 4 và tháng 
8, dÜ®c thäo có màu 
vàng tØng phÀn ÇÕ 
tràn vào cánh hoa làm 
cho hoa thêm sáng 
chói. HÜÖng thÖm rÃt 
quy‰n rÛ gÀn giÓng 
hÜÖng thÖm hoa hÒng 
ÇÕ. 

Ÿ nhiŠu nÜ§c trên 
th‰ gi§i, dÜ®c thäo 
ÇÜ®c dùng dÜ§i dång 
trà hay rau cäi Ç‹ æn 
uÓng, ngÜ©i ta chi‰t 
xuÃt hoåt chÃt tØ hoa, 

nguÒn d¿ tr» cûa cây và rÍ cÛng ÇÜ®c dùng. 
NgÜ©i ta nói (ª Siberie) cho Ç‰n ngày nay, có ngÜ©i 

uÓng trà Rhodiola rosea sÓng trên 100 tu°i. TØ 30 næm nay 
các khoa h†c gia Âu Á Châu cÛng Çã tìm hi‹u phân tích 
Rhodiola rosea vŠ tác døng tích c¿c cûa nó ÇÓi v§i cÖ th‹ và 
xác ÇÎnh tác døng làm tæng khä næng hoåt Ç¶ng b¶ não, 
mang låi næng lÜ®ng cho não b¶. Rhodiola rosea kích thích 
s¿ phát tín hiŒu trong não và giúp s¿ liên hŒ Çúng chính xác 
gi»a tÃt cä các chÃt phát tín hiŒu v§i nhau. Làm tæng khä 
næng tÆp trung, tæng cÜ©ng s¿ cäm nhÆn tri giác, hÒi sinh 
(sÓng låi) trí nh§. 

Rhodiola rosea làm tæng s¿ linh Ç¶ng tÌnh táo, chú tâm 
và hån ch‰ s¿ cæng th£ng mŒt mÕi trí não trong cu¶c sÓng 
và trong công viŒc làm. 

Tæng sÙc chÎu Ç¿ng cûa cÖ th‹ khi bÎ stress, Rhodiola 
rosea còn chÙa chÃt chÓng oxy hóa, gi» gìn bäo vŒ t‰ bào 
não trÜ§c nh»ng tác Ç¶ng tÃn công cûa gÓc t¿ do, gÓc t¿ do 
Çó là nh»ng tác nhân làm rÓi loån và gây nguy håi cho t‰ 
bào não. 

S¿ phÓi h®p Rhodiola rosea v§i chÃt khoáng Magnesium 
và vitamin B1 có th‹ trong tÜÖng lai là chÃt chÓng già lão 
hóa vŠ trí óc, giúp tæng th‹ l¿c và khä næng trí tuŒ. 

S 
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ChuÄn bÎ m¶t chuy‰n Çi xa 

BŒnh Dåi 
(Tollwut  -  Rabies  -  Rage) 

 

Dr. Tôn-ThÃt HÙa 
(Missionsaerztliche Klinik / Wuerzburg) 

 
 

Ø ngàn xÜa t° tiên chúng ta Çã bi‰t: Khi bÎ chó dåi 
c¡n thì con ngÜ©i së bÎ bŒnh dåi, ngôn ng» dân gian 

g†i là "bŒnh chó dåi". ThÆt ra không phäi chÌ có chó m¡c 
bŒnh dåi mà tÃt cä loåi Ç¶ng vÆt có vú (các loåi gia súc + 
thú rØng) ÇŠu là nh»ng "bình chÙa vô tÆn và di Ç¶ng virus -  
siêu vi khuÄn - mang bŒnh dåi có khä næng truyŠn bŒnh 
sang ngÜ©i. Chúng tôi dùng tØ "bŒnh dåi" cho Çúng v§i s¿ 
hi‹u bi‰t cûa y h†c hiŒn tåi thay vì danh tØ truyŠn khÄu 
"bŒnh chó dåi" ÇÜ®c dùng tØ lâu trong c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt. 

 
1. BŒnh dåi là m¶t con bŒnh viêm não, màng não do 

thú vÆt chuyŠn qua ngÜ©i -  Zoonose -  loåi virus nhóm 
hÜ§ng thÀn kinh (neurotrope) sÓng nh© các loài Ç¶ng vÆt có 
vú (Rhabdoviren, Genus Lyssaviren). Vi-rút dåi truyŠn tØ 
Ç¶ng vÆt này sang Ç¶ng vÆt khác và truyŠn qua ngÜ©i 
thÜ©ng do nh»ng v‰t c¡n hay Ç©m dãi ti‰p xúc v§i các màng 
nhÀy.  

 
Thú vÆt truyŠn bŒnh: (ngoåi trØ nhóm gia cÀm có 

cánh)  
- tÃt cä thú nuôi trong nhà: chó, mèo, heo, ng¿a, trâu, 

bò, dê, lØa, cØu, låc Çà... ÇŠu có th‹ mang bŒnh và truyŠn 
bŒnh dåi cho ngÜ©i.  

- loåi thú rØng sau Çây có khä næng m¡c bŒnh và 
truyŠn bŒnh Ç‰n cho các thú vÆt khác và cho ngÜ©i: nai, 
ho¤ng, cáo, chó sói, heo rØng, gÃu mèo và Çåi gia Çình loài 
chÒn: chÒn hÜÖng, chÒn hôi, chÒn mÜ§p, chÒn Çèn;  sóc 
không Çáng k‹, loài dÖi ÇÜ®c ghi nhÆn trong nh»ng næm gÀn 
Çây là loåi thú truyŠn bŒnh dåi nguy hi‹m nhÃt cho nhân 
loåi,   

- r¡n, chim (không thu¶c loài có vú) + chu¶t là nh»ng 
Ç¶ng vÆt không truyŠn bŒnh dåi (chu¶t ch‰t ngay sau khi bÎ 
chó, mèo c¡n, không th‹ sÓng ÇÜ®c Ç‹ truyŠn bŒnh) 
 

2. DÎch tÍ h†c: ThÓng kê cûa T° ChÙc Y T‰ Th‰ Gi§i 
- World Health Organization - WHO:     

- Có Ç‰n 40.000 - 70.000 ÇÜ®c chính thÙc ghi nhÆn trên 
th‰ gi§i ch‰t hàng næm vì bŒnh dåi - ch¡c ch¡n còn có m¶t 
con sÓ "chìm" kh°ng lÒ, n¢m trong các nÜ§c chÆm ti‰n, Çã 
không Çæng kš và không ÇÜ®c bi‰t Ç‰n. 

- 10.000.000 trÜ©ng h®p hàng næm ÇÜ®c chûng ngØa 
sau khi bÎ thú vÆt nhiÍm hay bÎ nghi là nhiÍm bŒnh c¡n phäi. 

- Trung bình hàng tháng có 500 - 1.000 khách du lÎch bÎ 
thú dåi c¡n. 

-Các quÓc gia sau Çây ÇÜ®c WHO ghi nhÆn là không có 
bŒnh dåi: 

 Á  Châu: NhÆt Bän. 
 Âu Châu: Vùng b¡c Âu Na Uy, Thøy ñi‹n 
                              Vùng Trung Âu: Anh, Tây Ban Nha, 

BÒ ñào Nha, Ý ñåi L®i, Hy Låp,  

 MÏ Châu:   
    - Nam MÏ => Uruguay (vì không có thÓng kê) 

            - B¡c MÏ  =>  Ti‹u bang Hawaii cûa HiŒp Chûng 
                           QuÓc. 

 Phi Châu: WHO không có thÓng kê rõ ràng 
 Úc Châu: Úc và Tân Tây Lan 
Chú š: con sÓ m§i nhÃt  Çã cho thÃy ÇÜ®c m¶t sÓ bŒnh 

dåi  tåi  Anh Cát L®i và Úc do loài dÖi truyŠn bŒnh sang. 
 

3. Âu Châu .- Thông kê vào næm 2001 có Ç‰n 10.423 
trÜ©ng h®p ngÜ©i m¡c phäi bŒnh dåi tåi Âu Châu, 1/3 do gia 
súc và có Ç‰n 2/3 do thú rØng truyŠn bŒnh. 3 nÜ§c có con 
sÓ cao nhÃt là Nga, Ba Lan, Ukraine, ti‰p theo là các nÜ§c 
khÓi ñông Âu,  rÒi Ç‰n Th° Nhï Kÿ. CHLB ñÙc có 3 ngÜ©i bÎ 
thú nuôi trong nhà và 47 ngÜ©i bÎ thú rØng c¡n. 

4. Trong sÓ 47 trÜ©ng h®p trên ÇÜ®c ghi nhÆn tåi 
CHLB ñÙc bÎ thú dåi c¡n, thì ÇÜ®c chia ra: - thú rØng: 35 lÀn 
do cáo, 9 do dÖi, 2 do ho¤ng, 1 lÀn do chÒn hôi.  

- thú nuôi trong nhà: dòng h† bò, ng¿a và mèo; m‡i loåi 
Çã "Ç§p" m¶t mång  ngu©i. 

5. Vùng nguy hi‹m nhÃt cûa CHLB ñÙc n¢m ª biên 
gi§i 2 ti‹u bang Bayern - Hessen. 

6. Trên phÀn ÇÃt Âu Châu thì  
 phía ñông Âu thì gÃu mèo,  
 Trung và Tây Âu thì chÒn hôi  
 còn vùng miŠn Nam Âu và Alaska thì do cáo. 

 
7. Hoa Kÿ- Næm 2.000 Çã có trên 7.000 trÜ©ng h®p 

dåi Çã ÇÜ®c nghi nhÆn, miŠn Çông chi‰m Ça sÓ. Ngoài trØ 
Hawaii, tÃt cä các ti‹u bang H®p Chûng QuÓc ÇŠu có chÙa 
mÀm bŒnh dåi. 

8. trong sÓ 7.000 trÜ©ng h®p xäy ra tåi Hoa Kÿ thì loài 
dÖi là thû phåm cûa 1.240 trÜ©ng h®p. Các quÓc gia  khác 
tåi løc ÇÎa MÏ cÛng ÇÜa ra thÓng kê nhÜ trên cho ta thÃy thú 
vÆt gây bŒnh cûa  2 løc ÇÎa MÏ - Âu Châu khác h£n nhau. 

9. SÓ ngÜ©i ch‰t do gia súc gây nên tåi nÜ§c MÏ k‹ tØ 
næm 1955 Çang trên Çà giäm dÀn, trong giai Çoån này có 
4.000 ngÜ©i ch‰t vì bŒnh dåi có Ç‰n trên 2.000 trÜ©ng h®p 
do chó dåi c¡n. SÓ ngÜ©i ch‰t vì chó dåi trong nh»ng næm 
gÀn Çây chÌ còn Ç¶ vài træm mång. Các nÜ§c kÏ nghŒ tình 
trång chung cÛng khä quan hÖn nh© ÇiŠu kiŒn tài chánh dÒi 
dào Çã có nh»ng biŒn pháp ngæn chÆn và phòng ngØa thÆt 
h»u hiŒu. 

10. ñ‹ chÆn ÇÙng s¿ lan tràn bŒnh chó dåi, có 2 
phÜÖng hÜ§ng nhÜ sau: 

- thú  vÆt nuôi trong nhà : chích ngØa => thú vÆt t¿ tåo 
kháng th‹. 

- thú rØng: cho thú æn mÒi có tÄm virus Çã làm giäm Ç¶c 
tÓ (b¢ng nhiŠu phÜÖng pháp khác nhau: ví dø: hoá h†c...) 
=>  thú vÆt t¿ tåo kháng th‹ chÓng bŒnh. 

 
Chú š : m¥c dù Ç¶c tÓ virus dåi dùng làm mÒi cho thú 

rØng Çã giäm b§t nhiŠu khi so sánh v§i Ç¶c tÓ tìm thÃy ª 
nu§c mi‰ng cûa thú mang bŒnh, các chuyên gia chÓng bŒnh 
chó dåi khuyên phäi chích ngØa  m‡i khi mà nån nhÆn Çã 
vô š Çøng chåm Ç‰n các mÒi thú có tÄm virus. 

 
11. Không nh»ng các nÜ§c thu¶c Trung Âu và m¶t vài 

quÓc gia khÓi ñông Âu, các quÓc gia nghèo nhÜ: Th° Nhï 
Kÿ, Tunesien, Ai CÆp, Thái Lan, Venezuela cho thÃy có cÖ 
næng giäm bŒnh. Trong lúc Çó các nÜ§c vùng Baltique, nÜ§c 

T 



 

Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 139

Nga, Madagaskar, Ma RÓc, Nambia và Nepal thì sÓ bŒnh 
Çang trên ÇÜ©ng Çi lên. Tuy thành công trong viŒc chÆn 
ÇÙng s¿ lan tràn bŒnh dåi cho các thú nuôi trong nhà, Hoa 
Kÿ vÅn chÜa làm giäm ÇÜ®c sÓ lÜ®ng bŒnh tØ thú rØng lây 
qua. 

12. Con ngÜ©i bÎ lây bŒnh chó dåi b¢ng: 
-v‰t c¡n. 
- s¿ va chåm v§i thú qua l§p da bÎ trÀy: v‰t thÜÖng có 

hay không có chäy máu  
- qua các màng nhÀy v§i nÜ§c dãi có chÙa virus dåi. 
* Á Châu: Trong sÓ 1.349 ngÜ©i m¡c bŒnh có Ç‰n 

97,3% do chó c¡n 
* Nam MÏ: Chó là thú vÆt truyŠn bŒnh nhiŠu nhÃt, loài 

dÖi chi‰m 16,1% trong bäng t°ng sÓ. 
* Phi Châu: Trong t°ng sÓ 72 ca ch‰t vì chó dåi, thì có 

Ç‰n 91,7% do chó c¡n. 
* Âu Châu: KhÓi ñông Âu có Ç‰n 22,6% do các loåi cáo, 

x‰p hång ÇÙng sau chó. 
13. ñi‹m ghi nhÆn:  
- Chó là nguÒn gây bŒnh dåi quan tr†ng nhÃt cho loài 

ngÜ©i. 
- Phäi thÆn tr†ng: Ngay khi chó Çang ª trong trång thái 

bình thÜ©ng, chó vÅn có th‹ Çã mang mÀm bŒnh. 
- Virus bŒnh dåi Çã tìm thÃy ÇÜ®c trong Ç©m dãi chó 3 - 

7 ngày trÜ§c khi chó b¡t ÇÀu có triŒu chÙng mang bŒnh.  
- Khi bÎ chó c¡n, n‰u ÇiŠu kiŒn cho phép, lÆp tÙc nhÓt 

chó ít nhÃt là 10 ngày => sau 10 ngày, n‰u chó không có 
triŒu chÙng bŒnh dåi thì ngÜng ngay chích thuÓc. 

- M¶t trÜ©ng h®p vô cùng hy h»u Çã xäy ra: NgÜ©i truyŠn 
bŒnh cho ngÜ©i => qua ghép giáp måc m¡t. 

14. SÓ tº vong và th©i gian phát bŒnh do dåi ÇÜ®c cæn 
cÙ theo: 

- SÓ lÀn bÎ c¡n: BÎ c¡n nhiŠu lÀn thì cÖn bŒnh càng nguy 
hi‹m  

- ñ¶ sâu cûa v‰t c¡n  
- NÖi bÎ thú c¡n 
- V‰t c¡n gÀn ÇÀu & c°:  Th©i gian û bŒnh càng ng¡n, 

bŒnh phát càng s§m. 
- NÖi bÎ thú c¡n gây nguy hi‹m Ç‰n tánh mång: Khi bÎ 

c¡n gÀn ÇÀu & c° => 10 - 60%, khi bÎ c¡n vùng tay chân s¿ 
nguy hi‹m ít hÖn =>   5% .  

- Th©i gian phát bŒnh sau khi bÎ thú c¡n trung bình 1-3 
tháng, ng¡n nhÃt là 4 ngày và dài nhÃt ÇÜ®c ghi nhÆn có th‹ 
kéo dài nh»ng 7 næm sau.  

15. Loài dÖi là con vÆt truyŠn bŒnh dåi nguy hi‹m nhÃt 
tåi løc ÇÎa châu MÏ (cä Nam lÅn B¡c MÏ). Tuy nhiên con sÓ 
ghi nhÆn ch¡c ch¡n phäi là thÃp hÖn con sÓ thÆt =>  dÖi c¡n 
ngÜ©i trong giÃc ngû say, mà con ngu©i không bi‰t ÇÜ®c. Y 
h†c Çang còn bàn cãi liŒu loài dÖi có th‹ chuy‹n bŒnh Ç‰n 
con ngÜ©i qua ÇÜ©ng thª ????. 

M¶t Çi‹m cÀn chú š là: Không phäi chÌ loài dÖi sÓng 
b¢ng hút máu ngÜ©i, ngay nh»ng loåi loài dÖi sÓng b¢ng 
ruÒi, mu‡i, sâu b†, sinh vÆt nhÕ, rau lá... cÛng là nh»ng loåi 
thú gi‰t ch‰t ngÜ©i rÃt ghê g§m mà chúng ta thÜ©ng nghï là 
vô håi. 

16. Trong khoäng th©i gian tØ 1977-2000: Có tÃt cä 
281 ngÜ©i Âu bŒnh dåi bÎ nhiÍm sau m¶t cu¶c hành trình 
phÜÖng xa, 30 trÜ©ng h®p do du lÎch; 3 trong 5 trÜ©ng h®p 
du khách ngÜ©i ñÙc mang bŒnh theo tØ vùng nhiŒt Ç§i vŠ.  

17. WHO ghi nhÆn Á Châu là cái nôi chÙa bŒnh chó 
dåi. Ch¡c ch¡n còn cÃt giÃu m¶t con sÓ nhiÍm bŒnh rÃt 
kh°ng lÒ mà WHO không th‹ ki‹m chÙng ÇÜ®c; sÓ ngÜ©i 

ch‰t hàng næm låi càng khó khæn hÖn vì các quÓc gia phát 
tri‹n không cung cÃp cho WHO Çû tài liŒu chính xác. 

- ƒn ñ¶ là quÓc gia có sÓ tº vong vì bŒnh chó dåi cao 
nhÃt th‰ gi§i: 30.000 / 1 næm. 

- Bangladesh: 2.000, - Philippinen: 321, - Trung QuÓc: 
209, - và ViŒt Nam: 145. 

Phúc trình các nÜ§c gªi Ç‰n WHO thÜ©ng không có tài 
liŒu cûa phòng thí nghiŒm, giäi phÅu bŒnh... Ç‹ xác ÇÎnh 
bŒnh rÒi låi quên không nêu rõ loåi thú Çã c¡n. 

18. TØ thuª khai thiên lÆp ÇÎa Ç‰n næm 1885 chÜa hŠ 
m¶t ai có th‹ sÓng sót vì bŒnh chó dåi, bŒnh Çã gây cho 
nhân loåi m¶t mÓi Çe d†a thÜ©ng xuyên và cho Ç‰n ngay cä 
ngày hôm nay m¶t khi mà bŒnh chó dåi Çã lên cÖn thì chÌ 
còn có m¶t lÓi thoát là cùng Çi vô nhà hòm... không m¶t ai 
có th‹ chåy thoát n°i !!!!  

Vào næm 1885, cha mË cûa cÆu Joseph Meister, m¶t bé 
trai lúc Çó ÇÜ®c 9 tu°i,  Çã van nài  nhà bác h†c lØng danh 
Pháp, Louis Pateur, cÙu cho con mình vì bÎ chó dåi c¡n. 
Louis Pasteur Çã chích cho nån nhân mÀm sinh bŒnh sau 
khi Çã làm giäm Ç¶c tÓ virus. TrÜ§c Çó vào næm 1882 
Pasteur Çã cÃy virus dåi vào não thÕ, nhÆn thÃy Ç¶c tính 
gây bŒnh y‰u Çi do tính Ç¶t bi‰n. Joseph Meister là ngÜ©i 
ÇÀu tiên trong lÎch sº nhân loåi Çã không nhÆn ÇÜ®c "giÃy 
m©i  Ç‰n trình diŒn Diêm VÜÖng" sau khi bÎ chó dåi c¡n.  

 
CÛng b¡t ÇÀu tØ th©i Çi‹m này các khoa h†c gia  b¡t ÇÀu 

thº nghiŒm cÃy virus trên t‰ bào não cûa nhiŠu loåi thú vÆt 
khác nhau. PhÜÖng pháp này vÅn còn thông døng tåi nhiŠu 
quÓc gia chÆm ti‰n vì giá thành cûa thuÓc còn rÈ.  

Có nh»ng tài liŒu gÀn Çây cho bi‰t... m¶t khi ngÜ©i bŒnh 
trÜ§c khi bÎ thú vÆt m¡c bŒnh c¡n  Çã ÇÜ®c chích ngØa trÜ§c 
Çó chÌ có m¶t vài mÛi trÜ§c, thì may m¡n thay... h† Çã thoát 
khÕi lÜ«i hái cûa tº thÀn... hay là tåi h† cao sÓ chÜa chÎu 
ch‰t... NhÜ®c Çi‹m cûa loåi thuÓc này: 

- Phän Ùng thuÓc: có th‹ mang Ç‰n nh»ng triŒu chÙng 
thÀn kinh. 

- ThuÓc không ch¡c ch¡n 100% Ç‹ cÖ th‹ con ngÜ©i tåo 
nên sinh kháng th‹ chÓng bŒnh. 

- 23 mÛi thuÓc cÀn phäi chích Ç‹ có k‰t quä, ... rÃt Çau. 
K‹ tØ næm 1967 thuÓc ch»a bŒnh chó dåi nh© cÃy virus 

vào mô sinh vÆt : Gewebekultur  Impfstoffe - Tissue culture 
vaccine  Çã thành s¿ thÆt. ThuÓc tác døng làm cho cÖ th‹ 
con ngÜ©i có khä næng miÍn dÎch rÃt tÓt, rÃt håp v§i th‹ 
trång con ngÜ©i, ít bÎ dÎ Ùng nhÜng... mà giá thành còn rÃt 
cao 40 - 70 Euro / 1 Óng thuÓc. 

19. ThuÓc chûng ngØa bŒnh có hai nhóm:  
- Ho¥c cÃy vào t‰ bào ngÜ©i - Human Diploid Cell-  HDC 

- Vakzine  
- Hay ÇÜ®c cÃy vào t‰ bào Ç¶ng vÆt, ví dø Primäre 

Hühnerembryoblasten -  Purified Chick  Embryo  Cells  
(PCEC ):   

V§i phÜÖng pháp cÃy này các nhà khoa h†c Çã tìm ra 
ÇÜ®c nh»ng loåi thuÓc chûng chÓng dåi ÇÜ®c thông døng 
kh¡p cä th‰ gi§i và liŒt kê nhÜ sau:  

- PVRV  =   purified vero rabies vaccine  
- RLCV  =   rhesus lung cell vaccine  
- FBRV  =   fetal bovine kidneycell vaccine 
20. M¶t khi Çã bÎ thú dåi c¡n + khi tay chân Çøng chåm 

Ç‰n mÒi thú có tÄm thuÓc chÓng dåi:  
- Rºa ngay v‰t thÜÖng v§i thÆt nhiŠu nÜ§c, xà-phòng hay 

thuÓc tÄy.  
- Sau Çó sát trùng v‰t thÜÖng b¢ng Jod hay cÒn 70% 
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- Không ÇÜ®c khâu v‰t thÜÖng låi. 
 
Có 2 loåi thuÓc Chích ngØa bŒnh chó dåi: 
A.-  Huy‰t thanh  (Rabies - Immuglobin) ng¿a hay ngÜ©i: 

có chÙa kháng th‹ chÓng bŒnh dåi, vì Çã có kháng th‹ cho 
nên có khä næng chÓng låi bŒnh dåi ngay lÆp tÙc. 

B.- ThuÓc chûng ngØa (vaccin - vakzin) giúp cÖ th‹ con 
ngÜ©i t¿ tåo ra kháng th‹ Ç‹ chÓng bŒnh,  phäi cÀn có th©i 
gian Ç‹ cÖ th‹ t¿ ch‰ tåo ra ÇÜ®c kháng th‹. 

- Chích huy‰t thanh có kháng th‹ chÓng bŒnh chó dåi 
quanh v‰t thÜÖng, tÓi Ça là 20 IU / kg,  

- N‰u v‰t thÜÖng quá l§n thì hòa loäng huy‰t thanh có 
chÙa kháng th‹ thêm v§i Na Cl. 

Huy‰t thanh ng¿a rÃt ÇÜ®c thông døng tåi các quÓc gia 
chÆm ti‰n. 

 Theo l©i khuyên cûa WHO thì chÌ nên chích huy‰t 
thanh ng¿a - vì cÖ th‹ con ngÜ©i hay dÎ Ùng -   trong trÜ©ng 
h®p không có huy‰t thanh ngÜ©i,  

 TrÜ§c khi chích huy‰t thanh ng¿a Çúng lÜ®ng thuÓc 
=> nên chích m¶t ít dÜ§i da Ç‹ xem có phän Ùng thuÓc hay 
không !!!.  

 Huy‰t thanh có kháng th‹ nên chích mông (vì dung 
tích thuÓc chích rÃt nhiŠu) thay vì chích Çùi. ThuÓc chûng 
(Zellkulurvackzin - Tissue culture vaccine) ÇÜ®c chích vào 
bä vai, thuÓc kích thích cÖ th‹ con ngÜ©i  t¿ tåo ra kháng th‹ 
(antigene) chÓng bŒnh => do Çó cÀn phäi có th©i gian.  

 ThuÓc ÇÜ®c chích vào nh»ng ngày 0, 3, 7, 14 và 
30. 

 TrÜ©ng h®p không Çû sÓ lÜ®ng thuÓc chûng: 
- Ngày ÇÀu tiên chích ngay 2 Óng thuÓc: 2 bä vai trái + 

phäi  
- Sau Çó vào ngày 7 + ngày 21 => m¶t lÀn 1 Óng. 

 
21. Phäi chích ngØa bŒnh: 
- Nhân viên thÜ©ng có ti‰p xúc v§i virus bŒnh chó dåi 

nhÜ: Làm viŒc tåi phòng thí nghiŒm Ç‹ ÇÎnh bŒnh chó dåi, 
làm viŒc trong các viŒn bào ch‰ thuÓc chûng ngØa bŒnh chó 
dåi 4  tuÀn sau khi chûng ngØa và cÙ 6 tháng phäi lÃy máu 
ÇÎnh lÜ®ng kháng th‹, n‰u ÇÎnh lÜ®ng kháng th‹ dÜ§i 0,5 IE 
/ml  thì phäi chûng ngØa trª låi. 

- Công viŒc có liên hŒ v§i thú dåi: Thú y sï, nhóm ngÜ©i 
khäo cÙu loài dÖi, nhân viên làm rØng nhÜ ki‹m lâm và 
nhóm ngÜ©i ham mê sæn b¡n... 

- Nh»ng ngÜ©i thÜ©ng thæm vi‰ng hang Ç¶ng, sinh sÓng, 
làm viŒc lâu dài trong nh»ng vùng có dÎch bŒnh dåi. M¶t khi 
Çã chích thuÓc chûng, bÎ thú dåi c¡n thì không cÀn phäi 
chích huy‰t thanh có kháng th‹, mà chÌ cÀn chích thuÓc 
ngØa 2 lÀn tØ ngày bÎ c¡n và sau Çó 3 ngày. TrÜ©ng h®p 
không ch¡c ch¡n thì phäi làm ÇÎnh lÜ®ng kháng th‹ trong 
máu. 

22. V§i trÈ con thì luôn luôn Ç‹ š không cho trÈ chÖi 
Çùa v§i thú vÆt lå ngay cä nh»ng thú vÆt còn nhÕ và rÃt chi 
là dÍ thÜÖng... Chó mèo mang theo trong chuy‰n du hành 
phäi tiêm ngØa bŒnh. 

 
Nh»ng Çi‹m quan tr†ng phäi luôn luôn ghi nh§ : 
 
I. M¶t khi Çã chích thuÓc ngØa bŒnh dåi tåi nÜ§c du 

lÎch =>    nh§ ghi låi tên thuÓc Çã ÇÜ®c chích. 
- BŒnh viŒn Misionsaerztliche Klinik / Wuerzburg =>  khu 

chuyên khoa bŒnh nhiŒt Ç§i cûa bŒnh viŒn Çã ti‰p nhÆn 

bŒnh nhân du lÎch tØ ViŒt Nam vŠ sau khi bÎ thú c¡n  => 
nhiŠu nhÃt là chó, sau Çó là khÌ. 

- Tåi ViŒt Nam: Các bŒnh viŒn l§n Hà N¶i, Hu‰, Sàigòn, 
Nha Trang, ñà N¤ng => có thuÓc chûng chó dåi 

II. ñã ti‰p nhÆn bŒnh nhân ÇÜ®c chích ngØa b¢ng 
nh»ng thuÓc chûng hiŒn Çåi tåi các BŒnh ViŒn Pháp - ViŒt 
(do Pháp ÇÀu tÜ)/ tåi VN tåi các tÌnh l§n. 
III. Human Diploid Cell-  HDC - Vakzine 
Primäre Hühnerembryoblasten -  (PCEC ) :  Purified Chick 
Embryo Cells . 

IV. HiŒn nay các cÖ quan bäo hi‹m sÙc khoÈ tåi ñÙc 
không trä tiŠn chích ngØa chó dåi Ç‹ Çi du lÎch. 

IV. NhÜng khi bÎ thú dåi c¡n hay nghi ng© mang bŒnh 
dåi c¡n => vì nguy hi‹m Ç‰n tính mång: Bäo hi‹m sÙc khoÈ 
trä 100% tÃt cä phí t°n ch»a bŒnh. 
TrÜ§c khi r©i nÜ§c ñÙc, nên bäo hi‹m sÙc khoÈ trong th©i 
gian du lÎch - tÓi Ça 6 tuÀn (12 Euro): CÖ quan bäo hi‹m së 
Çón nhÆn b¢ng máy bay bŒnh nhân hay nån nhân tØ nÜ§c 
du lÎch trª vŠ låi ñÙc (Ruecktransport) 

 
CÄm  nang bŒnh dåi   

 

ñ¶ 
nguy 
hi‹m 

 

                            
Cách thÙc truyŠn bŒnh chó dåi 

     
PhÜÖng thÙc 
chích ngØa 

 BÎ c¡n => do 
thú vÆt nuôi 
trong nhà hay 
thú rØng  

ñøng chåm + s© 
mó b¢ng tay & 
chân => bÎ 
thÜÖng vào mÒi 
thú rØng có tÄm 
virus dåi giäm 
Ç¶c tÓ 

 

 
 
I 
 
 

VuÓt ve / cho 
thú æn / thú vÆt 
có bŒnh dåi 
li‰m & ngºi trên 
l§p da không bÎ 
trÀy 

S© mó mÒi thú có 
tÄm virus giäm 
Ç¶c tÓ  => l§p da 
da không có v‰t 
trÀy hay bÎ thÜÖng 

 
Không cÀn chích 
thuÓc ngØa hay 
ch»a bŒnh 

 
 
 
 
II 
 
 

Thú ngºi & li‰m 
hay cào trên 
l§p da bÎ trÀy 
"m¥c dù" không 
chäy máu => 
l§p da không 
ÇÜ®c nguyên 
vËn 

ñøng phäi vào 
chÃt dÎch có virus 
Çã giäm Ç¶c tÓ 
nÖi mÒi thú => tay 
chân bÎ thÜÖng  

 
 
Chích huy‰t thanh 
có kháng th‹ 

 
 
 

III 
 
 

BÎ cào + c¡n 
hay màng nhÀy 
cÖ th‹ Çøng 
chåm phäi chÃt 
Ç©m dãi thú 
mang bŒnh 

L§p b†c mÒi thú 
không ÇÜ®c  
nguyên vËn  =>  
va chåm vào da 
hay màng nhÀy 
hay m¶t v‰t 
thÜÖng 

 
1.- Chích huy‰t 
thanh có kháng th‹ 
2.- Chích thuÓc 
chûng 

 
Phòng ngØa và ch»a bŒnh dåi 12 ÇiŠu tâm niŒm 

 

A.- Thâu góp nh»ng thông tin cÀn thi‰t vŠ bŒnh dåi: 
 
1. Qua thông tin báo chí, truyŠn thanh, truyŠn hình và 

internet Ç‹ tìm hi‹u vŠ dÎch dåi trên th‰ gi§i. 
2. Xác ÇÎnh rõ ràng các nÖi chích ngØa: BŒnh viŒn, 

tråm y t‰ & ty y t‰ chích ngØa khi cÀn Ç‰n và loåi thuÓc 
chích ngØa hiŒn Çang có tåi quÓc gia s¡p Ç‰n du lÎch. 



 

Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 141

3. Nh© tin tÙc cÆp nhÆt cûa WHO  -  WHO Expert 
Committee on Rabies. 

 
B.- L©i khuyên cûa ngÜ©i thÀy thuÓc  =>  nên bi‰t rõ 

là: 
 
4. BÎ thú dåi c¡n là nguyên nhân chính Ç‹ truyŠn 

bŒnh qua ngÜ©i. 
5. NÖi Ç‰n: Du lÎch & công tác ng¡n hay dài hån => 

hiŒn Çang có hay không có dÎch dåi! 
6. Nên chûng ngØa bŒnh dåi trÜ§c khi lên máy bay  

=>  ngày 0, thÙ 7 và ngày 28. 
♦ Khi Ç‰n công tác dài hån => nhiŠu hÖn 2 tháng. 
♦ ChÌ Ç‰n trong th©i gian ng¡n tåi m¶t nÖi mà dÎch 

dåi Çang hoành hành. 
♦ Du lÎch ba-lô tåi nh»ng vùng thÜ©ng phát hiŒn có 

bŒnh dåi. 
7. TrÜ©ng h®p bÎ thú dåi c¡n: 
♦ Tìm Ç‰n ngay ngÜ©i thÀy thuÓc Ç‹ chích ngÜ©i 

bŒnh. 
♦ Rºa såch v‰t thú c¡n n‰u phäi cÀn có nhiŠu thì gi© 

Ç‹ tìm thÃy ÇÜ®c bác sï, nhà thÜÖng, tråm y t‰ & ty y t‰  
chích ngØa. 

8. Phäi xác ÇÎnh ngay ki‰n thÙc chuyên môn cûa 
ngÜ©i thÀy thuÓc ÇÎa phÜÖng... coi chØng lang bæm, tìm ki‰m 
Ç‹ nhÆn bi‰t s§m các loåi thuÓc Çang có tåi ch‡.  

Không nghe theo nh»ng l©i khuyên Äm ª cûa các lang 
vÜ©n và dùng thuÓc chûng c° l‡ sï... 

♦ Không chÀn ch© vô ích và phäi r©i bÕ ngay nhÛng 
phòng måch, bŒnh viŒn và tråm y t‰ & ty y t‰ n‰u tåi Çây 
không cung cÃp ÇÀy Çû thuÓc men Çúng mÙc. 

♦ Tìm Ç‰n nh»ng væn phòng y t‰ vùng k‰ cÆn hay là 
quay trª vŠ nÜ§c tåm trú ví dø:    

               CHLB ñÙc, Pháp, BÌ, Hoa Kÿ, B¡c Âu... 
 

C.- L©i khuyên cûa WHO: 
 
9. Rºa såch v‰t thÜÖng, không vá v‰t thÜÖng låi, 

trÜ©ng h®p v‰t thÜÖng sâu và l§n: chích quanh v‰t thÜÖng 
huy‰t thanh ng¿a hay ngÜ©i có kháng th‹ chÓng bŒnh chó 
dåi. 

10. Khi Çã bÎ thú dåi c¡n: chích huy‰t thanh có kháng 
th‹ +  thuÓc chûng (vaccin - vakzin). 

♦ Chích thuÓc chûng: vào bä vai. 
♦ Chích vào nh»ng ngày bÎ thú c¡n 0, 3, 7, 14, và 30 

không phäi chích thêm lÀn cuÓi vào ngày 90. 
♦ Sau khi bÎ thú dåi c¡n và Çã chích thuÓc chûng, 

ki‹m tra låi thú không m¡c bŒnh dåi: nên chích 3 mÛi => Ç‹ 
cÖ th‹ có sÙc ÇŠ kháng chÓng låi bŒnh lâu dài. 

11. Huy‰t thanh có kháng th‹ chÓng bŒnh dåi: cùng 
chích 1 lÀn v§i thuÓc chûng. 

♦ Chích quanh v‰t c¡n, phÀn dÜ còn låi thì chích 
mông (20 ÇÖn vÎ quÓc t‰/ kg tr†ng lÜ®ng cÖ th‹ - 200 IU 
/kg/G.)  

♦ Không ÇÜ®c chích quá liŠu lÜ®ng Çã quy ÇÎnh. 
♦ N‰u v‰t thÜÖng l§n quá => pha huy‰t thanh v§i 

nÜ§c NaCl. 
12. Khi trª låi nÖi Çang sinh sÓng: công viŒc ch»a trÎ tåi 

Çây phäi là  => ti‰p tøc loåi thuÓc vaccin Çã ÇÜ®c khªi ÇÀu 
chích tåi nÖi mà thú dåi Çã c¡n.� 
 
    

 

Mang mang  
thieàn vò 

  
Có ai quy Än gi»a Hoa Kÿ? 

Thiên thÜ®ng phù vân thÎ båch y (1) 
Chê thóc nhà Chu lên núi ª 

Thú DÜÖng còn Ç¡ng chuyŒn rau Vi (2) 
 

Ta Çâu chê ÇÜ®c xe hÖi tÓt 
Có chÓi tØ Çâu nh»ng tiŒn nghi 

CÛng låi ñinh Hùng quÀn áo ÇËp 
Mà hÜÖng man dåi vÅn mê si (3) 

 
ñåt Ma tØ ƒn sang Trung QuÓc 

Phá chÃp ngÜ®c Ç©i sÓng d†c ngang 
LÆp phái Thi‰u Lâm, truyŠn võ nghŒ 

Ngàn næm thiŠn vÎ cÙ mang mang 
 

XÜa ª Çâu và nay ª Çâu ? 
Oán thay! GiÆn bÃy chuyŒn tâm ÇÀu ! 
Tâm Không mà Có trong muôn vån 
DiŒu giác bØng lên chÌ m¶t câu (4) 

 
Tâm hÒn là chính ThiŠn Tông Çó 

Võ thuÆt âu là xác ñåt Ma 
Dåy võ th‰ nhÜng không phäi võ 
Nói ta mà th¿c chính không ta! 

 
Ta nói gì Çâu? Có vi‰t gì (5) 

Thiên kinh vån quy‹n có còn chi! 
XÜa nay væn t¿ là xuyên tåc 

Câu nŒ thêm lÀm chuyŒn thÎ phi. 
 

Hà ThÜ®ng Nhân  
  
 Chú thích:  

(1) Thiên thÜ®ng phù vân nhÜ båch y (ThÖ c° Ç°i Çi m¶t ch»)  
(2) Bá Dy, Thúc TŠ chÓng nhà Chu lên núi ª sÓng b¢ng rau 
Vi (m¶t loåi rau sam)  
(3) Ta thèm m¶t chút hÜÖng man dåi 
RÒi ngû nhÜ loài muông thú kia (ThÖ ñinh Hùng)  
(4) ThÖ LÜÖng Võ ñ‰ tÜªng niŒm ñåt Ma SÜ T°: 
ThÃy nhÜ ch£ng thÃy, g¥p nhÜ ch£ng g¥p 
ñÓi m¥t nhÜ ch£ng ÇÓi m¥t  
XÜa Çâu? Nay Çâu? Oán bÃy! HÆn bÃy! 
(5) L©i PhÆt dåy: Ta có nói gì Çâu?... Ta có vi‰t gì Çâu?  
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Tin PhÆt S¿ 
 

� Tân Ban ChÃp Hành Chi H¶i PTVNTN Karlsruhe 
& VPC 

Ngày 17.07.2004, sau bu°i lÍ PhÆt cÀu an ÇÎnh kÿ, PhÆt 
Tº trong Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Karlsruher & VPC Çã bÀu 
låi Ban ChÃp Hành nhiŒm kÿ 2004-2006, v§i thành phÀn 
nhÜ sau: 

-Chi H¶i TrÜªng: ñH ThiŒn MÏ LÜÖng Væn Xinh 
-Chi H¶i Phó Ngoåi Vø: ñH ñÒng Ng†c NguyÍn Ng†c 

Lâm 
-Chi H¶i Phó N¶i Vø: ñH ThiŒn NghiŒp Phåm Giác 

Doanh 
-Tài Chánh: - ñH Tâm Thänh ThÖi Ngô Minh HuŒ 
                    - ñH ThiŒn Trí ñ‡ ThÎ HuŒ 
-ThÜ Kš: ñH ThiŒn Hùng VÛ Cao 
-Ban HÜÖng ñæng: - ñH Giác TÃn NguyÍn TÃn H°,  
                                - ñH TÎnh Trí VÛ Minh H¢ng 
-Ban Trai Soån: - ñH ñÒng HuŒ Phåm ThÎ Lan, 
                          - ñH. DiŒu Tuy‰t Tå NguyŒt Trinh. 

 
� H¶i Xuân ƒt DÆu tåi Reutlingen 
 

Trân tr†ng kính m©i quš ñåo H»u, PhÆt Tº và ñÒng 
HÜÖng Ç‰n tham d¿ H¶i Xuân ƒt DÆu 2005 do Chi H¶i PhÆt 
Tº VNTN Reutlingen & VPC t° chÙc. 

Th©i gian: TØ 10 gi© sáng Ç‰n 23 gi© khuya ngày thÙ bäy 
19.02.2005, nh¢m ngày 11 T‰t tháng giêng âm lÎch. 

ñÎa Çi‹m: H¶i TrÜ©ng Saint Andreas,  
sÓ 186 Nürnberger Str. - Reutlingen (nÖi thÜ©ng t° chÙc 

các LÍ PhÆt và Th† Bát Quan Trai) 
Ngoài phÀn LÍ CÀu An, CÀu Siêu, Cúng Sao giäi Hån, 

còn có t° chÙc X° SÓ Tombola, phát l¶c lì-xì, tiŒc mØng 
Xuân và ca vÛ nhåc v§i m¶t chÜÖng trình Karaoke Ç¶c Çáo, 
âm thanh tuyŒt häo, ánh sáng r¿c r«, nhiŠu bài hát Çû th‹ 
ÇiŒu, h®p v§i m†i lÙa tu°i ÇÜ®c Üa thích hiŒn nay. 

Trân tr†ng kính m©i 
Chi H¶i PTVNTN Reutlingen & VPC 

 

� M¶t Ngày TÎnh Tâm trong ñåo Tràng Th† Bát 
Quan Trai Gi§i tåi Frankfurt: 
 

M¥c dù th©i ti‰t b¡t ÇÀu giá lånh, nhÜng trong Çåo tràng 
th† bát quan trai gi§i ÇÜ®c t° chÙc vào hai ngày 06, 
07.11.2004 tåi Chi H¶i PhÆt Tº VNTN tåi Frankfurt  vÅn quy 
tø ÇÜ®c khoäng 40 Gi§i tº tham d¿. 

Khóa tu ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i s¿ chû lÍ cûa ñåi ñÙc Thích Hånh 
TÃn, Chi B¶ trÜªng Chi B¶ PGVNTN tåi CHLB. ñÙc và ñåi 
ñÙc Thích Hånh TØ, Trø trì NiŒm PhÆt ñÜ©ng Viên Âm và 
các SÜ Chú Thông Trø và Hånh TuŒ. 

Thay m¥t cho các gi§i tº tu h†c, ñåo h»u Tâm LÜ®ng 
Ç†c l©i phát nguyŒn th† bát quan trai m¶t ngày m¶t Çêm. 
ñåi ñÙc chû lÍ hoan h› hÙa khä và truyŠn gi§i pháp trang 
nghiêm cho các gi§i tº, ÇÒng th©i sách tÃn viŒc tu h†c tØ 
thân khÄu š Ç‹ có th‹ ti‰p thu ÇÜ®c k‰t quä viên mãn. 

Bu°i chiŠu tØ 14 gi© là th©i tøng kinh cÀu an, trong Çó có 
lÒng thêm pháp môn TÎnh ñ¶. TØ 16 gi© ñåi ñÙc chû lÍ 
thuy‰t pháp vŠ 12 Hånh nguyŒn cûa ñÙc DÜ®c SÜ LÜu Ly 
Quang NhÜ Lai PhÆt. TØ 19 gi© ñåi ñÙc Thích Hånh TØ 
thuy‰t pháp vŠ LÎch Sº cûa ñÙc PhÆt Thích Ca. 

Qua ngày hôm sau, sau th©i công phu khuya, trì tøng 
thÀn chú Thû Læng Nghiêm; là cº hành nghi thÙc hoàn mãn 
và lÍ Quy Y Tam Bäo cho ba cháu tØ 6 Ç‰n 13 tu°i. 

Sau Çó, theo thông lŒ, Çúng 11 gi© khóa lÍ cÀu an ÇÜ®c 
cº hành v§i s¿ hiŒn diŒn thêm cûa Çông Çäo PhÆt Tº vì 
công viŒc nhà Ça Çoan không Ç‰n tu h†c khóa th† bát quan 
trai, nay Ç‰n d¿ lÍ cÀu an cho gia Çình, cÀu quÓc thái, dân 
an và cho th‰ gi§i ÇÜ®c sÓng trong cänh thanh bình, hånh 
phúc, an låc. 

(ThiŒn Lâm Phåm Væn M¶c) 

 
� Nam Cali Bi‹u Tình ChÓng Pháp LŒnh Tôn Giáo 
Cûa ViŒt C¶ng  
 
WESTMINSTER  Khoäng 
200 Thanh thi‰u niên, 
Oanh-vÛ cûa nhiŠu Gia 
ñình PhÆt-Tº thu¶c MI“N 
QU NG ñ−C do Huynh 
TrÜªng Tâm Cäm HÒ Væn 
Quÿnh (TrÜªng Ban ñiŠu 
Hành GñPT HuŒ Quang, 
MiŠn Quäng ñÙc) cùng 
nhiŠu Huynh TrÜªng 
GñPT khác hÜ§ng dÅn, 
hÒi 1 gi© trÜa Chû NhÆt Çã 
mª cu¶c bi‹u tình trÜ§c 
bãi cÕ khu thÜÖng måi 
Ch® Á ñông ÇÓi diŒn 
PhÜ§c L¶c Th† nh¢m 
phän ÇÓi chính quyŠn 
C¶ng Sän VN Çàn áp tôn 
giáo qua pháp lŒnh tôn 
giáo vØa ban hành "và 
m§i nhÃt là s¿ kiŒn cÃm 
Huynh TrÜªng PhÆt Tº 
VN qua ƒn ñ¶ tham d¿ 
Çåi h¶i các Gia ñình PhÆt 
Tº Trên Th‰ Gi§i", theo s¿ 
loan báo cûa Ban T° ChÙc. 

V§i nhiŠu bi‹u ng» có n¶i dung lên án CSVN và bäo vŒ 
ñåo pháp, Çoàn ngÜ©i Çã trÜÖng cao quÓc kÿ VNCH cùng 
c© PhÆt giáo tuÀn hành trên ÇÜ©ng Moran Ç‰n Ngã tÜ Bolsa, 
Çi m¶t quãng trên Çåi l¶ Çông Çäo ngÜ©i ViŒt này, rÒi tø tÆp 
trên bãi cÕ ÇÓi diŒn khu PhÜ§c L¶c Th†. H† gi» trÆt t¿ và 
không gây trª ngåi lÜu thông nhÜ th‰ m¶t lúc, sau Çó tuÀn 
hành trª låi nÖi xuÃt phát là bãi ÇÃt r¶ng cuÓi ÇÜ©ng Moran 
nÖi có nhiŠu trø sª báo, Çài phát thanh. 

ñoàn PhÆt Tº bi‹u tình có m¥t anh Nguyên Chí ñào 
Ng†c Quan thu¶c Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng GñPT ViŒt 
Nam häi ngoåi tåi Hoa kÿ, các Huynh TrÜªng và ñoàn viên 
PhÆt Tº Chùa HuŒ Quang, Bát Nhã, Kÿ Viên, v.v... 

Các anh Chí và Quÿnh cho bi‰t viŒc bi‹u tình trÜa nay 
có s¿ chÌ Çåo cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo VNTN Væn Phòng 2 
ViŒn Hóa ñåo. Anh Quÿnh nói "Gia ñình PhÆt Tº VN có 
sinh hoåt 60 næm nay, vÆy mà chính quyŠn VN ngæn cÃm 
các Huynh TrÜªng PhÆt Tº qua ƒn Ç¶ d¿ Çåi h¶i, cho thÃy 
s¿ viŒc này là vÆt t‰ thÀn ÇÀu tiên cûa Pháp-lŒnh Tôn-giáo 
cûa CSVN". 

Cùng lúc cu¶c bi‹u tình diÍn ra, m¶t chÜÖng trình phát 
thanh thân PhÆt giáo trên làn sóng FM kêu g†i ÇÒng bào 
Çang lái xe trên ÇÜ©ng hãy bày tÕ s¿ ûng h¶ b¢ng cách khi 
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Çi ngang vÎ trí bi‹u tình hãy bÃm còi l§n ti‰ng! Và ngÜ©i ta 
Çã ghi nhÆn có nhiŠu chi‰c xe Çang lái trên Çåi l¶ Bolsa, Çã 
bÃm còi ûng h¶. 

Cu¶c bi‹u tình ÇÜ®c giäi tán lúc gÀn 2 gi© trÜa. 
 

� THÔNG B�CH - Chùa TÎnh Quang Guelph và 
Pháp Môn Chæn Trâu 

CÖ sª PhÆt H†c TÎnh Quang, Canada, trân tr†ng thông 
báo cùng quí ÇÒng bào và PhÆt Tº kh¡p nÖi ÇÜ®c bi‰t: 

1/ M¶t ngôi Tam Bäo Çang ÇÜ®c xúc ti‰n thành lÆp tåi 
thành phÓ Guelph, cách thành phÓ Toronto (Canada) 
khoäng 80 km vŠ phía Tây theo xa l¶ 401, mang tên là 
"Chùa TÎnh Quang Guelph". ñây là m¶t cÖ sª PhÆt h†c, 
sinh hoåt væn hóa dân t¶c, nh¢m phøc vø c¶ng ÇÒng ngÜ©i 
ViŒt tåi thành phÓ Guelph và lân cÆn. Ban VÆn ñ¶ng së ra 
m¡t quí ÇÒng bào và PhÆt tº tåi thành phÓ Guelph vào trung 
tuÀn tháng 11.2004. 

2/ Chúng tôi Çang ti‰n hành viŒc Ãn tÓng 1.000 tÆp sách 
"Pháp Môn Chæn Trâu", in lÀn thÙ hai, Ç‹ chào mØng viŒc 
thành lÆp "Chùa TÎnh Quang Guelph". 

3/ VÆy quí ÇÒng bào và PhÆt Tº kh¡p nÖi phát tâm góp 
phÀn công ÇÙc vào viŒc ki‰n tåo ngôi Tam Bäo v§i chÙc 
næng cÖ sª PhÆt h†c, ho¥c hùn phÜ§c vào viŒc Ãn tÓng và 
phát hành tÆp sách này, ho¥c thÌnh sách hoàn toàn miÍn 
phí, xin hoan h› thÜ và tÎnh tài vŠ ÇÎa chÌ sau Çây: 

Thích Chân TuŒ 
302-2 DORADO CT. Toronto, ON, M3M 2E8, CANADA 

Chi phi‰u xin ghi: "TÎnh quang Temple" 
 
Nay thông båch, 
Tÿ KhÜu Thích Chân TuŒ 
 

TØ ThiŒn Xã H¶i 
 

Ban Giám HiŒu 
TrÜ©ng Trung CÃp PhÆt H†c TÌnh Bình ñÎnh 

Tu ViŒn Nguyên ThiŠu 
                                   PL 2548, Bình ñÎnh ngày 12.09.2004 
 

Kính gªi: ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n 
Kính båch ThÜ®ng T†a, 
 
VØa qua, chúng tôi Çã nhÆn ÇÜ®c 3000 Euro (Ba ngàn 

Euro) do ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn vâng lŒnh ThÜ®ng T†a 
chuy‹n Ç‰n TrÜ©ng Trung CÃp PhÆt H†c Nguyên ThiŠu 
Bình ñÎnh cúng dÜ©ng tÎnh tài góp phÀn vào viŒc Giáo Døc 
ñào Tåo Tæng Tài tåi bän trÜ©ng. 

Thay m¥t Ban Giám HiŒu và Tæng Ni Sinh chúng tôi 
thành kính tri ân ThÜ®ng T†a, ñåi Chúng chùa Viên Giác và 
Quí PhÆt Tº häo tâm tåi ñÙc Çã phát tâm cúng dÜ©ng vào 
s¿ nghiŒp Giáo Døc ñào Tåo Tæng Tài tåi ViŒt Nam nói 
chung và tåi tÌnh nhà nói riêng. 

Kính chúc ThÜ®ng T†a, ChÜ Tæng và PhÆt Tº chùa Viên 
Giác thân tâm thÜ©ng an låc, PhÆt s¿ viên thành, cát tÜ©ng 
nhÜ š. 

Kính thÜ, 
  TM. Ban Giám HiŒu 
  HiŒu TrÜªng 
  ThÜ®ng T†a Thích Nguyên ChÖn 
   (Kš tên và Çóng dÃu) 

 

 

Thô : chuvÜÖngmiŒn 

 

Moät 

m¶t vàm nÜ§c Çøc 
m¶t vàm nÜ§c trong 

h‰t trong låi Çøc 
h‰t Çøc låi trong 

cÛng m¶t dòng sông 
dòng trong dòng Çøc 
cÛng m¶t dòng Ç©i 

ngÜ©i Çøc ngÜ©i trong 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nôi naøy 

chúng mình xa muôn d¥m 
g¥p låi nhau chÓn này 

có duyên hay có n® 
mÌm cÜ©i hay khóc Çây 
cÛng không phäi là lá 

mà sao lác Çác bay 
cÛng không phäi là chim 
chiŠu v¶i khuÃt nÖi này 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
CỦA PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ 

 

*Lưu nhiệm toàn Ban Lãnh Đạo các Hội Đồng 
thuộc Giáo Hội PGNTN tại Hoa Kỳ: 

Nhân danh Viện Tăng Thống, GHPGVNTN, Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang, Ðệ Tứ Tăng Thống gởi lời chào mừng 
Đại Hội Khoáng Đại kỳ III của PGVNTNHN tại Hoa Kỳ tổ 
chức vào các ngày 8, 9 và 10.10.2004 tại Chùa Diệu Pháp, 
thành phố San Gabriel, California, Hoa Kỳ, Ngài không quên 
nhắn nhủ: 

... Thấm thoát đã mười hai năm, kể từ ngày tôi thay mặt 
Hội Ðồng Lưỡng Viện, ra Quyết Ðịnh hôm 10.12.1992, ủy 
thác Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Hoa Kỳ thiết lập Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, đại diện Giáo 
Hội nơi quê nhà góp mặt cùng thế giới và nói lên những ước 
vọng của Phật giáo đồ trong nước những khi hữu sự. Quí 
Liệt vị Giáo phẩm cao cấp, trung cấp, chư Tăng Ni cùng Cư 
sĩ Thiện tri thức, Phật tử các giới đã xiển dương Chánh Pháp 
ngày càng rực rỡ và hoàn thành những công tác vận động 
quốc tế to lớn, hiệu quả, làm vang xa tiếng nói chính nghĩa 
của Giáo hội và nhân dân thầm lặng trong nước. 

Ðây cũng là dịp Ðại Hội hồi tưởng công ơn sâu dày của 
Ðức Cố Ðệ Tam Tăng Thống Thích Ðôn Hậu. Công ơn đã 
làm cho tất cả chúng ta xích lại gần nhau trong việc kiện 
toàn và phát huy Giáo Hội. Bức Tâm Thư và Thông Ðiệp của 
Ngài viết ra và gửi đi cuối năm 1991 đã là tiếng trống Bát 
Nhã qui hồi những người Con Phật ly tán vì thời cuộc nhiễu 
nhương. Công ơn ấy cần được nhắc nhở trong ngày khai hội. 
Lời Ngài dạy dỗ cần được ghi tâm khắc cốt và xướng lên 
trong mọi thâm tâm làm kim chỉ nam hướng tiến công trình 
bảo vệ và phát huy Ðạo Phật Việt Nam. Ðại Hội hãy tiếp 
nhận và thực thi lời nhắc nhở nghiêm trọng của Ngài. Ngài 
nói rằng: 

"Lịch sử truyền bá Phật Giáo Việt Nam cũng như thế giới, 
có lúc rất bi thảm đầy tủi nhục, nhưng có lúc vẻ vang cũng 
đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng bị lu mờ, 
nội bộ của Tăng bị phân hóa và thành phần của Tăng có 
nhiều quan điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo 
lý một cách cục bộ và phiến diện. Trái lại, lúc vẻ vang là lúc 
nội bộ chúng Tăng hòa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi 
riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con 
đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy 
bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp (...) Tôi thiết tha kêu 
gọi quí vị hãy phát huy hơn nữa bản thể của Tăng Già mà 
đoàn kết hòa hiệp, hãy cùng nhau thể hiện tinh thần tương 
kính tương thuận tương giáo tương sám như luật dạy. Hãy 
vì sự tồn tại của Giáo Hội, vì sự quang vinh của Ðạo Pháp 
và Dân Tộc mà gạt bỏ những quan điểm dị biệt để cùng 
nhau hoằng dương Chánh Pháp". 

Hai điều tôi muốn lưu ý và đề nghị Ðại Hội: Một là, 
trong việc phác hoạch chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 
tới, cần chú tâm hơn hết việc hướng dẫn Tăng tín đồ tu học. 
Không học hỏi, tu trì, thì không thể tăng trưởng trí tuệ hầu 
phá trừ vô minh. Hai là, vì tình thế khẩn trương và bức bách 
ở trong nước, công cuộc vận động quốc tế cần tiếp nối cấp 
bách hơn bao giờ với những nhân sự đã quen nề nếp hoạt 
động, xin Ðại Hội tạm thời lưu nhiệm toàn Ban Lãnh Ðạo 
các Hội Ðồng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo một 
nhiệm kỳ nữa. Hẳn nhiên, theo nhu cầu đáp ứng với kế 
hoạch và tình hình trong nhiệm kỳ sắp đến, việc bổ sung 
nhân sự vào các Hội Ðồng Lãnh Ðạo cũng có thể đặt ra. 

... 
Tôi cũng ngỏ lời tán dương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất tại Hải Ngoại nói chung, và tại Hoa Kỳ nói riêng, 
luôn trung kiên giữ vững tinh thần và đường lối sinh hoạt 
trong những lúc Giáo Hội nơi quê nhà gặp khó khăn, nguy 
biến. Thật đáng khen ngợi. 

 
(Trích  Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 
Ðệ Tứ Tăng Thống gởi Đại Hội Khoáng đại kỳ I I I / 
TCBC ngày 13.10 24 tại Los Angeles / Hoa Kỳ) 

 

 *Một Tăng Đoàn hòa hợp là nền tảng làm vững 
mạnh Giáo Hội, đồng lúc khai thông các bế tắc xã hội: 

 

Trong phần Huấn Từ gửi Đại Hội Khoáng đại kỳ III , Hòa 
Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo có nhắc nhở:   
... Sau nhiều năm điêu linh, Giáo Hội trong nước vụt chuyển 
mình sống dậy tại Ðại Hội Bất Thường ở Tu viện Nguyên 
Thiều ngày 1 tháng 10 năm 2003 với một thành phần nhân 
sự đông đảo tham gia Hội Ðồng Lưỡng Viện, mà mười ngày 
sau đó, Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cùng Giáo Hội các 
Châu khai triển huy hoàng tại Ðại Hội ở Melbourne, Úc Châu. 
Ðây đã là sự phối hợp nhịp nhàng giữa trong và ngoài nước, 
đưa Giáo Hội sang bước ngoặt hồi sinh. Một kỳ công hy 
hữu... 

.. 
     Vai trò của Gíao Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại trên các Châu lục, trong đó có Giáo Hội tại Hoa Kỳ, 
rất quan trọng trong những ngày tháng tới. Một Tăng đoàn 
hòa hợp là nền tảng làm vững mạnh Giáo Hội, đồng lúc khai 
thông các bế tắc xã hội. Gặp đủ thuận duyên thì "đa đa ích 
thiện". Duyên lành chưa kết thì hẵng "quí hồ tinh". Xin Ðại 
Hội Khoáng Ðại kỳ III hết sức quan tâm đến vấn đề nhân 
sự. Nói đến nhân sự là nói đến hai yếu tố bất khả phân giữa 
năng lực và sự tuân hành đường lối của Hội Ðồng Lưỡng 
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Viện trong và ngoài nước. Tuân hành đường lối như chiếc la 
bàn giúp tàu thuyền không lạc lối giữa phong ba bão táp. 
Làm cho Tiếng Nói của Chánh Pháp và Dân Tộc phát huy 
chí nguyện tông tổ, thu nhiếp cảm tình và hậu thuẫn của 
thế giới. Một Tiếng Nói đại biểu cho tuyệt đại quần chúng 
thầm lặng không-tiếng-nói, thay vì xu phụ theo các luận 
điệu tư kỷ, mị dân nhất thời. 

Vì vậy, trước hoàn cảnh khó khăn, truy bức và hiểm 
nguy hiện tại của Giáo Hội trong nước, và để vai trò quốc tế 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại trên 
thế giới nói chung, và Giáo Hội tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II 
Viện Hóa Ðạo nói riêng, được tiếp nối trong thời gian cấp 
bách nhưng sinh tử, tôi nhất tâm cung kính tán đồng Giáo 
Lệnh của Ðức Tăng Thống qua Ðạo từ Ngài ban trong dịp 
này: Một là cần chú tâm hơn hết việc hướng dẫn Tăng tín 
đồ tu học, vì như lời Ngài dạy, không học hỏi, tu trì, thì 
không thể tăng trưởng trí tuệ hầu phá trừ vô minh. Hai là 
tạm thời lưu nhiệm toàn Ban Lãnh Ðạo các Hội Ðồng thuộc 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa 
Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo một nhiệm kỳ nữa. Hẳn 
nhiên, theo nhu cầu đáp ứng với kế hoạch và tình hình 
trong nhiệm kỳ sắp đến, việc bổ sung nhân sự vào các Hội 
Ðồng Lãnh Ðạo cũng có thể đặt ra. 

(Trích: Huấn Từ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo / TCBC ngày 13.10 tại Los 
Angeles / Hoa Kỳ) 

 
* Ðại hội Khoáng đại kỳ III GHPGVNTNHN-HK - 

Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo họp tại California thành 
công viên mãn trước hàng trăm chư Tôn đức Tăng Ni 
và hàng nghìn Phật tử - Quyết Nghị 15 điểm của Ðại 
Hội và Danh sách các Hội Ðồng lãnh đạo Giáo hội 

Ðại Hội Khoáng Ðại kỳ III Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa 
Ðạo đã thành công rực rỡ và kết thúc chiều ngày 
10.10.2004 sau các khóa họp tiền Hội Nghị 7 và 8.10 và sáu 
khoáng đại trong hai ngày 9 và 10.10.2004. Lễ khai mạc 
diễn ra tại Tu viện Bảo Pháp giữa vùng núi hùng vĩ với số 
lượng 8000 Phật tử tham gia chào đón Ðại biểu Ðại hội gồm 
có 300 Trưởng Lão, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức 
Tăng Ni đại diện các cơ sở Giáo Hội tại Hoa Kỳ, Canada, 
Châu Âu, Châu Úc và các Tổ chức Quốc tế đến từ Cam Bốt, 
Bengladesh, Miến Ðiện, Hoa Kỳ, Thái Lan, Tích Lan, Trung 
Hoa, và 130 phái đoàn các cấp Giáo Hội trên toàn quốc Hoa 
Kỳ. Thượng Tọa Thích Viên Lý, Trưởng Ban Tổ Chức đã đọc 
diễn văn cảm tạ chư Tôn đức giáo phẩm và quan khách 
quan lâm tham dự, sau đó chúc mừng các phái đoàn đại 
biểu phó hội: "Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tìm thấy qua 
mấy ngày Ðại Hội này một ốc đảo của tình thương và thông 
cảm để cùng chung lo Phật sự, mang lại cho cõi Ta Bà sự 
tươi mát của chánh pháp, vị cam lồ của giác ngộ và tình 
huynh đệ trong bốn biển". Rồi Thượng Tọa gợi ý cho một 
đường hướng suy nghĩ của người Phật tử hải ngoại: "Ðạo 
Phật là đạo của Từ Bi. Làm sao chúng ta có thể làm ngơ 
trước sự nghèo thiếu của tám mươi triệu dân trong nước ? 
Ðạo Phật là đạo của Trí Tuệ. Làm sao chúng ta có thể tụ 
thủ bàng quan để cho một chính sách ngu dân hoành hành 
trên quê hương ?". 

Tất cả đã xúc động lắng nghe Hòa Thượng Thích Hộ 
Giác và Hòa Thượng Thích Chánh Lạc tuyên đọc Ðạo Từ của 
Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Huấn Từ của Hòa 
Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo từ 
trong nước gửi ra. Ngoài ra còn có Thông Ðiệp chào mừng 
của Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Thống Ðốc 
Bang California, Bộ Trưởng Tư Pháp bang California, các 

Thượng nghị sĩ, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ (Loretta Sanchez, 
Edward R. Royce, Christopher Cox, Barbara Boxer, Diana 
Feinstein, Judy Chu) và Quốc hội châu Âu (Marco Pannella). 
... 
Tổng Thống Hoa Kỳ Georges W. Bush hoan nghênh lòng mộ 
đạo của Ðại hội: "Tôi xin gửi lời chào mừng đến chư vị tham 
gia Ðại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Hoa Kỳ năm 2004 (...) Tôi hoan nghênh lòng mộ 
đạo và công trình bảo tồn di sản của các Ðại biểu tham dự 
Ðại hội. Nhờ nỗ lực của quý vị mà những thế hệ tương lai 
được kế thừa nguồn truyền thống và văn hóa". 

Còn Nữ Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez thúc 
giục sự dấn thân cho những ai đang bị đàn áp tại Việt Nam: 
"Thật cấp bách việc chúng ta phát ngôn cho những ai đang 
đau khổ trong vòng tay siết chặt của chế độ Việt Nam để có 
một ngày, tất cả dân tộc Việt Nam được hưởng các quyền 
con người và các quyền tự do tôn giáo phổ quát. Vừa qua, 
tôi rất hài lòng thấy Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào 
danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, vì Việt Nam 
đã vi phạm quy mô và quá đáng đối với nhân quyền và tự 
do tôn giáo. Biện pháp này, mà từ lâu tôi công khai ủng hộ, 
là một thông điệp cứng rắn gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam, 
họ phải hiểu rằng nhất cử nhất động gì của họ không còn bị 
làm ngơ. Những ai trong các bạn chưa hiểu rõ sự chỉ định 
này, thì nên biết rằng biện pháp ấy cho phép Chính phủ 
Hoa Kỳ sử dụng thêm các công cụ bổ sung, kể cả những 
biện pháp trừng phạt để khuyến thỉnh Việt Nam gia nhập 
vào các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận". 

Dân biểu Edward R. Royce nhắc lại kỷ niệm chuyến đi 
Việt Nam của ông: "Hồi tôi sang thăm Việt Nam, tôi chứng 
kiến tận mắt Ðảng Cộng Sản sách nhiễu những công dân 
Việt Nam nào có quan điểm bất đồng về chính trị hay tôn 
giáo. Tôi đã gặp Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và ông Lê 
Quang Liêm. Hai vị bị nhà cầm quyền theo dõi thường trực. 
Tội phạm của họ chỉ là: rao giảng đức tin khác với chủ 
trương của Ðảng Cộng Sản tại Việt Nam. Hiệp Chủng Quốc 
Hoa Kỳ phải bênh vực mạnh mẽ cho nhân quyền, đặc biệt 
khi những tự do cơ bản bị xâm phạm bừa bãi, như đang 
diễn ra tại Việt Nam ngày nay. Xin các Bạn hãy an tâm, tôi 
không ngừng hoạt động để làm sáng tỏ vấn đề Việt Nam". 

Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Pannella ca tụng cuộc 
đấu tranh cho tự do và công lý của Phật Giáo Việt Nam: 
"Tôi quyết tâm hậu thuẫn và khích lệ những nhân vật tuyệt 
vời của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, như Ðức 
Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Viện Trưởng 
Viện Hóa Ðạo Thích Quảng Ðộ cùng chư vị Tôn túc và Cư sĩ 
khác của Phật Giáo Việt Nam, là những vị không ngừng vận 
động bảo vệ tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Tôi 
hãnh diện đã hậu thuẫn những vị anh hùng này, những vị 
dám quên thân xác và sự nghiệp riêng tư của họ để đem 
hết thân tâm phục vụ cho người dân Việt. Tôi tự đặt cho tôi 
bổn phận cứu hộ các vị này trước một quyền lực độc tài 
đang độc tôn thống trị một cách phi nhân tại Việt Nam ngày 
nay. 
 
"Nhân đây, tôi cũng muốn biểu tỏ lòng khâm phục của tôi 
đối với Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã từ rất lâu, 
tuy phải sống xa cách Việt Nam, vẫn không ngừng giương 
cao ngọn lửa sống cho tự do và công lý. Tôi quen biết anh 
Võ Văn Ái từ 37 năm qua và cùng anh hoạt động, nhiều 
năm qua lại có thêm Ỷ Lan Penelope Faulkner. Phải nói rằng, 
không có hai người bạn này, không có sự quyết tâm của họ, 
chúng tôi sẽ chẳng biết những chuyện gì đang xảy ra tại 
Việt Nam. Không có hai người bạn ấy, Quốc hội Âu châu 
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cũng như Ðảng Cấp Tiến Liên Qquốc Gia đành bó tay mà 
chẳng có hành động gì thích ứng trước hoàn cảnh Việt Nam. 

"Ðảng Cấp Tiến Liên Quốc Gia và bản thân tôi mong mỏi 
tiếp tục đóng góp cho sự trổi dậy của một nước Việt Nam 
dân chủ, và tôi tin tưởng vào quý vị để chúng tôi có thể làm 
kẻ đồng hành, bởi vì Giáo Hội của quý vị không thể bỏ dở 
công cuộc nửa chừng. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất chỉ dừng nghỉ khi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân 
chủ trở thành những giá trị đích thực của thế kỷ XXI". 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hình : Tham dự Ðại Hội Khoáng Ðại Kỳ III của 
GHPGVNTN Van Phòng II Viên Hóa Ðạo tại Hoa Kỳ. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Thượng Tọa Thích Như Ðiển Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu 
Châu cùng với T.T. Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký Văn Phòng 
II Viên Hóa Ðạo Hải Ngoại tại Hoa Kỳ tham dự Ðại Hội với 

những đại biểu khác. 

 
* Thành phần Chư Tôn Đức của Hội Đồng Giáo 
Phẩm PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ được thành 
lập qua Đại Hội khoáng đại kỳ III tại Hoa Kỳ: 
Ðệ nhất Chứng minh Ðạo sư : 

- Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu 

• Hội Ðồng Giáo Phẩm: 
- Hòa Thượng Thích Hộ Giác 

- Hòa Thượng Thích Chánh Lạc 

- Chánh Văn Phòng: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan 

- Hòa Thượng Thích Trí Chơn 

- Hòa Thượng Thích Chơn Thành 

- Hòa Thượng Thích Thanh An 

- Hòa Thượng Thích Nguyên Lai 

- Hòa Thượng Thích Giác Lượng 

- Hòa Thượng Thích Viên Thành 

- Hòa Thượng Thích Trí Lãng 

- Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa 

- Hòa Thượng Thích Nguyên An 

- Hòa Thượng Thích Chơn Trí 

- Hòa Thượng Thích Giác Chân 

- Thượng Tọa Thích Nguyên Trí 

- Thượng Tọa Thích Viên Lý 

- Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu 

- Thượng Tọa Huyền Việt 

- Thượng Tọa Thích Vân Ðàm 

 
 
*Hội Ðồng Thường Vụ GHPGVNTNHN-HK - Văn 
Phòng II Viện Hóa Ðạo: 

 
- Chủ Tịch: Hòa thượng Thích Hộ Giác 

- Phó Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc 

- Phó Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Chơn Thành 

- Phó Chủ Tịch: Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Ðức 

- Chánh Văn phòng: Thượng Tọa Thích Viên Lý 

- Thành viên: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan 

- Thành viên: Hòa Thượng Thích Trí Chơn 

- Thành viên: Hòa Thượng Thích Giác Lượng 

- Thành viên: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa 

- Thành viên: Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu 

- Thành viên kiêm Phụ tá Ðặc biệt HT Chủ Tịch:  

      Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng 

- Thành viên: Giáo sư Võ Văn Ái 

 
 
* Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTNHN-HK - 
Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo: 
 
-  Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Hộ Giác 

- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc 

- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Hòa Thượng Thích Trí Chơn 

- Phó Chủ Tịch Giải trừ Pháp nạn: Hòa Thượng Thích 

   Giác Lượng 

- Phó Chủ Tịch Nghiên cứu Kế hoạch: Pháp sư Niên 
trưởng Thích Giác Ðức 

- Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Viên Lý 

- Phó Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Minh Dung 

- Giáo sư Huỳnh Kim Quang 

- Tổng Thủ Quỹ: Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh 

- Phó Tổng Thủ Quỹ: Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Hòa Thượng 
Thích Nguyên An 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: Hòa Thượng 
Thích Chánh Lạc 
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- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa: Thượng Tọa 
Thích Nguyên Siêu 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục: Thượng Tọa 
Thích Vân Ðàm 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: Hòa Thượng Thích 
Tín Nghĩa 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên: Thượng Tọa 
Thích Huyền Việt 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội: Hòa Thượng Thích 
Trí Lãng 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh: Thượng Tọa 
Thích Nguyên Trí 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế: Trưởng Lão 
Thích Huyền Dung 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông: Thượng 
Tọa Thích Giác Ðẳng 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Vụ: Giáo sư Võ Văn 
Ái 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch: 
Giáo sư Trần Quang Thuận 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết: Hòa Thượng 
Thích Viên Thành 

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ: Thượng Tọa 
Thích Thông Ðạt 

- Vụ Ni Bộ: Sư Bà Thích Nữ Giác Hương 

- Vụ Trưởng Gia Ðình Phật Tử kiêm Trưởng Phòng 
Công Tác: Htr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai 

- Trưởng Phòng Kỹ Thuật Tin Học: Htr Quảng Hoàng 
Lê Hữu Minh Huy 

(Làm tại Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, bang 
California, Hoa Kỳ Phật lịch 2548 - ngày 10.10.2004) 

 

* Hòa Thượng Thích Quảng Độ Phản Đối Việc 
CSVN Quản Thúc Phi Pháp 

"Chúng tôi chỉ 
mong công lý 
được thi hành 
trên đất nước này, 
pháp luật được áp 
dụng, pháp quyền 
được tôn trọng 
cho mọi công 
dân"  

 (Hòa Thượng 
Thích Quảng Ðộ) 

Nhân danh Viện 
Trưởng Viện Hóa 
Đạo, Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, Hòa 
Thượng Thích 

Quảng Độ vừa viết một bức thư gửi giới lãnh đạo ở Hà Nội 
phản đối tình trạng quản chế phi pháp đối với Đức Tăng 
Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng từ một năm 
hơn...  

Bức thư của Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã được gửi 
đi từ Saigon hôm sáng thứ hai, 25.10.2004, bằng đường 
bưu điện bảo đảm có hồi báo. Hòa Thượng viết: "Kể từ cuộc 
đàn áp bắt bớ không lý do hàng giáo phẩm thuộc Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở Lương Sơn gần thành 
phố Nha Trang sáng ngày 9.10.2003, trong ấy có Đức Tăng 
Thống Thích Huyền Quang và tôi, Thích Quảng Độ, tính đến 
nay đã 378 ngày tôi bị quản chế hành chính tại Thanh Minh 
Thiền Viện theo khẩu lệnh của Công an thành phố Hồ Chí 
Minh. Trong thế giới, chưa hề có quốc gia văn minh nào 
quản chế công dân bằng "khẩu lệnh" như ở nước ta! Còn 
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang thì bị dẫn độ về quản 
chế, cũng bằng "khẩu lệnh", tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh 
Bình Định. Tuyệt nhiên chúng tôi không biết quản chế về tội 
gì, vì chưa một lần xét xử nên chẳng có án lệnh. Hơn bốn 
năm nay, đường dây điện thoại của tôi bị cắt, công an canh 
gác cẩn mật trước chùa, không ai được tự do thăm viếng 
tôi...". 

Tuy Hòa Thượng có nghe rằng "ông Lê Dũng, người 
phát ngôn Bộ Ngoại Giao, tuyên bố với báo chí quốc tế hôm 
thứ sáu 10.10.2003, rằng lý do bắt bớ Đức Tăng Thống và 
tôi là do hai chúng tôi tàng trữ "bí mật Nhà nước". Nhưng 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ bác bỏ lý do ấy khi viết: "Nếu 
đã tìm thấy "bí mật Nhà nước", thì tại sao cơ quan công an 
hay Nhà nước không công bố các "tài liệu" ấy ra cho nhân 
dân trong nước và công luận thế giới được am tường? Sự 
im lặng này kéo dài trên một năm hơn rồi, chứ đâu còn là 
chuyện mới xảy ra hôm qua?" (...) "Tôi muốn nhấn mạnh 
thêm rằng, trong Bộ luật Hình sự của CHXHCNVN không 
thấy một điều nào quy cho tội tàng trữ "bí mật Nhà nước". 
Như vậy thì sự vu cáo Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang 
và tôi có cơ sở pháp lý để bắt và quản chế suốt hơn một 
năm qua không?". 

Rồi Hòa Thượng nêu ra câu hỏi với giới lãnh đạo ở Hà 
Nội, phải chăng lý do trên "vốn vô tội chiếu theo bộ Luật 
Hình sự, chỉ tạo tiền đề cho một vu cáo khác" nhằm "khép 
vào "tội gián điệp" là tội có thể lĩnh án 20 năm tù, tù chung 
thân hoặc tử hình" hoặc "tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", 
chiếu điều 263 có thể bị phạt tù đến 15 năm?". Theo Hòa 
Thượng, thì đây chính là "thực trạng phi pháp phổ biến 
đang tồn tại trong xã hội nước ta ngày nay nhằm khủng bố 
người hiền lương". Hòa Thượng xác định rằng Đức Tăng 
Thống Thích Huyền Quang cũng như Hòa Thượng "không 
mắc vào bất cứ một tội nào cả, ngoài sự kiện chúng tôi bị 
các cơ quan công quyền vu hãm và lăng nhục suốt một năm 
hơn...". 

Kết thúc bức thư, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho biết 
rằng Đảng và Nhà nước bắt đầu công cuộc cải thiện luật 
pháp gọi là "Chiến lược phát triển hệ thống Pháp luật Việt 
Nam" thực hiện trong vòng bảy năm, bắt đầu từ ngày 
4.9.2003. Đảng và Nhà nước đã nhận được của thế giới một 
khoản tài trợ năm (5) triệu Mỹ kim cho bốn năm đầu. Do đó, 
Hòa Thượng viết: "Với ý chí phát triển và cải thiện nền pháp 
luật Việt Nam, với số tiền to lớn mà thế giới cung cấp, tôi hy 
vọng rằng làm sáng tỏ việc bắt bớ, quản chế Đức Tăng 
Thống Thích Huyền Quang và tôi suốt một năm qua, và việc 
vu cáo chúng tôi tàng trữ "bí mật Nhà nước" cần được giải 
quyết nhanh chóng và công minh theo hướng phát triển nền 
pháp luật mới trên đất nước này". (Trích TCBC ngày 
27.10.2004) 
 

* Nhà cầm quyền Cộng sản ngăn chận 21 
Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại 
phi trường Tân Sơn Nhất không cho lên đường 
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sang Ấn Ðộ hành hương đất Phật và tham dự Lễ 
hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên thế giới 

21 anh chị Huynh Trưởng lãnh đạo Gia Ðình Phật Tử 
Việt Nam trên đường đi hành hương đất Phật ở Ấn Ðộ đã bị 
chận tại phi trường Tân Sơn Nhất, Saigon, trong các chuyến 
bay từ ngày 1.11 cho đến sáng nay 3.11.2004. Công an 
niêm yết tại phi trường một danh sách ghi rõ tên họ 21 
Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam bị cấm không cho 
rời nước sang Ấn Ðộ. Nhưng không nêu rõ lý do. 

Tuy nhiên, sau khi các Huynh Trưởng này làm việc với 
công an tại phi cảng thì lý do cấm xuất cảnh nêu trong biên 
bản là "vì lý do an ninh quốc gia". Sự kiện này gây xúc động 
lớn trong giới Phật tử trẻ trong nước, vì các Huynh Trưởng 
đại diện họ chỉ muốn làm một chuyến đi hành hương các 
Phật tích ở Ấn độ và tham dự Lễ hội Gia Ðình Phật Tử Việt 
Nam trên thế giới tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, bang Bihar, là nơi 
Ðức Phật thành đạo cách nay trên 2500 năm. 

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục ra 
đời vào đầu thập niên 40, cách nay trên 60 năm, nhằm xây 
dựng tuổi trẻ của Phật Giáo Việt Nam theo giáo lý đạo Phật 
(qua ba ngành thanh, thiếu và đồng niên từ 6 đến 18 tuổi). 
Số đoàn viên Gia Ðình Phật Tử trong nước hiện nay có trên 
300.000, và ở hải ngoại có trên 20.000 đoàn viên sinh hoạt 
tại Hoa Kỳ, Canada, châu Âu và châu Úc. 

Sau năm 1975, do chính sách đàn áp Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, nên bộ phận trẻ của Giáo hội là Gia 
Ðình Phật Tử cũng bị cấm hoạt động. Mãi đến giữa thập 
niên 80, Gia Ðình Phật Tử tự động hoạt động trở lại một 
cách âm thầm nhưng rộng khắp trên toàn quốc. Khi phong 
trào bộc phát trở lại như trước năm 75, một Ðại Hội Huynh 
Trưởng toàn quốc được tổ chức tại Ðà Lạt ngày 19.2.1995 
để công cử nhân sự vào Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Một 
vài tháng sau đó, Nhà cầm quyền Cộng sản liền phản ứng 
bằng những biện pháp nhằm giải thể Gia Ðình Phật Tử Việt 
Nam bằng cách thay đổi danh xưng thành "Nam Nữ Phật 
Tử" và giao cho Giáo Hội Phật Giáo Nhà nước quản lý... Sau 
đó lại đổi thành một tổ chức mới mang tên "Chi Hội Liên 
Hiệp Thanh Niên Việt Nam" trực thuộc Ðoàn Thanh Niên 
Cộng Sản Hồ Chí Minh, tức biến một tổ chức giáo dục trẻ 
của Phật giáo trở thành một tổ chức chính trị làm công cụ 
cho Ðảng Cộng Sản. 

Nhưng trước phản ứng mạnh mẽ của Phật giáo đồ Việt 
Nam nói chung và phong trào Gia Ðình Phật Tử Việt Nam 
nói riêng âm mưu nói trên đã thất bại. Nên từ đó đến nay 
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động như 
trước, tổ chức nhiều trại huấn luyện các cấp Huynh Trưởng 
cho các đoàn viên... 

Danh sách 21 anh chị Huynh Trưởng thuộc Ban Hướng 
Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam cùng đại diện 
các Ban Hướng Dẫn thuộc các tỉnh Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Nam - Ðà Nẵng, Nha Trang, Ðà Lạt, Saigon, v.v... 
gồm có các anh chị : Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn 
Trung Ương (BHDTƯ), Lê Văn San, Tổng thư ký BHDTƯ, 
Phan Ðình Thăng, Ủy viên Nội vụ BHDTƯ, Nguyễn Ðức 
Thương, Ủy viên Giáo dục BHDTƯ, Ðỗ Thị An, Ủy viên Danh 
tế BHDTƯ, Nguyễn Ðình Khôi, Ủy viên Tu thư BHDTƯ, Lệ 
Mai, Ðại diện BHD Ðà Nẵng, Lê Văn Lợi, Ðại diện BHD 
Quảng Ðức, Saigon, Nguyễn Thị Nguyệt, Tôn Nữ Ngọc Lan, 
Nguyễn Ðể, Nguyễn Thị Mỹ Khánh, Nguyễn Hoàng Phụng, 
Dương Thị Mai, La Thành Tỵ, Nguyễn Thị Hường, Huỳnh 
Kim Xảo, Bửu Ấn, Nguyễn Văn Cõi, Nguyễn Thị Phúc và Lê 
Thiện Mẫn. (Trích TCBC ngày 03.11.2004)� 

 

 

Möøng  Ñaïi  Hoäi 
 Khoaùng  Ñaïi  Kyø  Ba 

 
(Chuøa Dieäu Phaùp, ngaøy 8. 9. 10/10/2004) 

 
� Thuùy Truùc 

 
 
 
 
 
 

Chuøa Dieäu Phaùp töøng böøng Ñaïi Hoäi 
Boán phöông trôøi Töù Chuùng veà ñaây 

Beân nhau Lieân Höõu sum vaày 
Vui baøn vieäc Ñaïo maáy ngaøy thaûnh thôi 

Vieän Baûo Phaùp baàu trôøi caûnh Buït 
Töù Ñng Taâm thu huùt Ñaøn Na 

Maëc cho Khoâng Saéc Sa Baø 
An nhieân töï taïi chim ca cöûa thieàn 
Suoái roùc raùch trieàn mieân naêm thaùng 
Hoa nghieâng cöôøi ñaù cuõng laøm duyeân 

Saù chi suy thònh maát coøn 
Tha phöông caàu ñaïo ñaàu non cuoái gheành 

Saùu chöõ Phaät Di Ñaø chuyeân nieäm 
Coõi Nieát Baøn nguyeän chieám ngoâi vinh 

Ai ôi thöông laáy thaân mình 
AÊn chay hoïc Phaät 5 Tuïng Kinh 5 Thieàn 

haønh 
Luùc laâm chung Taây Phöông Tam Thaùnh 

Tieáp daãn veà thaéng caûnh Laïc Bang 
Giao du chín phaåm sen vaøng 

Thoaùt ly Tam Giôùi voâ vaøn an vui !!! 
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� Lễ hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế 
Giới thành công viên mãn tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, 
Ấn Ðộ, và ra Quyết Nghị phản đối Nhà cầm 
quyền Cộng sản ngăn cấm 21 Huynh Trưởng 
quốc nội phó hội cũng như xác định vị trí trung 
kiên của Gia Ðình Phật Tử làm lực lượng hậu bị 
cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lễ hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế giới tổ chức 
thành công viên mãn trong ba ngày 7, 8, và 9.11.2004 

tại Bồ Ðề Ðạo tràng (Bodhgaya) ở bang Bihar, Ấn Ðộ, là 
nơi trên 2500 trước Ðức Phật Thích Ca đã thành đạo dưới 
cội Bồ Ðề mà ngày nay cây cành còn rậm rạp, tốt tươi. 

Phong trào Gia Ðình Phật Tử Việt Nam ra đời tại miền 
Trung Việt Nam đầu thập niên 40, trên 60 năm trước, làm 
nền tảng giáo dục Phật giáo cho giới trẻ từ 6 đến 18 tuổi. 
Từ đó phong trào đã lan rộng khắp ba miền Bắc Nam Trung 
vào đầu thập niên 50, phát triển rực rỡ thập niên 60. Mặc 
dù những ngăn cấm và đàn áp của Nhà cầm quyền Hà Nội 
sau năm 1975, nhưng phong trào vẫn âm thầm tái hoạt 
động giữa thập niên 80 và đang phát triển mạnh mẽ những 
năm vừa qua. Số đoàn viên Gia Ðình Phật Tử Việt Nam 
trong nước hiện nay có trên 300.000 người, và ở hải ngoại 
có trên 20.000 đoàn viên sinh hoạt tại Hoa Kỳ, Canada, 
châu Âu và châu Úc. 

Bảy phái đoàn đại diện các Ban Hướng dẫn Gia Ðình 
Phật Tử Việt Nam (GÐPTVN) tại Hải ngoại, GÐPTVN tại Hoa 
Kỳ, GÐPTVN tại Âu châu, GÐPTVN tại Úc Ðại Lợi, GÐPTVN 
tại Canada, Phái đoàn Cựu Huynh Trưởng GÐPTVN tại Hải 
ngoại và Phái đoàn Ban Bảo Trợ GÐPTVN tại Hải ngoại đã 
về tham dự đông đảo Lễ hội ở Ấn Ðộ. 

Riêng Phái đoàn Quốc nội gồm 21 Huynh Trưởng đại 
diện đành vắng mặt vì sự ngăn cấm vào phút chót tại phi 
trường Tân Sơn Nhất của Nhà cầm quyền Hà Nội, dù các 
thủ tục nhà nước như xin cấp hộ chiếu, xuất cảnh, cho đến 
mua vé máy bay đã hoàn tất. Sự kiện này gây chấn động và 
bất mãn trong dư luận thế giới thể hiện qua các báo, đài 
quốc tế, sau khi bản tin của Phòng Thông tin Phật giáo 
Quốc tế đánh đi ngày 3.11.2004. 

Dù Phái đoàn Quốc nội không đến được, nhưng tiếng 
nói của anh Trưởng Phái đoàn Việt Nam, Huynh Trưởng 
Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung 
Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam kiêm Vụ Trưởng Gia Ðình 
Phật Tử Vụ, đã được thu băng gửi đến làm Diễn văn Khai 
mạc Lễ hội một cách hùng hồn khi anh xác định tấm lòng 
kiên trung trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất của toàn thể Gia Ðình Phật Tử Việt Nam. 

Qua các Khoáng đại suốt ba ngày hội nghị tại Bồ Ðề Ðạo 
Tràng đã đưa tới 4 thành quả : 
1. Hội nghị Cựu Huynh Trưởng GÐPTVN đã công cử được 

Ban Chấp Hành và Huynh Trưởng Tâm Duy Phan Duy 
Chiêm làm Trưởng Ban ; 

2. Hội nghị Ban Bảo Trợ GÐPTVN cũng đã thành lập 
được Ban Chấp Hành, Sư huynh Thích Phổ Hòa (tức 
Cựu Huynh Trưởng lãnh đạo GÐPTVN Phan Cảnh 
Tuân) đã hoan hỉ nhận chức vụ Trưởng Ban. Ðây sẽ là 
Ban Bảo Trợ hùng hậu yểm trợ cho Ban Hướng Dẫn 
GÐPTVN ở Hải Ngoại dồi dào từ tinh thần đến vật 
chất; 

 
3. Hội nghị Huynh Trưởng GÐPTVN Hải Ngoại đã công cử 

tân Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2004-2008. Huynh 
Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu được Ðại Hội công 
cử vào chức vụ Trưởng Ban ; 

 
4. Hội nghị Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam 

Trên Thế Giới đã thông qua và chính thức hóa "Ban 
Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam 
Lâm Thời" thành lập một năm trước vào ngày 
1.1.2003. Hội nghị công cử Huynh Trưởng Nguyên Tín 
Nguyễn Châu, Vụ Trưởng Gia Ðình Phật Tử Vụ kiêm 
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử 
Việt Nam làm Trưởng Ban. Kể từ nay, hai chữ Trung 
Ương chỉ được dùng cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương 
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, và không sử 
dụng cho các cấp khác như Ban Hướng Dẫn Hải 
Ngoại, Ban Hướng Dẫn các Châu và các quốc gia. 

 
Lễ hội Gia đình Phật tử Việt Nam Trên Thế giới được tổ 

chức dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Viên Lý, 
Phó Tổng Thư ký Viện Hóa Ðạo kiêm Tổng Thư Ký Hội Ðiều 
Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại 
Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, Thượng Tọa Thích 
Như Ðiển, Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Âu Châu và cũng là Phương Trượng chùa Viên Giác tại 
Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ, và Thượng Tọa Thích Nguyên 
Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa, Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng II 
Viện Hóa Ðạo. 

Kết thúc Ðại hội ở Bồ Ðề Ðạo tràng hôm thứ ba 
9.11.2004, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới đã ra 
hai bản Quyết Nghị. Bản Quyết nghị thứ nhất phản đối Nhà 
cầm quyền Cộng sản ngăn cấm không cho Phái đoàn Quốc 
nội sang phó hội bằng lời lẽ như sau : 

"Toàn thể Ðại biểu của "Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt 
Nam Trên Thế Giới" đồng thanh quyết nghị : 1. Cực lực 
phản đối việc ngăn chận, hù dọa phái đoàn đại biểu Huynh 
Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tham dự Lễ Hội Gia Ðình 
Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, qua hành động này chứng 
tỏ nhà cầm quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam đã không tôn trọng luật pháp quốc gia, cũng như công 
pháp quốc tế, là một hành vi thiếu văn hóa mang tính đàn 
áp, chúng ta không thể chấp nhận được". Và 2. "Kêu gọi 
các cơ quan bảo vệ nhân quyền, các cơ quan văn hóa xã 
hội, và các cơ quan truyền thông quốc tế hỗ trợ sự lên tiếng 
của chúng tôi và đòi hỏi nhà cầm quyền nước Cộng Hòa Xã 
hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải tôn trọng luật pháp quốc gia, 
và công pháp quốc tế". 

Bản Quyết nghị thứ hai xác định vị trí của Gia Ðình Phật 
Tử Việt Nam trước sau như một "trong bất cứ tình huống, 
không gian, thời gian quốc độ nào vẫn luôn là đứa con 
trung kiên và cũng là lực lượng hậu bị của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất", để "phụng sự đạo pháp, dân 
tộc và nhân loại", và "không để bất cứ một thế lực vô 
minh nào có thể chi phối hay phân hóa". 

 
(Trích TCBC ngày 10.11.2004) 
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� Dư luận quốc tế cực kỳ xúc động trước bệnh 
tình Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang - Bà 
Mairead Corrigan Maguire, Giải Nobel Hòa bình, góp 
lời nguyện cầu bình phục và yêu cầu Hà Nội tôn 
trọng quyền tự do tôn giáo của Phật giáo đồ - Chư 
tôn đức Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước chí 
thành làm lễ Cầu an cho Ðức Tăng Thống 

 "Quý Bằng hữu Phật tử thân mến, 
"Cảm tạ những dòng tin các bạn gửi đến. 
 "Tôi thật tình âu lo cho sức khỏe trầm trọng của 

Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang hiện đang phải 
nhập viện. Xin hoan hỷ chuyển trình Ðức Tăng Thống 
lời tôi cầu nguyện và cầu chúc Ngài sớm bình phục. 

"Tôi muốn được góp tiếng nói của tôi cùng với 
hàng triệu tiếng nói quanh địa cầu gửi tới Nhà cầm 
quyền Việt Nam, yêu cầu họ hãy tôn trọng tự do tôn 
giáo, nhân quyền và cải cách dân chủ tại Việt Nam, 
đặc biệt là tôn trọng các quyền của người Phật Tử 
Việt Nam cũng như các truyền thống tín ngưỡng 
khác, để họ được tự do hành đạo mà không bị sách 
nhiễu hay đàn áp. 

 "Kính cầu An lạc 
"Mairead Corrigan Maguire 
"Giải Nobel Hòa bình" 

   

Khi được tin Ðức Tăng Thống lâm trọng bệnh, hàng 
triệu Phật tử trong và ngoài nước đã cử hành lễ Cầu an cho 
Ðức Tăng Thống trong khắp các chùa viện và tại tư gia. 

 Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa 
Ðạo kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II 
Viện Hóa Ðạo đã ra Thông tư Khẩn gửi đến Chư tôn giáo 
phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni và chư 
Thiện nam Tín nữ Phật tử ở Hoa Kỳ, Canada và các Châu 
Âu, Châu Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan kêu gọi: "Ðể biểu tỏ 
lòng tri ân và báo ân của chúng ta đối với bậc lãnh đạo cao 
cấp của Giáo hội đã nhiều năm bị tù tội vì sự sống còn của 
đạo pháp, kính yêu cầu chư liệt vị tùy theo khả năng và 
hoàn cảnh, hoan hỷ tổ chức trọng thể lễ cầu nguyện để Ðức 
Ðệ Tứ Tăng Thống sớm được bình phục hầu tiếp tục sứ 
mệnh thiêng liêng cao cả của Ngài". 

 Từ Huế, trong tình trạng bị quản chế khắt khe tại chùa 
Bảo Quốc, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư ký 
Viện Tăng Thống cũng ra một Thông bạch Khẩn báo tin và 
"thỉnh cầu Chư Tôn Ðức cùng toàn thể các Phật tử , tùy 
nghi tổ chức cầu an để Ðức Tăng Thống sớm bình phục, 
tiếp tục lãnh đạo Giáo hội". 

 Theo tin tiếp xúc sáng nay giữa Phòng Thông tin Phật 
giáo Quốc tế và Bình Ðịnh, thì tình trạng Ðức Tăng Thống 
đã vượt qua hiểm nguy và trên đường ổn định. Bệnh viện 
đã ngưng tiếp máu, chỉ còn chích nước biển.  (Trích TCBC 
ngày 20.11.2004) 

 

� Cùng lúc Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Hòa Thượng 
Thích Quảng Ðộ, ông Ðại sứ Hoa Kỳ vào bệnh 
viện Qui Nhơn thăm Ðức Tăng Thống Thích 
Huyền Quang 

 Tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon vào lúc 2 giờ rưỡi 
chiều chủ nhật hôm nay, 21.11, Phái đoàn Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ đến vấn an Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện 

Trưởng Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất. Phái đoàn do bà Elizabeth Dugan, Trợ lý Ngoại 
Trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao 
động, cầm đầu. Tháp tùng bà Trợ lý còn có hai nhân viên 
cao cấp Bộ Ngoại Giao, ông Seth D. Winnick, Tổng lãnh sự 
Hoa Kỳ tại Saigon cùng với ba viên chức cao cấp Tòa Tổng 
lãnh sự. 

 Kể từ cuộc bắt bớ hàng giáo phẩm lãnh đạo ngày 
9.10.2003 sau Ðại hội Bất thường của Giáo hội tại Tu viện 
Nguyên Thiều ở Bình Ðịnh, đây là lần đầu tiên Hòa Thượng 
Thích Quảng Ðộ tiếp khách. Hơn một năm qua, cơ quan 
công quyền ra khẩu lệnh quản chế Hòa Thượng nên Hòa 
Thượng phải sống như một tù nhân tại chùa. Tháng 10 năm 
ngoái, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, ông John 
Handford III, Ðại sứ đặc trách về Tự do tôn giáo của Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ đề nghị được đến thăm Hòa Thượng 
Thích Quảng Ðộ. Nhưng Hà Nội không chấp nhận, nêu lý do 
là Hòa Thượng "đang ở trong thời kỳ điều tra vì tàng trữ bí 
mật nhà nước". 

 Ngay sau cuộc tiếp xúc và qua điện thoại viễn liên, Hòa 
Thượng Thích Quảng Ðộ đã cho ông Võ Văn Ái, Giám đốc 
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và cũng là Phát ngôn 
nhân của Viện Hóa Ðạo, biết thêm về nội dung cuộc gặp gỡ 
này. Theo lời Hòa Thượng thì cuộc tiếp xúc diễn ra gần hai 
tiếng đồng hồ trong không khí thân tình, thông cảm và rất 
tích cực trên phương diện trao đổi. Hòa Thượng trình bày 
hiện trạng khó khăn, nguy cấp mà Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất đang phải đương đầu, và kêu gọi chính 
phủ và nhân dân Hoa Kỳ khẩn cấp gây sức ép nhằm chận 
đứng những vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng như hậu 
thuẫn các nỗ lực vận động cho tự do tôn giáo và cải cách 
dân chủ tại Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ thông báo cho Hòa 
Thượng biết rằng vừa qua Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã quyết 
định liệt Việt Nam vào danh sách những quốc gia "cần đặc 
biệt quan tâm" vì lý do đàn áp tôn giáo, mà sắc luật Tự do 
Tôn giáo trên Thế giới được Quốc hội thông qua năm 1998 
có những biện pháp chế tài thích nghi áp dụng cho những 
quốc gia bị liệt kê vào danh sách này. 

 Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ thông báo tình trạng sức 
khỏe nguy ngập của Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang 
và cho Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ biết là Hòa Thượng 
lấy quyết định lên đường vào 6 giờ sáng thứ hai, 22.11, ra 
Bình Ðịnh thăm Ðức Tăng Thống. 

 Cũng trong chiều chủ nhật này, sau khi Phái đoàn Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa ra về, thì Hòa Thượng Thích Quảng 
Ðộ nhận được Giấy mời của Ủy Ban Nhân Dân Quận Phú 
Nhuận yêu cầu Hòa Thượng trình diện vào 8 giờ sáng ngày 
mai thứ hai để làm việc. Nhưng không ghi rõ làm việc gì. 
Hòa Thượng không ký vào giấy mời và ra lệnh cho chư 
Tăng Ni ở Thanh Minh Thiền Viện không ai được thay mặt 
Hòa Thượng ký vào giấy triệu tập, vì Hòa Thượng đã quyết 
định lên đường ra Bình Ðịnh cũng vào sáng sớm mai. 

 Hòa Thượng nói với ông Võ Văn Ái rằng: "Không riêng 
gì người Tăng sĩ, mà bất cứ ai ngoài đời, bất cứ ai là 
người Việt đều phải có bổn phận thăm viếng cha mẹ, 
bà con khi đau yếu. Ðức Tăng Thống Thích Huyền 
Quang đang lâm bệnh nặng, tôi là vị Viện Trưởng 
Viện Hóa Ðạo, tôi không thể không đến bên giường 
bệnh thăm Ngài, dù khó khăn nguy biến đến đâu. 
Nếu Nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cấm tôi đi, thì chỉ 
càng chứng tỏ tính cách vô nhân đạo của Nhà nước 
mà thôi". 

  Cuộc lên đường ngày mai của Hòa Thượng Thích 
Quảng Ðộ ra Bình Ðịnh thăm Ðức Tăng Thống sẽ là một thử 
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nghiệm về các lời xác định của Nhà cầm quyền Hà Nội trước 
Liên Hiệp Quốc. 

 Cùng thời gian Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và ông 
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon đến tiếp xúc Hòa Thượng 
Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo Thích Quảng Ðộ, thì tại Bệnh 
viện Ða khoa ở Qui Nhơn, vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật, 
21.11, ông tân Ðại sứ Hoa Kỳ, Michael W. Marine, cùng với 
phu nhân đã đến thăm Ðức Tăng Thống Thích Huyền 
Quang. 

 "Do sức khỏe còn quá yếu, nên ông Ðại sứ chỉ ngồi 
thăm và hàn huyên trong vòng mười lăm phút", đó là lời 
Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang cho ông Võ Văn Ái 
biết qua cuộc điện đàm chiều chủ nhật này. (Trích TCBC 
ngày 21.11.2004) 

  

� Tại Saigon công an ngăn cản xe chở Phái 
đoàn chư Tăng Viện Hóa Ðạo ra Bình Ðịnh thăm 
Ðức Tăng Thống lâm bệnh nguy ngập - 50 chư 
Tăng bao quanh xe bảo vệ từ 5 giờ 30 sáng tại 
Ngã ba Trường Vẽ quận Bình Thạnh 

  Hôm nay sáng thứ hai, 22.11, một chiếc xe gồm 10 
chư Tăng do Thượng Tọa Thích Viên Ðịnh hướng dẫn lên 
đường sang Thanh Minh Thiền Viện đón Hòa Thượng Thích 
Quảng Ðộ cùng đi. Nhưng xe vừa rời khỏi chùa Giác Hoa 
vào lúc 5 giờ 30 sáng (giờ Việt Nam) chạy được chừng vài 
trăm thước thì bị công an chận lại ở Ngã Ba Trường Vẽ, 
ngay trước Công ty Ðiện lực Gia Ðịnh ở góc đường Phan 
Ðăng Lưu và Ðinh Tiên Hoàng để xét giấy tờ. Mọi giấy tờ 
tùy thân của chư Tăng cũng như xe cộ đều hợp lệ. Nhưng 
công an vẫn chận xe tại chỗ không cho đi. Thượng Tọa 
Thích Viên Ðịnh, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo và cũng là 
Viện chủ chùa Giác Hoa, hỏi lý do chận xe. Công an im lặng, 
không nêu một lý do nào cả. 

 Nửa giờ sau, công an yêu cầu xe quay đầu trở về đồn 
công an làm việc. Nhưng Thượng Tọa Thích Viên Ðịnh 
cương quyết nói rằng : "Ðức Tăng Thống Thích Huyền 
Quang của chúng tôi đang đau nặng thập tử nhất 
sinh nằm ở bệnh viện Qui Nhơn, chúng tôi phải ra đó 
hầu thăm Ngài. Tại sao các ông nhẫn tâm ngăn cản 
chuyện thăm viếng người già cả đau yếu như vậy ? 
Nếu các ông không cho đi, chúng tôi quyết ngồi tại 
chỗ ở đây cho đến lúc nào được giải tỏa để đến rước 
Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ cùng ra Bình Ðịnh. 
Chúng tôi sẽ không đi bất cứ nơi nào khác !". 

 Dân chúng quanh vùng kéo nhau đến rất đông, nhưng 
đã bị công an giải tán. Chư Tăng ở chùa Giác Hoa nghe tin 
liền kéo nhau ra chỗ chận xe để bảo vệ phái đoàn, 50 Tăng 
sĩ làm thành một vòng vây bao quanh xe, không cho công 
an lôi kéo xe đi. Ðây là tình hình mà Thượng Tọa Thích Viên 
Ðịnh thông báo cho ông Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông 
tin Phật giáo Quốc tế ở Paris, qua nhiều lần điện đàm từ 6 
giờ sáng đến 8 giờ sáng (giờ Việt Nam, tương đương với 12 
giờ khuya đến 2 giờ sáng giờ Paris) khi chúng tôi viết bức 
Thông cáo này. (Trích TCBC ngày 22.11.2004). 

 

THÔNG BÁO 
 
Kính nh© tÃt cä quš PhÆt Tº BÒ Tát Gi§i tåi ñÙc, gºi vŠ 
Chùa Viên Giác: 
Tên - H†, Pháp danh 
Ngày, tháng, næm sanh 
Ngày, tháng th† gi§i 

Tên vÎ Hòa ThÜ®ng ñàn ñÀu 
ñÎa chÌ, sÓ Tel., email hiŒn tåi + 1 hình Passport- 
Ç‹ tiŒn viŒc quän lš hành chánh và thông tin khi cÀn thi‰t. 
Mong quš vÎ h‡ tr® cho. 
Kính báo 
Tÿ Kheo Thích Hånh TÃn 
  

H¶i tình thÜÖng /ÇÙc quÓc cÙu tr® 
tpb. quân l¿c viŒt nam c¶ng hòa 

 
 Ngày 9-10.04 vØa qua, H¶i Tình ThÜÖng ñÙc QuÓc Çã t° 
chÙc Çêm Væn NghŒ Tình ThÜÖng IV Ç‹ quyên góp cÙu tr® 
ThÜÖng Ph‰ Binh Quân L¿c ViŒt Nam C¶ng Hòa, v§i s¿ 
tham d¿ ûng h¶ cûa hÖn 150 ÇÒng hÜÖng theo danh sách 
nhÜ sau: 
� Nh»ng tÃm lòng vàng 
 - Reutlingen: Chi H¶i PhÆt Tº Reutlingen & Vùng Phø 
CÆn: 100 Euro. Ông bà. TT: 50 Euro. +1 kš HË, ÔB VÛ Væn 
CÜ©ng: 50 Euro, ÔB NguyÍn Ti‰n Hóa & ThÜ: 50Euro, (mua 
giäi thÜªng Tombola) + 4 két nÜ§c ng†t (48 chai 0,5 l 
Bonaqua Sports), AC Phan Ng†c Trung & Hoa: 50Euro, Bà 
NguyÍn ThÎ Sºu: 50Euro, ÔB TrÀn QuÓc Doanh: 20Euro, 
ÔB Lâm Ki‰n HuŒ: 20Euro, ÔB DÜÖng T›: 20Euro, ÔB 
Phåm Væn Túc: 15Euro, ÔB Phåm Væn Quš: 15Euro, Bà 
Cúc: 30Euro, Bà NguyÍn ThÎ Phàm: 15Euro, ÔB NguyÍn 
Væn Hinh: 10Euro, AC Hoàng Tiên: 20Euro, …n danh: 
20Euro, ÔB BS Phan Ng†c Minh: 20Euro + 40 bánh Crème, 
ÔB DÜÖng TÜ©ng: 1 nÒi Bún Bò, ÔB Hàn CÜ©ng: 50 mi‰ng 
ñÆu HÛ, ÔB TrÀn Væn HuyŠn 50 mi‰ng ÇÆu hÛ, ÔB ñ¥ng 
Ng†c Trân: 50 mi‰ng ÇÆu hÛ, ÔB ñoàn MÆu Can & PhÜÖng: 
2 giäi Tombôla 3 & 4 (trÎ giá 70Euro), ÔB ChÙc Nga: 30 lít 
s»a ñÆu Nành. Tåi Hãng Hugo Boss do bà PhÜÖng vÆn 
Ç¶ng: Bà Anna Marigic: 10Euro, Bà Keller Anna: 5Euro, AC 
Tâm Thäo làm ûng h¶ 500 vé sÓ Tombôla.  
 
- Stuttgart: ÔB NguyÍn Thành Nam: 60Euro (mua giäi 
thÜªng Tombola), Ông Chû hãng OTT Alarmsystem GmbH: 
150Euro  (do Ông ñ‡ Væn Y‰n vÆn Ç¶ng), ÔB ñ‡ Væn Y‰n 
100Euro, ÔB Bùi Th‰ Dân : 50Euro, Bà HÜ©ng (Nhà. hàng 
Mekong- Stuttgart): 83 bánh Bao. 
 
- Liên H¶i Võ BÎ Âu Châu: 50Euro , ÔB TrÀn Duy Hoành 
(Bad Wurzach) 1 ÇÀu máy DVD+4 chai rÜ®u làm giäi thÜªng 
Tombola + rau thÖm và HË; Bà Låi ThÎ Minh Tâm (Magstadt) 
30Euro , Ông TrÀn Væn Sáu: (Ulzen): 30Euro, Ân nhân Än 
danh Düsseldorf: 20Euro, ÔB TrÀn ñÎnh (Rottenburg) 100 
Giò cháo quÄy, Bà NguyÍn ñÎnh (Metzingen) 330 Bánh 
Cam, Ân nhân Än danh (Wanweil) 100 tô+100 dïa+150 
mu‡ng+150 nïa nh¿a, ÔB Quách Kim Lê (Lichtenstein): 72 
lon nÜ§c ng†t. Không Ghi ñÎa ChÌ: 1 Chi‰n h»u Än danh: 
20Euro , Ông NguyÍn : 20Euro.Thu: Cháo Lòng (Anh ChÎ 
DÜÖng TÜ©ng và cháu PhÜÖng): 240Euro .  
GÕi CuÓn (ChÎ TrÜ©ng, ChÎ CÜ©ng,  ChÎ Hoành,): 115.  
ñÆu HÛ (ChÎ HuyŠn, chÎ Trân, ChÎ CÜ©ng): 102Euro;   
Các loåi bánh Bao, Cam, Bèo, ´t, Su Sê, Da L®n, Crème, 
Giò Cháo QuÄy: 1066Euro ;  
X° sÓ Tombôla:396 Euro; Bia, NÜ§c ng†t:196,84 Euro. 
 DANH SÁCH TPB cÙu xét tháng 10.04, H¶i Çã gªi tiŠn vŠ 
tr® giúp, nhÜng chÜa nhÆn ÇÜ®c giÃy hÒi báo TPB. 
 

        (Vh tran ghi) 
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SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 
 
� Hội Phóng Viên Không Biên Giới Tố Cáo 

CSVN Đàn Áp Báo Chí 
 

(Genève - VNN) Bản Tin của Liên Hội Nhân Quyền Việt 
Nam ở Thụy Sĩ phổ biến ngày 26-10 cho biết "Phóng Viên 
Không Biên Giới đã tố cáo và xếp hạng Việt Nam Cộng Sản 
vi phạm nghiêm trọng Quyền Tự Do Báo Chí." Bản tin như 
sau: 

Ngày 26.10.2004, Phóng Viên Không Biên Giới cho công 
bố Bảng Xếp Hạng Thế Giới kỳ thứ ba về sự Tôn Trọng 
Quyền Tự Do Báo Chí ở 167 quốc gia. Giống như năm 2003, 
tình trạng ở Á Châu bị coi là tồi tệ thảm hại nhất, với 9 
trong số 15 nước đứng ở cuối bảng Xếp Hạng Thế Giới.  

Từ lâu, chế độ Cộng sản Hà Nội được biết tiếng là đỉnh 
cao của chính sách kiểm duyệt, trấn áp và bóp nghẹt ngôn 
luận. Một lần nữa, thực tại Việt Nam đen tối được Phóng 
Viên Không Biên Giới xác nhận qua tài liệu nói trên.  

Trong số 167 nước được đánh giá và chấm điểm, "Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa" của Nông Đức Mạnh chiếm hạng thứ 
161 và bị Xứ Chùa Tháp láng giềng đứng ở hạng thứ 109 bỏ 
xa đằng sau.  

Mười lăm nước bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng Quyền 
Tự Do Báo Chí nhất thế giới trong 12 tháng qua là: Lào 
(153), Libye (154), Syrie và Zimbabwe đồng hạng (155), 
Maldives (157), Ba Tư (158), Arabie Saoudite (159), Népal 
(160), Việt Cộng (161), Trung Cộng (162), Erythrée (163), 
Turménistan (164), Miến Điện (165), Cuba (166) và Bắc 
Hàn (167).  

Bảng Xếp Hạng do Phóng Viên Không Biên Giới thiết lập 
năm nay cho thấy, sau khi khối Liên Xô-Đông Âu sụp đổ, tất 
cả 5 chế độ độc tài cộng sản còn sót lại tiếp tục tranh nhau 
độc quyền chiếm hữu thành tích hủy diệt Quyền Tự Do Báo 
Chí. Phóng Viên Không Biên Giới còn ghi rõ rằng tại các 
nước tội phạm đó, không hề có báo chí độc lập. Nếu có thì 
các nhà báo đều bị nhà cầm quyền trấn áp và bị một chế độ 
kiểm duyệt kềm kẹp hàng ngày. Chẳng có sự bảo đảm nào 
cho quyền tự do thông tin và an ninh cho tính mạng của ký 
giả và phóng viên hành nghề.  

Tổ chức quốc tế bênh vực Quyền Tự Do Báo Chí cũng 
nhắc đến số phận của rất nhiều đồng nghiệp bị cầm tù. Và 
xác quyết rằng Trung Cộng và Cuba - hai chế độ anh em 
thân thiết của Việt Cộng, là hai nhà tù lớn nhứt thế giới đối 
với những người hoạt động trong ngành thông tin báo chí. 
Chúng ta còn nhớ trong kỳ Đại hội Mạng Lưới Pháp Thoại 
đầu năm nay, Việt Cộng (hạng nhì) đã đoạt giải "Cai Tù" 
của Phóng Viên Không Biên Giới về số tù nhân bị bắt vì "tội" 

phát biểu trên Mạng Lưới, còn chế độ Bắc Kinh (hạng nhứt) 
thì lãnh huy chương vàng.   

(Theo Bản Tin của Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ) 
 
� Buổi Tâm Tình của Đức Dalai Lama với 

tuổi trẻ 

(Irvine, California) - Gần 5 ngàn sinh viên, học sinh, 
giáo viên và các phụ huynh trong cộng đồng quận Cam đã 
tràn ngập hội trường UCI Brend Event Center. 
     Mở đầu chương trình, Ðức Dalai Lama đã thuyết trình về 
phương cách giáo dục. Sự quan trọng của lòng nhân ái 
trong trường lớp. Gạt bỏ những đố kỵ, tức giận để tự tìm sự 
bình yên và tìm tình hữu nghị. 

Trong buổi tâm tình, Ðức Dalai Lama đã nhấn mạnh sự 
quan trọng của tình thương, lòng trắc ẩn (Compassion). 
Ngài Phật Sống đã tâm sự về phương thức để tạo cho mình 
một tình yêu thương & đạo đức lãnh đạo trong trường học 
& trong đời sống. Ðể nối kết giá trị của đạo đức lãnh đạo 
với đời sống hàng ngày, nối kết trách nhiệm chung, và phát 
triển giá trị lãnh đạo trong xã hội.Từ gia đình đến cộng 
đồng để ảnh hưởng đến toàn cầu. 
 
    � Phim “First Morning” của người Việt đã 
đoạt giải điện ảnh tại đại hội điện ảnh Á châu 
San Diego 

 

(Cali Today News) - Đêm thứ Bảy ngày 23 tháng 10, 
2004 tại Double Tree Hotel, San Diego. Đại Hội San Diego 
Asian Film Festival (SDAFF) kỳ 5 đã long trọng làm lễ trao 
giải thưởng Gala Awards Night. Có khoảng hơn 140 phim từ 
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nhiều quốc gia Á Châu gởi phim tham dự như: Nhật Bản, 
Đại Hàn, Trung Hoa, Singapore… Ban Giám Khảo gồm các 
thành phần đạo diễn, nhà sản xuất phim đã tuyển chọn 
những phim xuất sắc trúng giải. Trong đó, phim First 
Morning (Buổi sáng đầu năm) của Việt Nam hải ngoại đã 
đoạt giải phim hay nhất (Best Feature Film) tại Đại Hội Điện 
Ảnh Âu Châu San Diego. Phim First Morning của đạo diễn 
Victor Vũ, với thành phần tài tử quen thuộc của điện ảnh 
Việt Nam hải ngoại như: Kathleen Lương, Catherine Ái, 
Đặng Hùng Sơn, Long Nguyễn, Trí Johnny Nguyễn, Linh Lê 
và Tom Huang. Đạo diễn Victor Vũ đã lên nhận giải thưởng 
và ngỏ lời cảm ơn Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo và toàn thể 
những tài tử góp mặt trong phim. 

Nội dung cuốn phim nói lên nỗi khó khăn của đời sống 
người tỵ nạn “Boat people” muốn hướng về tương lai tốt 
đẹp hơn. Sự xung đột khắc nghiệt trong gia đình vì những 
khó khăn của quá khứ. Sau cuộc chiến bi thảm bao trùm đời 
sống họ như những bóng đêm. 

Theo bài điểm phim của Đại Hội SDAFF thì phim First 
Morning là một phim mà đạo diễn khi làm phim đã không sợ 
đối đầu với những nghịch cảnh khó khăn. Sự xung đột gia 
đình qua những gì anh thể hiện qua hình ảnh với một câu 
chuyện bi thảm, một dàn diễn viên xuất sắc tương xứng (A 
powerful story with an equally powerful cast). Được biết 
phim này là phim truyện đầu tay của Victor Vũ quay vào 
năm 2003. Phim đã được chiếu tại nhiều Đại Hội Điện Ảnh 
trước khi chiếu tại rạp. Victor Vũ đã từng đoạt giải phim 
ngắn Firecracker tại Hamptons, Long Island, New York 
(1997), Newport Beach và Singapore International Film 
Festival (1998). Sau FIRST MORNING, anh tiếp tục là phim 
và mới đây SPIRITS (Oan Hồn) đã được chiếu vòng quanh 
như ở Edwards Southcoast gần Little Saigon, San Jose, 
Seattle…Phim SPIRITS đang tham dự tại Hawaii 
International film festival tại Honolulu, Hawaii vào cuối tuần 
này. 

Phim FIRST MORNING đã đoạt giải thưởng cao quý tại 
Đại Hội Điện Ảnh Âu Châu San Diego. Tên tuổi của đạo diễn 
Victor Vũ, những tài tử điện ảnh: Kathleen Lương, Catherine 
Ái, Đặng Hùng Sơn, Long Nguyễn, Trí Johnny Nguyễn, … 
được nhắc tới bên cạnh những tài tử ngoại quốc khác. 
Thành tích này đã làm nức lòng giới quan tâm tới điện ảnh 
Việt Nam hải ngoại và đã là những đóm lửa hồng làm rạng 
rỡ phần nào nền điện ảnh Việt Nam hải ngoại trong suốt 
chiều dài lận đận. 
 

� Chương trình về Việt Nam của Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh được chính thức hủy bỏ  

Oct 31, 2004  
LTS: Chúng tôi vừa nhận được bản tin sau đây từ Thư 

Viện Hoa Sen gửi đến, xin giới thiệu đến quý độc giả bản tin 
này. 

Chương trình về Việt Nam của Hòa Thượng Thích Nhất 
Hạnh và Tăng Đoàn Làng Mai từ ngày 12 tháng Giêng đến 
ngày 11 tháng Tư năm 2005 đã chính thức được hủy bỏ. 
Bản thông cáo báo chí bằng tiếng Anh do Plum Village 
Meditation Center, France, gửi đi ngày 4.10.2004 cho biết 
như vậy. Bản tin gửi đi rất vắn tắt và sẽ cho biết thêm vào 
một thời gian thuận tiện. 

Được biết, theo bản tin chính thức của Sư cô Chân 
Không, trợ lý của Hòa Thượng Nhất Hạnh đề ngày 5.7.2004 
cho biết vào đầu năm 2004 các viên chức thuộc tòa Ðại sứ 
Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đến thăm Tu Viện Lộc Uyển và đồng 
thời các viên chức tại tòa Ðại sứ Việt Nam tại Pháp đã đến 
thăm Làng Mai ngỏ lời mời Hòa Thượng Nhất Hạnh về thăm 
viếng Việt Nam. Hòa Thượng Nhất Hạnh đã nhận lời và cử 
hai vị Tỳ Kheo đệ tử về Việt Nam để tiếp xúc và phối hợp tổ 

chức chuyến đi kéo dài ba tháng, bắt đầu từ đầu tháng 
Giêng năm 2005. 

Theo chương trình đề ngày 7.6.2004 đã được phổ biến 
thì chuyến đi ba tháng này diễn ra như bốn khóa tu tập 
thiền quán ở miền Bắc, miền Nam, vùng Bình Ðịnh, Ðà 
Nẵng và Huế. Phật tử trong nước và ở nước ngoài phải 
được tự do tham dự và nhiều người đã ghi tên. Ngoài 100 
Tăng Ni còn có khoảng 200 Cư sĩ Phật tử tháp tùng theo 
phái đoàn. 

Một chương trình chi tiết hơn đề ngày 15.8.2004 được 
Fax về Việt Nam mà chúng tôi có được thì tại Hà Nội sẽ có 
hai buổi thuyết pháp công cộng tại Cung Văn Hóa vào ngày 
22.1.05 và 20.3.05 và một khóa tu 5 ngày dành cho Cư sĩ 
Phật tử mỗi chiều từ 5 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối tại sân 
vận động quốc gia Mỹ Đình từ 23.3.05 đến 27.3.05. Tại Qui 
Nhơn có hai buổi thuyết pháp tại sân vận động thành phố 
từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 3.4.05 và tại Viện Đại Học Qui 
Nhơn ngày 8.4.05. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ có buổi 
thuyết pháp công cộng tại rạp hát Hòa Bình vào ngày 6.2.05 
từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Tại Huế Thừa Thiên sẽ có một cuộc 
xuống đường khất thực cổ truyền từ 8 giờ sáng đến 12 giờ 
trưa ngày 12.3.05 từ chùa Từ Hiếu đến đàn Nam Giao và 
trở về chùa Từ Hiếu. 

Cho đến nay việc hủy bỏ chuyến đi về nước của Hòa 
Thượng Nhất Hạnh và Tăng Đoàn Làng Mai chưa được 
chính phủ Việt Nam chính thức xác nhận. Chúng tôi đã liên 
lạc với văn phòng Mặt Trận Tổ Quốc cũng như Ban Tôn 
Giáo tại Hà Nội để hỏi tin xác nhận nhưng không được trả 
lời. Một nguồn tin khá tin cậy tại Việt Nam, yêu cầu chúng 
tôi giấu tên, đã nói rằng chính phủ Việt Nam đổi ý (không 
muốn Hòa Thượng Nhất Hạnh về Việt Nam) vì chương trình 
của Hòa Thượng Nhất Hạnh có nhiều “exposes” và “tiếp 
cận” với quần chúng quá, nhất là các buổi thuyết pháp công 
cộng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Qui Nhơn và bốn 
giờ đồng hồ xuống đường khất thực tại thành phố Huế, nơi 
châm ngòi cho cuộc vận động của Phật Giáo chống chế độ 
kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm năm 1963. Họ 
(chính phủ Việt Nam) không lượng định được trước số 
lượng đông đảo và tâm lý quần chúng như thế nào trong 
hoàn cảnh hiện nay của đất nước. (Tịnh Thủy) 
 

� Giải "25 người nổi bật ở Orange County" 
Luật sư Trần Thái Văn được vinh danh 

Oct 30, 2004  
(Theo SBTN) - Một bán nguyệt san thương mại nổi tiếng 

tại quận Cam là tờ OC Metro, trụ sở đặt tại Newport Beach 
đã tổ chức lễ phát giải thưởng hàng năm cho 23 cá nhân và 
2 tổ chức đã có thành tích nổi bật nhất phục vụ cộng đồng 
địa phương về nhiều lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 

 Đây là lần thứ 14, cơ quan truyền thông uy tín OC 
Metro tổ chức giải thưởng "Hottest 25 People of Orange 
County 2004" . Trong số 23 người được nhận giải thưởng có 
Luật sư Trần Thái Văn là người Việt duy nhất được tuyên 
dương trong tối phát giải thưởng tại Bảo tàng viện Marconi 
trong thành phố Tustin vào tối thứ Năm vừa qua. Ông Steve 
Thomas, Trưởng Ban Tổ Chức, mô tả Luật Sư Văn là một 
nhà chính trị trẻ tuổi gương mẫu, có 20 năm sinh hoạt phục 
vụ cộng đồng trong lúc tuổi đời mới vừa 40, đáng để cho 
tuổi trẻ noi theo. Ông Thomas nói rằng anh Trần Thái Văn 
làm việc rất hăng say để trở thành là người lãnh đạo tại 
quận Cam với dân số hơn 3 triệu. Tưởng nên biết trong 
cuộc tranh cử chức Dân biểu trong địa hạt 68, trong vòng 1 
năm, Luật Sư Văn đã ghi danh hơn 10.000 tân cử tri, 
khuyến khích hơn 6.000 cử tri ghi danh trực tiếp với Cơ 
quan công quyền tổ chức bầu cử tại Santa Ana. Nói về 
thành tích gây quỹ, hai ông Văn và Andy Quách được xem 
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là vô địch so với các ứng cử viên khác. Hai ông đã gây quỹ 
hơn 1 triệu Mỹ kim, đã gây ngạc nhiên và ngưỡng mộ trong 
báo giới và các nhà chính trị dòng chính địa phương. Đó là 
một trong nhiều yếu tố để Ban Tổ Chức "Giải 25 Người Nổi 
Bật Tại Quận Cam" trao giải thưởng cho Luật Sư Văn trước 
1.000 thương gia và chính trị gia danh tiếng tại quận Cam. 
 

� Thống đốc tiểu bang Florida công nhận cờ 
vàng 

(Theo SBTN) - Nguồn tin từ cộng đồng người Việt tỵ nạn 
tại tiểu bang Florida qua Trưởng ban vận động là ông Chu 
Bá Yến vào ngày hôm qua đã thông báo đến với tất cả mọi 
người là Thống đốc Tiểu Bang Florida Jeb Bush vừa ký văn 
bản ngày 29.10.2004 công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là cờ 
Tự Do và Di Sản của Cộng đồng nguời Mỹ gốc Việt tại tiểu 
bang Florida. 

Trong bản quyết nghị của tiểu bang, ông Jeb Bush nói 
rằng ông chính thức đại diện cho tiểu bang này, chính thức 
công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ là lá cờ biểu tượng cho 
cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và ủng hộ cho cộng đồng này 
để vận động cho tự do và dân chủ ở quốc gia nơi họ xuất 
phát. Ông cũng khuyến khích việc tôn trọng và tình nguyện 
treo lá cờ biểu tượng của người Mỹ gốc Việt tại Florida. Ông 
cũng xin chúc mừng đến tất cả những người tôn trọng lá cờ 
vàng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Florida. Như 
vậy tiểu bang Florida là tiểu bang mới nhất công nhận lá cờ 
vàng, nâng tổng số các tiểu bang chính thức tham gia 
phong trào này lên tới 6 tiểu bang và hơn 70 thành phố. 
Đây là một tin vui cho người Việt tại hải ngoại nói chung và 
người Việt cư ngụ tại Florida nói riêng.  

Người Việt đã định cư tại Florida từ năm 1975 khi phong 
trào vượt biển tìm tự do đưa hàng trăm ngàn người Việt 
đến những trại tỵ nạn ở miền đông Hoa Kỳ. Nhiều người đã 
tìm đến khu vực thành phố Orlando nơi có những trung tâm 
giải trí lớn như Disney World, và định cư tại đây rồi kéo 
sang những thành phố lân cận như Tampa, Saint 
Petersburg, Miami, Tallahassee, vân vân. 

Cộng đồng người Việt tại Florida hiện lớn mạnh và có 
những sinh hoạt văn hóa, kinh tế cũng như chính trị rất hữu 
hiệu tại địa phương. 

 
� Tin Đặc Biệt: Ước Mơ 30 Năm Nay Thành 

Sự Thật - Úc Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH! 

 
CABRAMATTA: Người Việt Tự Do tại NSW nói riêng, Úc 

Châu nói chung, vừa giành được một chiến thắng có ý nghĩa 
lịch sử: Lần đầu tiên trong suốt 30 năm, kể từ khi cộng 
đồng người Việt tự do hiện diện tại Úc, một hội đồng thành 
phố đã chính thức chấp thuận đề nghị của cộng đồng người 

Việt tự do, xây dựng kỳ đài Úc Việt để quốc kỳ Việt Nam 
Cộng Hòa tung bay ngạo nghễ bên cạnh quốc kỳ Úc. 

Trong văn thư gửi Kỹ sư Phan Đông Bích, Chủ tịch 
CĐNVTD/NSW, Hội Đồng Thành Phố Fairfield cho biết, Kỳ 
Đài Úc Việt sẽ được xây dựng ngay tại Đài Tưởng Niệm 
Chiến Binh Úc Việt Cabra-Vale Park, Cabramatta, và HĐTP 
Fairfield cũng sẽ hân hạnh tình nguyện được đóng góp một 
nửa phí tổn xây cất. Cho đến nay, việc xây cất đã hoàn tất, 
và 4 cột cờ cao 6 thước đã vươn cao trên nền trời 
Cabramatta, sẵn sàng chờ ngày quốc kỳ Úc, Việt được kéo 
lên vào sáng Chủ Nhật, 28 tháng 11 sắp tới. 

Để chào mừng chiến thắng vô cùng quan trọng này, Ban 
Chấp Hành CĐNVTD/NSW cũng cho biết, một Ban Tổ Chức 
Lễ Thượng Kỳ đã được thành lập, bao gồm Trưởng Ban Tổ 
Chức, cùng các tiểu ban Nghi Lễ, Ngoại Vận, Tài Chánh, 
Tiếp Tân, Văn Nghệ, Trang Trí, Trật Tự... Chương trình Lễ 
Thượng Kỳ sẽ gồm 2 phần chính. Phần thứ nhất là Lễ Truy 
Điệu, được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, Thứ Bảy 27 tháng 11, 
2004. Phần thứ hai là Lễ Truy Điệu (Memorial Services) và 
Lễ Thượng Kỳ, sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, Chủ 
Nhật 28 tháng 11, 2004. 

Rõ ràng, đây là một chiến thắng lịch sử chưa từng có tại 
Úc. Với chiến thắng đặc biệt này, cộng đồng người Việt tại 
Úc từ nay có thể tự hào sánh vai với cộng đồng người Việt 
tại Mỹ, cùng chung lưng đấu cật, thực hiện chiến dịch 
"Dựng Lại Cờ Vàng", mà cộng đồng người Việt tại Mỹ đã 
theo đuổi trong suốt thời gian hơn một năm qua. 

 
 
� Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Quyết Định 
Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2004 cho 
Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và Ông Phạm Quế 
Dương 
 

California, 14.11.2004- Trong buổi gặp gỡ giới truyền 
thông tại trụ sở mới của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
(MLNQVN) vào hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật, 14 tháng 11.2004 
tại Little Saigon, California, Ban Phối Hợp MLNQVN đã thông 
báo quyết định trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2004 
cho Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Ông Phạm Quế Dương vì 
những hoạt động đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam của 
hai vị. Buổi lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2004 sẽ được 
tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 12 tháng 12 sắp đến tại Trường 
Đại Học Cộng Đồng Santa Ana, bang California, nhân dịp kỷ 
niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.  

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, 62 tuổi, là một nhà đấu tranh 
nhân quyền kiên cường không mệt mỏi. Ông đã trải qua 
nhiều lần vào tù ra khám, thời gian tổng cộng gần 20 năm. 
Đầu năm 1978, ông và 47 thành viên trong Mặt Trận Dân 
Tộc Tiến Bộ, một tổ chức tranh đấu bất bạo động do ông 
thành lập, bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt và 
giam cầm không xét xử. Năm 1988, ông được phóng thích. 
Năm 1990, ông thành lập tổ chức Cao Trào Nhân Bản và 
công bố "Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản", tiếp tục đòi 
hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải tôn trọng nhân quyền, đa 
nguyên chính trị và tuyển cử tự do. Ông bị bắt lại ngay sau 
đó, và bị kêu án 20 năm khổ sai, cộng thêm 5 năm quản 
chế tại gia, vì tội "âm mưu lật đổ chính quyền". Đầu tháng 
9.1998, trước áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản 
Việt Nam trả tự do cho ông, nhưng ông đã cương quyết từ 
chối rời khỏi Việt Nam khi được đề nghị. Ngày 11.5.99, ông 
ra một thông cáo kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản phải 
dân chủ hóa đất nước. Tháng 3.2003, ông lại bị bắt giữ. 
Ngày 29 tháng 7.2004, Tòa án Cộng Sản Việt Nam lần nữa 
kết án ông 30 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do 
dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước". Tin mới nhất cho 
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hay nhà nước CSVN đã di chuyển ông đến một nhà giam xa 
xôi tại tỉnh Thanh Hóa Bắc Việt, tạo các khó khăn cho việc 
gia đình thăm nuôi ông. 

Ông Phạm Quế Dương, sinh năm 1933 tại Hà Nội, 
nguyên là đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, 
cựu Ðại tá quân đội Bắc Việt, và từng là Tổng biên tập tạp 
chí Lịch Sử Quân Sự thuộc Viện Lịch Sử Quân Sự của 
CSVN. Tháng Giêng năm 1999, ông đã trả lại thẻ đảng để 
phản đối hành động mà ông gọi là bất xứng của giới lãnh 
đạo Hà Nội đối với cựu Tướng Trần Độ, một người bất 
đồng chính kiến khác. Sau đó, công an đã theo dõi, tìm 
cách cô lập và bắt giữ ông nhiều lần. Mặc dù vậy ông vẫn 
không ngừng lên tiếng chỉ trích chính sách bưng bít và độc 
đoán của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, đòi tự do 
dân chủ thực sự, đồng thời bênh vực những người đấu 
tranh cho nhân quyền đang bị bắt bớ, trù dập. Ông bị bắt 
ngày 28 tháng 12.2002, sau khi từ Hà Nội vào Sài Gòn tiếp 
xúc với một số bạn hữu đang tranh đấu cho dân chủ, nhân 
quyền. Ông bị giam cầm không xét xử mãi cho đến tháng 
7.2004, trong một phiên tòa xử lấy lệ, nhà cầm quyền Cộng 
Sản đã kết án ông 19 tháng tù về các tội “lợi dụng các 
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” và “không 
chấp hành quyết định quản chế hành chính”. Vì đã bị giam 
cầm không xét xử quá thời hạn bản án, Ông Phạm Quế 
Dương được thả sau đó và hiện bị quản thúc tại gia. 

Giải Nhân Quyền Việt Nam do MLNQVN thành lập từ 
năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu vì nhân 
quyền cho nhân dân Việt Nam. Năm 2002, MLNQVN đã 
tuyên dương hai nhà đấu tranh bất bạo động hàng đầu cho 
quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam là Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Năm 2003, Giải 
Nhân Quyền Việt Nam được trao cho bốn chiến sĩ nhân 
quyền thuộc thế hệ trẻ là Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê 
Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, và cựu chiến binh 
Nguyễn Khắc Toàn. Cho đến nay tất cả, trừ Lê Chí Quang, 
vẫn còn bị giam cầm và tình trạng sức khỏe đang rất đáng 
quan ngại.  

Ngoài mục đích ghi nhận và vinh danh sự nghiệp của 
những người đã hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống của chính 
mình cho lý tưởng nhân quyền và dân quyền, Giải Nhân 
Quyền Việt Nam còn nhằm bày tỏ sự liên đới và quyết tâm 
của người Việt khắp nơi trong nỗ lực đấu tranh giành quyền 
làm người cho mọi người dân Việt Nam. 

 
� Xin Çón nghe! Xin Çón nghe! 

ñài Phát Thanh ViŒt Nam Häi Ngoåi 
 

Phát thanh tØ Hoa Kÿ qua Âu Châu b¢ng vŒ tinh Hot 
Bird 24 gi© trên 24 gi© m‡i ngày. ChÜÖng trình rÃt hÃp dÅn, 
lành månh v§i các ti‰t møc thông tin, bình luÆn, tôn giáo, 
væn nghŒ, giäi trí, ti‰p vÆn các Çài BBC, VOA, RFA, RFI... 
và các Çài phát thanh khác tØ Texas, California, Washington 
D.C... 

MuÓn theo dõi n‰u Çã có máy vŒ tinh HotBird xin 
Rescan v§i các d» kiŒn sau Çây: 

Frequency : 12,111.000 Mhz 
Symbol Rate: 27,500 
Polarization : Vertical 

ñ‹ bi‰t chi ti‰t chÜÖng trình phát thanh xin vào website 
www.radiohaingoai.com 

Xin liên låc v§i chúng tôi qua ÇiŒn thoåi 
001-703-533-0011 

hay qua Email radiohaingoai@aol.com 

 

� Ban Liên Lạc Việt Y Đạo Đức Quốc. 
 

Trong Khoá cấp 1 và 2 Diện Chẩn - Điều Khiển Liệu 
Pháp *Bùi Quốc Châu* từ ngày 13 đến 17.09.2004 tại 
Hannover, Giáo Sư Tiến Sĩ Khoa Học Bùi Quốc Châu, Tổ sư 
phát minh và sáng lập Việt Y Đạo, cùng toàn thể môn sinh 
đã thành lập một Ban Liên Lạc Việt Y Đạo Đức Quốc. 

Mục đích: 
* duy trì và phát huy trường phái Việt Y Đạo trong tinh 

thần „Tôn Sư Trọng Đạo“. 
* liên lạc và thắt chặt tình đồng đạo giữa các môn sinh 

thuộc đại gia đình Việt Y Đạo. 
* trao đổi kiến thức học hỏi và kinh nghiệm trị liệu theo 

trường phái Việt Y Đạo. 
* hổ trợ nhau trong mọi việc làm vơi đi sự đau nhức 

thân thể của mọi người. 
Địa chỉ liên lạc: 
Trưởng Ban Liên Lạc Việt Y Đạo Đức Quốc 
Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp,  
Karlsruherstr. 21, 30519 Hannover,  
Tel. 0511-9824 316; Fax. 0511-9824 317 
Mobil: 0179 – 6268694. 
Website tạm thời: www.familie-ngole.net  
(bấm vào link Việt Y Đạo/Ban Liên Lạc Đức Quốc) 
 

 
Tìm bån - Tìm Thân nhân - Nh¡n tin 

 

� Tìm bån cÛ : Tôi tên là Pham Viet Hung ª San Diego, 
California, USA. Có ngÜ©i bån tên NguyÍn TÃn ñÙc du h†c 
ª Tây ñÙc næm 1968. TrÜ§c Çây chúng tôi cùng h†c ª 
trÜ©ng Pertus Kš Sàigòn. Nay anh ñÙc ª Çâu, ho¥c quš vÎ 
nào bi‰t anh ñÙc xin vui lòng liên låc v§i ÇÎa chÌ: Pham Viet 
Hung - 9589 Pipilo Street. San Diego, CA, 92129 - USA 
Tel.(858) 484-3317. ho¥c: Email: hungpham2k@yahoo.com. 
Thành thÆt cäm Ön. 
 

� Tìm con : Ba Lš HÒng Nhãn, mË TrÀn ThÎ NhÙt, tìm 
con là:Lš HÒng Toàn và Bùi ThÎ HÜÖng. Các con nhÆn 
ÇÜ®c tin này liên låc gÃp vŠ ÇÎa chÌ: HÒ Chí CÜÖng - 
Kortum Str. 97 - 44747 Bochum ho¥c ÇiŒn thoåi: 0234 - 
68727704 hay Fax: 68727706. Ba má rÃt trong tin con. 
 

� Tìm thân nhân : MuÓn tìm Bà quä phø Phan Th† 
Hay, ñÓc Phû SÙ Hà N¶i næm 1950, có con gái là Phan ThÎ 
M¶ng Hà, trÜ§c næm 1975 là Quä phø cûa cÓ Trung Úy Lê 
Phùng Hoàng Cänh, công tác tåi TTñH TÌnh Long Khánh. 
Các bà Th† Hay và M¶ng Hà nay ª Çâu ho¥c quš cô bác 
nào bi‰t tin, xin, làm Ön liên låc v§i: Ô. NguyÍn Ng†c ñŒ, 
nguyên Chû S¿ Phòng Bäo Trì tÌnh Long Khánh, ÇÎa chÌ: 
Ernst-Mittel Bach Ring 33,  22455 Hamburg / Germany, 
Phone: (+49) 40 - 403 849. Thành thÆt cäm Ön. 
 

� Chúc mØng:  ñÜ®c tin cháu  NguyÍn ThÎ ñoan Trang 
TrÜªng N» cûa Ông Bà NguyÍn H»u HuÃn tåi Hamburg 
ÇËp duyên cùng  Dr. Lê Vïnh HiŒp ThÙ Nam cûa Bà Lê ThÎ 
Thanh Loan tåi ViŒt Nam. Hôn lÍ cº hành ngày 30.10.2004 
tåi Hamburg. 

Gia Çình các Bác và các Chú chúc hai cháu ñoan Trang 
- Vïnh HiŒp "Bách Niên Giai Lão", ÇÒng th©i xin chúc mØng 
gia Çình hai h† NguyÍn - Lê có dâu hiŠn và r‹ thäo. 
 
* GÇ. NguyÍn Væn Tôn, NguyÍn Ng†c ñŒ, NguyÍn Hòa, 
TrÀn Ng†c Thåch, Huÿnh Thoäng, Hoàng Væn Toàn. 
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TIN TÖÙC  

NÖÔÙC ÑÖÙC 
 

� Leâ Ngoïc Chaâu 
 

� Ñaïi hoäi ñaûng, PDS baàu laïi ñaûng tröôûng 
Potsdam:  Trong haï tuaàn thaùng 10.2004 vöøa qua, ñaïi 
hoäi ñaûng PDS (haäu thaân ñaûng CS Ñoâng Ñöùc cuõ) ñaõ 
ñöôïc toå chöùc taïi Potsdam. Keát quaû laø oâng Lothar Bisky, 
63 tuoåi, ñaõ ñöôïc taùi tín nhieäm trong chöùc vuï ñaûng tröôûng 
vôùi söï uûng hoä cuûa gaàn 90% soá ñaïi bieåu tham döï. Rieâng 
Gysi thì coøn chaàn chöø chöa muoán trôû laïi chính tröôøng vôùi 
tö caùch laø öùng cöû vieân haøng ñaàu cuûa PDS. Ngay sau khi 
taùi ñaéc cöû, Lothar Bisky leân tieáng caûnh caùo nhöõng ñaûng 
vieân “thuoäc caùnh taû PDS“ vaø nhaán maïnh raèng oâng ta seõ 
quyeát lieät hôn treân phöông dieän choáng ñoái ñöôøng loái 
chính trò cuûa lieân minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû. OÂng coøn noùi 
theâm laø seõ coá gaéng ñöa ñaûng PDS trôû laïi Quoác Hoäi Ñöùc 
trong kyø baàu cöû vaøo 2006 tôùi. Cuõng neân nhaéc laïi, Bisky 
ñaõ cuøng vôùi Gysi rôøi boû Hoäi ñoàng Laõnh ñaïo ñaûng PDS 
vaøo naêm 2000. Nhöng khi thaáy PDS thaát baïi bò loaïi ra 
khoûi noäi caùc Ñöùc sau cuoäc baàu cöû Quoác hoäi naêm 2002 vì 
khoâng ñaït ñöôïc 5% soá cöû tri ñi baàu (ñaûng PDS chæ coù hai 
Nghò só ñöôïc baàu tröïc tieáp vaøo Quoác hoäi!) neân oâng ta laïi 
trôû ra naém chöùc ñaûng tröôûng PDS. Rieâng Gysi, moät nhaø 
chính trò raát ñöôïc daân Ñoâng Ñöùc meán chuoäng thì coøn 
ngaàn ngöø neân chöa theå cho bieát coù ra öùng cöû laïi vaøo 
naêm 2006 hay khoâng, lyù do oâng ta vieän daãn laø vì söùc 
khoûe keùm cuõng nhö vì lyù do ngheà nghieäp, Gysi laø moät 
luaät sö thôøi DDR! 
 

 
Lothar Biskey (PDS) 

� Daân Ñöùc ít ñi khaùm Baùc Só   
Berlin: Söï caûi toå veà y teá ñaõ ñem laïi keát quaû khaû quan. 
Keå töø khi luaät caûi toå söùc khoûe coù hieäu löïc thì soá beänh 
nhaân khaùm Baùc só khoâng phaûi traû tieàn ñaõ suùt giaûm caùch 
roõ reät so vôùi tröôùc ñaây. Theo lôøi cuûa phaùt ngoân vieân 
Roland Stahl döïa theo thoáng keâ taïm thôøi cuûa Hieäp hoäi 
quyõ beänh vieän Baùc só lieân bang (KBV)  cho bieát thì soá 

ngöôøi ñi khaùm Baùc Só trong quí 3 naêm 2004 vöøa qua 
giaûm bôùt ñi khoaûng 8% so vôùi cuøng thôøi ñieåm naêm 2003. 
Lyù do laø beänh nhaân khoâng muoán traû theâm leä phí 10 Euro 
cho ba thaùng. Bò aûnh höôûng naëng neà laø caùc Baùc Só 
chuyeân khoa, nhaát laø caùc baùc só  maét bò maát khaùch khaù 
nhieàu. Vaøo cuoái naêm 2003, tröôùc khi ñaïo luaät caûi toå y teá 
coù hieäu löïc, daân chuùng Ñöùc ñaõ ñoå xoâ ñi khaùm maét ñeå 
coøn coù theå laáy giaáy Baùc só mua ñöôïc caëp kính môùi. 
Nhöng töø ñaàu naêm 2004 trôû ñi thì beänh nhaân khoâng coøn 
ñöôïc söï trôï caáp cuûa caùc quyõ baûo hieåm treân phöông dieän 
naøy nöõa. Ngay caû nhöõng oâng baùc só da cuõng leân tieáng 
than phieàn laø maát nhieàu khaùch vì beänh nhaân phaûi töï moùc 
tuùi traû tieàn khi chæ mua kem thoa da thoâi, neân ñaâu caàn ñi 
Baùc só! Caên cöù vaøo söï nghieân cöùu cuûa quyõ beänh vieän 
Baùc só Baù Linh, oâng Stahl coøn cho bieát theâm laø rieâng taïi 
Baù Linh, vuøng naøo khaû naêng taøi chính yeáu thì soá ngöôøi ñi 
khaùm baùc só caøng suùt giaûm nhieàu so vôùi nhöõng khu vöïc 
khaù giaû hôn. Lyù do chính laøm cho daân Ñöùc ít ñi khaùm baùc 
só, vì hoï sôï maát choã laøm trong thôøi kyø maø soá ngöôøi thaát 
nghieäp ñang cao. 
 

� VW, tranh chaáp löông boång chaám döùt 
Hannover:  Sau saùu tuaàn thöông thaûo, moät thoûa hieäp 
trong cuoäc tranh chaáp veà löông boång giöõa nghieäp ñoaøn 
vaø VW, moät haõng cheá taïo xe hôi lôùn haøng thöù 6 taïi AÂu 
Chaâu ñaõ ñöôïc hai beân thoâng qua. Keát quaû laø coâng nhaân 
vieân saùu chi nhaùnh thuoäc haõng VW taïi Taây Ñöùc chaáp 
nhaän khoâng taêng löông trong voøng 28 thaùng tôùi vaø buø 
vaøo ñoù ñoåi laáy moät söï baûo ñaûm coâng aên vieäc laøm cho 
chính hoï!  Qua ñoù, chuyeän sa thaûi coâng nhaân coù ñieàu 
kieän seõ khoâng xaûy ra taïi haõng VW cho ñeán cuoái naêm 
2011. Ngoaøi ra, hai beân cuõng ñoàng yù laø 103 ngaøn coâng 
nhaân vieân haõng VW seõ nhaän ñöôïc soá tieàn laø 1000 Euro 
cho naêm 2005. Xa hôn nöõa, VW ñöôïc quyeàn traû ít hôn so 
vôùi möùc löông theo bieåu löông hieän haønh aán ñònh khi 
thaâu nhaän coâng nhaân vieân môùi. Ñaïi dieän nghieäp ñoaøn vaø 
haõng VW, hai beân ñeàu leân tieáng ngôïi khen söï thoûa hieäp 
noùi treân cuõng nhö nhaán maïnh raèng ñaây laø cuoäc thöông 
thaûo raát khoù khaên. Tröôûng phaùi ñoaøn ñaïi dieän phía coâng 
nhaân, oâng Harmut Meine noùi laø hoï ñaõ tìm ra ñöôïc moät söï 
thoûa thuaän ñöùng ñaén baûo ñaûm choã cuõng nhö coâng aên 
vieäc laøm trong töông lai. Trong khi ñoù ñaïi dieän haõng VW, 
oâng Josef-Fidellis Senn coøn ñeà cao theâm laø keát quaû ñaït 
ñöôïc noùi treân ñaõ lieân keát söï baûo ñaûm veà vieäc laøm cho 
nhaân vieân cuøng vôùi söï tieát kieäm caàn thieát cho haõng VW. 
Trong khoaûng thôøi gian khi baét ñaàu thöông thaûo, VW ñaõ 
cho bieát laø VW baèng moïi caùch muoán tieát kieäm 1 tyû Euro! 
Cuõng neân noùi theâm laø söï thoûa hieäp ñaõ ñöôïc nghieäp ñoaøn 
thoâng qua vaø thaønh coâng cuõng nhôø vaøo söï bieåu tình cuûa 
coâng nhaân vieân haõng VW, ñình coâng caûnh caùo neáu 
khoâng nhöôïng boä laø hoï seõ laøm döõ hôn nöõa! 
 

� Thueá thu nhaäp cuûa Ñöùc ít ñi 5 tyû Euro  
Berlin:  UÛy Ban phoûng tính veà thueá maù ñaõ cho bieát trong 
moät buoåi hoïp taïi Bremen laø tieàn thueá thu nhaäp cuûa Ñöùc 
trong naêm 2004 vaø 2005 seõ bò giaûm suùt maát 5 tyû so vôùi 
öôùc tính cuûa Boä Taøi Chaùnh vaøo thaùng 5.2004. Bò thieät haïi 
naëng neà nhaát laø quyõ lieân bang. Tieåu bang chæ bò thieät thoøi 
nheï trong khi thueá thu nhaäp taïi caùc laøng xaõ thì  laïi taêng! 
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Tính chung thì thueá thu nhaäp lieân bang bò giaûm ñi 5,8 tyû 
Euro; 2,3 tyû Euro cho naêm 2004 vaø 3,5 tyû Euro cho naêm 
2005. Thueá thu nhaäp taïi caùc tieåu bang bò suùt giaûm 
khoaûng 1,8 tyû Euro trong voøng 2 naêm tôùi; 800 ngaøn cho 
2004 vaø 1 tyû Euro cho 2005. Trong khi ñoù thì caùc laøng xaõ 
thu nhaäp nhieàu hôn ñöôïc 2,3 tyû Euro: 1,5 tyû Euro cho 
naêm 2004 vaø 800 ngaøn cho 2005! Theo tin cuûa Boä Taøi 
Chaùnh cho bieát nguyeân nhaân ñöa ñeán söï thaâm thuûng laø 
vì soá tieàn thueá thu nhaäp veà nhieân lieäu vaø thuoác laù bò giaûm 
suùt. Tieàn thueá veà nhieân lieäu ít ñi 1,5 tyû Euro trong hai 
naêm 2004 vaø 2005. Rieâng veà thueá thuoác laù thì theo caùc 
chuyeân gia noùi treân seõ ít ñi khoaûng 800 ngaøn trong naêm 
2004 nhöng sau ñoù vaøo 2005 seõ thu nhaäp nhieàu hôn 1,1 
tyû Euro. Ngoaøi ra, döïa theo tin töø Boä Taøi Chaùnh Ñöùc, lieân 
minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû coøn cho bieát theâm laø chính 
phuû seõ ñaït ñöôïc chæ tieâu maø chính phuû ñeà ra laø vaøo naêm 
2005, Ñöùc seõ khoâng vi phaïm tyû soá laïm chi thöôøng nieân 
cao hôn 3% ngaân saùch nhaø nöôùc do qui öôùc Masstricht 
aán ñònh. 
 

� Ñöùc kyû nieäm 15 naêm böùc töôøng Baù Linh suïp 
ñoå 

 
Berlin: Toång Thoáng Ñöùc Horst Koehler ñaõ ñaùnh giaù 
ngaøy 09.11 caùch ñaây 15 naêm laø moät ngaøy lòch söû  ñaùng 
keå! Trong cuoäc thaêm vieáng Vieän Baûo Taøng ôû bieân giôùi 
Ñoâng vaø Taây Ñöùc ngaøy xöa taïi vuøng Marienborn, TT 
Koehler coøn noùi theâm raèng chuùng ta (daân Ñöùc) coù quyeàn 
haõnh dieän veà dieãn tieán caùch ñaây 15 naêm ñaõ ñaït ñöôïc 
daân chuû vaø töï do baèng moät phöông saùch raát oân hoøa. Dó 
nhieân chuùng ta coøn nhieàu vaán ñeà phaûi giaûi quyeát nhöng 
cuõng vì theá raát ö quan troïng laø trong töông lai phaûi luoân 
luoân nhôù ñeán söï phaân chia nöôùc Ñöùc tröôùc ñaây. Daân 
chuùng hai beân neân trao ñoåi tieåu söû laãn nhau vaø ñöøng 
queân truyeàn laïi cho con chaùu bieát. Quan troïng laø phaûi 
duy trì  nhöõng Vieäân Baûo Taøng lieân heä ñeán söï chia ñoâi 
nöôùc Ñöùc, ñieån hình laø Vieän Baûo Taøng  Marienborn. 
Nhieàu khu vöïc xöa bò raøo vaø nhieàu cô quan kieåm soaùt 
tröôùc ñaây hieän vaãn coøn ñöôïc baûo toàn nguyeân veïn vaø 
ñöôïc söûa chöõa laïi taïi Marienborn.  
Trong moät buoåi leã kyû nieäm coâng khai vaøo chieàu ngaøy 
09.11 taïi Marienborn thuoäc bang Sachsaen-Anhalt, 
Thoáng Ñoác Wolfgang Boehmer (CDU) nhaán maïnh raèng 

söï suïp ñoå böùc töôøng Baù Linh laø moät chieán thaéng cuûa cheá 
ñoä daân chuû. Taây Ñöùc ñaõ nhaän ñöôïc “moùn quaø daân chuû “ 
sau naêm 1945 vaø rieâng daân phía Ñoâng thì ñaõ töï tranh 
ñaáu ñeå giaønh laïi neàn daân chuû maø hoï mong muoán. Vì theá 
ngaøy nay chuùng ta coù theå haõnh dieän veà ngaøy lòch söû naøy! 
Taïi Baù Linh, baø Chuû tòch ñaûng CDU, Angela Merkel leân 
tieáng keâu goïi daân chuùng Ñöùc haõy cuøng chòu traùch nhieäm 
chung trong töông lai, haõy saün saøng cuøng nhau vöôït qua 
nhöõng trôû ngaïi cuõng nhö haõy can ñaûm chaáp nhaän nhöõng 
caûi toå caàn thieát. 
 

� Khoái ñoái laäp khoâng coøn daãn ñaàu nöõa 
Berlin:  Söï uûng hoä ñaûng CDU, keå töø ñaàu naêm 2004 ngaøy 
caøng suùt giaûm. Thöôùc ño veà tình traïng chính trò cuûa ñaûng 
CDU qua keát quaû cuoäc thaêm doø yù kieán môùi ñaây cuûa 
Forsa cho thaáy laø ñaûng CDU suùt nhieàu so vôùi thaùng 
tröôùc, chæ coøn ñoä 38% soá cöû tri Ñöùc uûng hoä CDU maø 
thoâi, khoâng hôn ñaûng SPD (33%) bao nhieâu. Ngay caû baø 
Chuû tòch ñaûng CDU cuõng khoâng coøn ñöôïc uûng hoä nhö 
tröôùc ñaây nöõa. 
Neáu baây giôø baàu cöû Quoác Hoäi Ñöùc thì keát quaû baàu cöû seõ 
nhö sau: SPD (33%),  Xanh (12%), CDU / CSU (38%), 
FDP (8% ) vaø PDS (5%). Theo keát quaû cuoäc thaêm doø yù  
kieán cuûa Vieän nghieân cöùu veà baàu cöû Forsa thì vaøo thaùng 
2.2004 khoái ñoái laäp vaø FDP ñöôïc 51% cöû tri Ñöùc uûng hoä, 
nay suùt giaûm chæ coøn coù 46%, trong khi Xanh+Ñoû laïi taêng 
leân ñeán 45%. 
Ngoaøi ra, daân chuùng Ñöùc coøn cho bieát theâm qua cuoäc 
thaêm doø yù kieán noùi treân laø hoï bi quan chöa töøng coù  döïa 
treân söï phaùt trieån veà kinh teá cuûa Ñöùc trong töông lai. 
Khoaûng 51% daân chuùng Ñöùc nghó raèng kinh teá Ñöùc seõ 
coøn suùt giaûm nöõa, chæ coù 21% tin raèng roài ñaây seõ khaù 
hôn vaø 27% thì nghó raèng tình hình kinh teá seõ khoâng thay 
ñoåi gì heát! Nhö vaäy, theo Forsa, daân Ñöùc quaù söùc bi 
quan veà tình hình kinh teá nöôùc Ñöùc, chöa töøng xaûy ra 
nhö theá bao giôø keå töø thaùng 11 naêm 2002. 
 

� Schroeder vaø Eichel khoù aên khoù noùi 
Berlin:  Nhaèm laép ñi loã hoång ngaân saùch quoác gia, Boä 
Tröôûng Taøi Chaùnh Ñöùc Hans Eichel vaø Boä Tröôûng Kinh 
Teá Clement naûy sinh ra ñeà nghò laø muoán huûy boû ngaøy 
Quoác Khaùnh 3.10 cuûa Ñöùc (kyû nieäm ngaøy nöôùc Ñöùc 
thoáng nhaát töø 15 naêm nay) vaø Thuû Töôùng Schroeder leân 
tieáng uûng hoä ngay sau ñoù vì leõ neáu daân Ñöùc laøm vieäc 
vaøo ngaøy 3.10 thì Eichel coù theå thu nhaän ñöôïc tieàn thueá 
treân 500 trieäu Euro, ñôõ cho ngaân saùch nhaø nöôùc bò thaâm 
thuûng bieát bao nhieâu vì rieâng cho naêm 2005 thoâi ngaân 
saùch nhaø nöôùc thieáu huït khoaûng 3,5 tyû Euro. Ngay sau 
khi söï vieäc ñöôïc baùo chí Ñöùc loan taûi thì gaëp phaûi söï 
choáng ñoái töø nhieàu phiùa, ngay töø noäi boä ñaûng SPD vaø 
ñaûng Xanh ñang cuøng chia quyeàn vôùi SPD. Ñieåm ñaùng 
noùi laø Toång Thoáng Ñöùc Koehler leân tieáng chæ trích vaø vieát 
thö cho Schroeder yeâu caàu xeùt laïi söï vieäc. Chuû tòch 
Quoác hoäi vaø Chuû tòch coâng ñoaøn Ñöùc oâng Sommer cuõng 
leân tieáng phaûn ñoái. Nhieàu chuyeân vieân kinh teá toû thaùi ñoä 
hoaøi nghi söï tính toaùn vaø ñeà nghò cuûa Eichel. Giôùi truyeàn 
thoâng Ñöùc thì vieát baùo cheá nhaïo Schroeder vaø Eichel. Xa 
hôn nöõa Chuû tòch caùc ñaûng phaùi ñoái laäp, töø baø Merkel 
(CDU), ñeán Stoiber (CSU) vaø Westerwelle (FDP) ñaõ leân 
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tieáng keát aùn Schroeder qua nhöõng cô quan truyeàn thoâng 
Ñöùc laø ngöôøi laõnh ñaïo thieáu tinh thaàn yeâu nöôùc neân môùi 
ñoàng tình ñònh huûy ngaøy Quoác Khaùnh, ngaøy lòch söû khoù 
queân cuûa moät nöôùc Ñöùc thoáng nhaát.  
Nhaän thaáy khoâng theå thoâng qua ñöôïc taïi Quoác hoäi vaø 
nhaát laø sôï bò maát maët neáu ngay töø noäi boä ñaûng vaø ñaûng 
Xanh coù nhieàu Thöôïng nghò só  boû phieáu choáng thì  uy tín 
seõ khoâng coøn, khoù aên khoù noùi neân Schroeder ñaønh phaûi 
leân tieáng ñính chính, ruùt laïi döï ñònh ñoøi huûy boû ngaøy 
Quoác Khaùnh Ñöùc 3.10. Ñieàu maø coù leõ  Schroeder khoù 
chòu nhaát laø sau khi Schroeder  tuyeân boá vaãn duy trì 
ngaøy Quoác Khaùnh thì baùo chí Ñöùc cho chaïy nhieàu tít lôùn 
leân tieáng caùm ôn Toång Thoáng H. Koehler vì  nhôø oâng ta 
maø daân chuùng Ñöùc khoâng maát ñi moät ngaøy nghæ, ñoù laø 
chöa keå ñeán nhöõng lôøi khen oâng ta laø ngöôøi coù tinh thaàn 
aùi quoác! 
 

� CDU, chính trò gia Merz boû cuoäc 
Berlin:  Ñaàu thaùng 10.2004 khi ñöôïc baùo chí hoûi laø coù 
phaûi oâng coù yù ñònh seõ khoâng ra tranh cöû vaøo ban laõnh 
ñaïo CDU thì Merz, xuaát thaân töø Sauerland, ngaäp ngöøng 
traû lôøi raèng oâng raát thích laøm chính trò nhöng moät tuaàn 
röôõi sau, hoâm 12.10.2004, oâng Friedrich Merz, ñaïi dieän 
cho baø Merkel, Chuû tòch khoái Daân bieåu CDU/CSU taïi 
Quoác hoäi, (Merz laø cöïu Chuû tòch khoái Daân bieåu 
CDU/CSU taïi Quoác hoäi vaø laø moät chuyeân gia veà taøi 
chaùnh, thueá maù vaø kinh teá cuûa CDU, moät Nghò só coù taøi 
tranh luaän vaø laø ñoái thuû ñaùng ngaïi cuûa Boä Tröôûng Taøi 
Chaùnh Ñöùc taïi Quoác hoäi!) baát ngôø gôûi thö cho baø ñaûng 
tröôûng Merkel xin töø chöùc vaø coøn cho bieát laø oâng ta seõ 
khoâng ra tranh cöû trong kyø ñaïi hoäi ñaûng cuûa CDU vaøo 
thaùng 12 saép tôùi taïi Duesseldorf cuõng nhö seõ khoâng giöõ 
moät chöùc vuï naøo trong Hoäi ñoàng Laõnh ñaïo ñaûng CDU 
nöõa. Qua söï töø chöùc cuûa Merz, giôùi truyeàn thoâng vaø 
chính trò gia baøn taùn xoân xao vaø ñaõ ñöa ra nhieàu giaû 
thuyeát.  Theo nhöõng chuyeân gia am töôøng tình hình chính 
trò Ñöùc thì söï rôøi boû chính tröôøng cuûa Merz laø daáu hieäu 
cho thaáy Merz haàu nhö maát aûnh höôûng vaø khoâng coøn 
tieáng noùi naøo trong noäi ñaûng CDU. Lyù do, gaàn ñaây haàu 
nhö nhöõng chính saùch do Merz ñeà xöôùng ñeàu khoâng 
ñöôïc giôùi laõnh ñaïo hai ñaûng CDU vaø CSU quan taâm, löu 
yù ñeán. Ngay caû nhöõng ñeà nghò cuûa Merz lieân quan ñeán 
söï caûi toå veà thueá maù khoâng nhieàu thì ít cuõng bò lôø ñi, cho 
ra rìa. Cuoái cuøng ñeà nghò cuûa oâng Faltlhauser, Toång 
Tröôûng Taøi Chaùnh bang Bayern lieân quan ñeán söï caûi toå 
veà thueá maù Ñöùc ñöôïc thoâng qua vaø seõ ñöôïc ñem ra aùp 
duïng neáu khoái ñoái laäp thaéng trong kyø baàu cöû Quoác Hoäi 
vaøo 2006, trong khi ñoù chöông trình caûi toå thueá ba giai 
ñoaïn cuûa Merz chæ ñöôïc ghi nhaän laø coù theå seõ ñöôïc löu yù 
ñeán vaøo moät thôøi ñieåm khaùc sau ñoù. Nhieàu chuyeân gia 
veà kinh teá vaø chính trò gia Ñöùc leân tieáng luyeán tieác thì söï 
ra ñi cuûa Merz, nhöng cuõng chæ gaây neân tieáng vang nhoû 
trong noäi ñaûng CDU maø thoâi. Tuy baø ñaûng tröôûng cuõng 
ñaõ noùi laø laáy laøm tieác vì F. Merz boû cuoäc nhöng giôùi 
thoâng thaïo thì laïi cho raèng Merz ra ñi chæ vì  giöõa Merz vaø 
baø Merkel voán ñaõ coù söï raïn nöùt keå töø khi Merz bò baø 
Merkel haát ra khoûi chöùc Chuû tòch khoái Daân bieåu 
CDU/CSU taïi Quoác hoäi sau khi khoái ñoái laäp thaát baïi trong 

cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi Ñöùc vaøo thaùng 09.2002 tröôùc 
ñaây. 
Sau khi Merz boû cuoäc, baø Merkel ñeà nghò ñöa oâng  
Wolfgang Schaeuble vaøo thay theá choã troáng cuûa oâng 
Merz. Schaeuble (töøng laø cöïu ñaûng tröôûng ñaûng CDU, 
tröôùc baø Merkel!) sau khi suy nghó  leân tieáng töø choái vieän 
daãn lyù do laø oâng ta muoán tieáp tuïc giöõ traùch nhieäm trong 
vaøi troø ñaïi dieän Chuû tòch ñaûng, phaùt ngoân vieân veà chính 
saùch an ninh ñoái ngoaïi cuûa CDU. Tuy nhieân giôùi thoâng 
thaïo treân chính tröôøng Ñöùc thì laïi cho raèng söï töø choái cuûa 
oâng Schaeuble laø moät hình thöùc giaùn tieáp traû ñuõa baø 
Merkel vì tröôùc ñaây baø Merkel, thay vì uûng hoä oâng ta vaøo 
chöùc vuï Toång Thoáng Ñöùc ñaõ coâng khai leân tieáng uûng hoä 
oâng Horst Koehler (ñöông kim TT Ñöùc). Qua söï töø choái 
cuûa Schaeuble, noäi ñaûng CDU xoân xao, baøn taùn veà uy tín 
cuûa nöõ ñaûng tröôûng. Cho neân ngay sau ñoù, baø Merkel ñaõ 
ñeà cöû ngay hai chính trò gia cuûa ñaûng CDU maø laâu nay ít 
ai bieát ñeán laø hai oâng Michael Meister vaø Ronald Pofalla 
thay theá Friedrich Merz vaøo chöùc vuï ñaïi dieän Chuû tòch 
khoái Daân bieåu CDU/CSU taïi Quoác Hoäi. OÂng Meister, 43 
tuoåi, seõ laø phaùt ngoân nhaân veà ngaân saùch vaø taøi chaùnh 
nhaø nöôùc; coøn oâng Pofalla, 45 tuoåi, seõ giöõ vai troø phaùt 
ngoân nhaân veà kinh teá vaø lao ñoäng cho khoái ñoái laäp 
CDU/CSU, moät traùch vuï maø Friedrich Merz ñaõ moät mình 
kieâm nhieäm tröôùc ñaây. 

 
(F. Merz vaø Angela Merkel, CDU) 

� Caûi toå luaät thueâ nhaø ôû Ñöùc 
Berlin:  Theo tin baùo chí loan taûi thì lieân minh caàm quyeàn 
Xanh-Ñoû döï tính laø seõ thay ñoåi luaät  thueâ nhaø ôû Ñöùc ñeå 
töø ñoù nhöõng ngöôøi möôùn nhaø ôû coù theå huûy boû hôïp ñoàng 
thueâ nhaø daøi haïn maø hoï ñaõ kyù keát deã daøng hôn trong 
töông lai.  
Nhö nhaät baùo Handelsblatt, caên cöù vaøo döï luaät cuûa chính 
phuû, cho bieát thì ngöôøi ñi möôùn nhaø coù theå huûy hôïp ñoàng 
thueâ nhaø trong thôøi gian ba thaùng, keå caû tröôøng hôïp hoï 
ñaõ thueâ nhaø laâu naêm roài (vì thôøi gian huûy hôïp ñoàng tuøy 
thuoäc vaøo thôøi gian ôû trong nhaø ñang möôùn, ñoâi khi sau 
12 thaùng hôïp ñoàng thueâ nhaø môùi heát giaù trò!). Luaät môùi 
naøy seõ aûnh höôûng ñeán khoaûng 14 trieäu hoä khaåu. Ngoaïi 
leä chæ  trong tröôøng hôïp hai beân thoûa thuaän rieâng vôùi 
nhau moät thôøi gian nhaát ñònh naøo ñoù ñeå huûy boû giao keøo 
treân hôïp ñoàng kyù keát. Qua döï ñònh caûi toå luaät thueâ nhaø ôû 
Ñöùc, lieân minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû muoán laáp ñi choã 
troáng maø cô quan laäp phaùp Ñöùc ñaõ ñeå laïi sau söï caûi toå 
veà luaät thueâ nhaø taïi Ñöùc vaøo naêm 2003. Vaøo naêm 2001, 
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thôøi haïn ngöôøi ôû thueâ coù quyeàn huûy hôïp ñoàng thueâ nhaø 
laø ba thaùng nhöng vaøo naêm 2003, Toøa aùn toái cao lieân 
bang Ñöùc ñaõ tuyeân aùn laø luaät noùi treân voâ giaù trò döïa theo 
nhöõng hôïp ñoàng hieän höõu ñaõ kyù keát vôùi nhieàu khoaûng 
thôøi gian khaùc nhau ñeå huûy boû hôïp ñoàng, tuøy theo thôøi 
gian ñöông söï ñaõ truù nguï trong caên nhaø. 
Nay vôùi ñaïo luaät môùi naøy, chính phuû Ñöùc chæ muoán tu 
chænh laïi baûn aùn cuõng nhö luaät thueâ nhaø ôû Ñöùc trong 
töông lai. 
 

� Haäu quaû song hoân, maát quoác tòch Ñöùc 
Lueneburg:  Vì toäi song hoân neân moät ngöôøi ngoaïi quoác, 
daàu ñaõ nhaäp tòch Ñöùùc nhöng baây giôø thì bò maát quoác tòch. 
Ñaây laø keát quaû trong moät vuï kieän tuïng taïi Toøa aùn haønh 
chaùnh toái cao (OVG) vuøng Luenenburg. Toøa aùn OVG 
Luenenburg cuõng coù cuøng quan ñieåm vôùi Toøa aùn haønh 
chaùnh Braunschweig vaø ñaõ baùc boû ñôn khaùng aùn cuûa bò 
can, moät ngöôøi ñaøn oâng ngoaïi quoác coù hoân thuù vôùi moät 
baø Ñöùc vaø ñoàng thôøi cuõng laø choàng cuûa moät ngöôøi ñaøn 
baø cuøng chuûng toäc, goác Pakistan (Hoà sô soá: 14 LA 
58/04).  
Ñöông söï nhaäp tòch Ñöùc naêm 1998. Vaøo thôøi ñieåm naøy y 
khoâng nhöõng keát hoân vôùi moät ngöôøi ñaøn baø Ñöùc maø laïi 
coøn coù hoân thuù hôn 10 naêm vôùi moät ngöôøi ñoàng höông. 
Caên cöù vaøo döõ kieän naøy Toøa aùn OVG Lueneburg ñaõ 
tuyeân aùn ruùt laïi quoác tòch Ñöùc, lyù do vieän daãn  vì ñöông 
söï ñaõ khoâng roõ raøng treân phöông dieän muoán “saép xeáp 
mình vaøo moät ñôøi soáng chung“ theo luaät vôï choàng Ñöùc 
ñaõ qui ñònh.  
Ñoái vôùi luaät Ñöùc, song theâ khoâng nhöõng bò caám maø coøn 
bò tröøng phaït! 
 

� Nöõ Hoaøng Anh vieáng thaêm Ñöùc  

Berlin: Ngaøy 02.11.2004, Nöõ Hoaøng Anh Queen 
Elisabeth II ñaõ vieáng thaêm Ñöùc trong 3 ngaøy vì ñaõ nhaän 
lôøi môøi cuûa cöïu Toång Thoáng Johannes Rau tröôùc ñaây. 
Taân Toång Thoáng Ñöùc Koehler laø ngöôøi keá vò neân phaûi 
laøm troøn nhieäm vuï oâng Rau ñeå laïi. Lyù do Queen 
Elisabeth II thaêm Ñöùc vì nöôùc Ñöùc laø moät trong nhöõng 
ñoàng minh thaân caän cuûa Anh quoác vaø xa hôn nöõa, laàn 
vieáng thaêm nöôùc Ñöùc sau cuøng caùch ñaây ñaõ 12 naêm. 

Theo lôøi cuûa Ñaïi söù Anh taïi Ñöùc, oâng Peter Torry cho 
bieát thì ñaây laø laàn vieáng thaêm thöù 4 cuûa Queen Elisabeth 
ñeä nhò sau 1965, 1976 vaø 1992. Ñaây cuõng laø moät ngoaïi 
leä vaø vinh döï cho nöôùc Ñöùc vì cho tôùi giôø Nöõ Hoaøng Anh 
chæ thaêm vieáng boán laàn hai quoác gia treân theá giôùi laø Myõ 
vaø Phaùp. Ñöùc laø quoác gia thöù ba! Trong chuyeán coâng du 
naøy, Nöõ Hoaøng Anh Elisabeth ñeä nhò vieáng thaêm thaønh 
phoá Baù Linh, keá ñeán laø Postdam thuoäc tieåu bang 
Brandenburg vaø sau cuøng laø gheù thaêm tieåu bang  
Nordrhein Westfalen (NRW). 
Cuõng neân noùi theâm laø nöôùc Ñöùc môøi Queen Elisabeth II 
sang neân quyõ quoác gia phaûi ñaøi thoï taát caû phí toån nhö 
chuyeân chôû vaø aên nguû cho baø nöõ hoaøng, phu quaân vaø 15 
ngöôøi thaùp tuøng trong phaùi ñoaøn ñaïi bieåu Anh quoác. 
Ñaây laø luaät thöôøng ñöôïc aùp duïng trong khoái Lieân AÂu. 
Nhöõng vò nguyeân thuû quoác gia sang vieáng thaêm Ñöùc 
thöôøng ôû trong nhöõng khaùch saïn sang troïng vaø rieâng taïi 
Baù Linh, phaàn nhieàu nguû ôû khaùch saïn Adlon.  
 
 

� Platzeck, taân Thoáùng Ñoác Brandenburg 
Potsdam: Ba tuaàn sau khi thaéng trong cuoäc baàu cöû Nghò 
vieän bang Brandenburg, Nghò vieän Postdam (goàm 88 
Nghò só) ñaõ taùi tín nhieäm vaø baàu tænh boä tröôûng SPD 
Brandenburng, oâng Matthias Platzeck, 50 tuoåi vôùi 47 
phieáu thuaän (trong toång soá  87 phieáu vì 1 Nghò só khieám 
dieän) vaøo chöùùc vuï Taân Thoáng Ñoác tieåu bang 
Brandenburg sau khi ñaõ thoûa thuaän lieân minh vôùi CDU 
ñeå caàm quyeàn taïi ñaây. Tính ra coù 6 Nghò só khoâng baàu 
cho Platzeck vì  SPD/CDU chieám 53 gheá trong chính 
quyeàn vaø ñaây laø ngaïc nhieân lôùn ñoái vôùi nhöõng nhaø quan 
saùt chính trò bang Brandenburg maø theo hoï, nguyeân 
nhaân khoâng ñöôïc söï uûng hoä tuyeät ñoái vì Platzeck ñaõ thay 
ñoåi taân noäi caùc cuûa oâng laøm cho vaøi Toång Tröôûng trong 
noäi caùc cuûa Platzeck tröôùc ñaây maát chöùc, ñieån hình laø 
hai vò Toång Tröôûng Giaùo Duïc vaø Kinh Teá. Cuõng neân 
nhaéc laïi, ñaûng PDS ñöùng haïng nhì sau SPD trong cuoäc 
baàu cöû Nghò vieän vöøa qua nhöng vì ñöôøng loái chính trò hai 
ñaûng SPD vaø PDS quaù khaùc bieät nhau neân hai beân ñaõ töø 
choái khoâng chòu lieân minh vaø SPD ñaønh phaûi thöông 
löôïng vôùi CDU, ñieàu deã hieåu thoâi vì hai ñaûng naøy ñaõ töøng 
coù kinh nghieäm laøm vieäc chung vôùi nhau töø naêm 1999, 
trong nhieäm kyø tröôùc. 
 

� 100 ngaøn nhieàu hôn thoáng keâ 
Nuernberg:  Thoáng keâ veà soá ngöôøi thaát nghieäp coù leõ seõ 
nhieàu hôn khoaûng 100 ngaøn nhö ñaõ tính vaøo ñaàu naêm 
2005! Nhö vaäy nhöõng ngöôøi soáng chung vôùi nhöõng ai 
thaát nghieäp kinh nieân cuõng phaûi ñaêng kyù thaát nghieäp döïa 
theo luaät trôï caáp thaát nghieäp ALG II qui ñònh. 
Theo lôøi cuûa baø phaùt ngoân nhaân cuûa Toång Cuïc Lao 
Ñoäng Lieân bang Ñöùc cho bieát qua baùo Stuttgarter 
Zeitung thì seõ coù theâm moät soá ngöôøi môùi nöõa loït vaøo 
thoáng keâ thaát nghieäp. Cho ñeán nay, vôï cuûa moät ngöôøi 
nhaän tieàn trôï caáp thaát nghieäp khoâng phaûi ñaêng kyù ñeå tìm 
vieäc laøm. Ngöôøi choàng vaãn nhaän ñöôïc trôï caáp neáu ngöôøi 
vôï ôû nhaø laøm noäi trôï. Nhöng keå töø thaùng gieâng 2005 trôû 
ñi, soá tieàn ALG II seõ khoâng coøn ñöôïc tính theo möùc tieàn 
löông sau cuøng nöõa maø tuøy theo söï caàn thieát chung. 
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Luaät môùi ñaõ aán ñònh laø khoâng phaûi chæ coù ngöôøi thaát 
nghieäp thoâi maø taát caû nhöõng ai cuøng soáng chung trong 
moät hoä khaåu cuõng phaûi goùp phaàn vaøo vieäc giaûi quyeát tình 
traïng “caàn söï giuùp ñôõ...“ Vì theá ngöôøi vôï cuõng phaûi ñaêng 
kyù ñeå cho thò tröôøng nhaân duïng söû duïng. Boä Kinh Teá lieân 
bang chöa coù ñöôïc moät con soá nhaát ñònh naøo caû nhöng 
phoûng ñoaùn laø seõ coù ñoä 100 ngaøn ngöôøi thuoäc dieän naøy. 
Ngoaøi ra coøn coù theâm khoaûng 200 ñeán 400 ngaøn ngöôøi 
laõnh tieàn thaát nghieäp nhöng hoäi ñuû tieâu chuaån “coù khaû 
naêng laøm vieäc“, cuõng loït vaøo thoáng keâ döïa theo söï caûi toå 
Hartz IV. Beân caïnh ñoù Toång cuïc Lao ñoäng lieân bang döï 
tính laø seõ coù khoaûng 400 ngaøn khoâng ñöôïc nhaän trôï caáp 
ALG II döïa vaøo tieâu chuaån gaét gao cuûa Hartz IV, vò chi seõ 
khoâng coøn naèm trong soá thoáng keâ. Nhöõng ai laõnh trôï caáp 
ALG II trong töông lai seõ nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa Toång 
cuïc Lao ñoäng, baét ñaàu töø ngaøy 08.11.04. 
 

� Thaát nghieäp Ñöùc giaûm nheï 
Nuernberg:  Theo tin Toång cuïc Lao ñoäng cho bieát thì soá 
ngöôøi thaát nghieäp giaûm nheï trong thaùng 10 vöøa qua 
nhöng vaãn coøn naèm ôû möùc ñoä raát cao vì kinh teá Ñöùc 
chöa ñuû söùc hoài sinh ñeå coù theå taïo theâm nhieàu choã laøm! 
Hieän taïi treân toaøn nöôùc Ñöùc coù 4,22 trieäu ngöôøi thaát 
nghieäp, tính ra giaûm bôùt khoaûng 20 ñeán 40 ngaøn so vôùi 
thaùng 09.2004 vaø theo giôùi chuyeân gia thì söï suùt giaûm keåâ 
treân chæ ôû möùc ñoä trung bình gioáng nhö trong thôøi gian töø 
naêm 2001 ñeán 2003.  
Nhöõng chuyeân gia phaân tích ngaønh ngaân haøng öôùc tính 
raèng soá ngöôøi thaát nghieäp ôû Ñöùc taêng leân khoaûng 63 ñeán 
85 ngaøn. Tuy nhieân, neáu keå luoân soá ngöôøi thaát nghieäp 
ñang haøm thuï trong nhöõng bieän phaùp thöïc taäp (vì keå töø 
ñaàu naêm 2004 naøy hoï khoâng  bò tính vaøo toång soá  ngöôøi 
thaát nghieäp ôû Ñöùc!) thì soá ngöôøi thaát nghieäp cao hôn so 
vôùi con soá Toång cuïc Lao ñoäng ñaõ coâng boá vaø cuõng theo 
nhöõng chuyeân gia naøy, coù leõ chieám kyû luïc cao nhaát trong 
thaùng 10 keå töø khi nöôùc Ñöùc thoáng nhaát. 
Ngoaøi ra nhöõng nhaø phaân tích ñaõ coù cuøng moät nhaän ñònh 
laø neàn kinh teá Ñöùc hieän ñang ôû theá quaân bình. Vaøo muøa 
ñoâng saép tôùi, hoï öôùc tính laø soá ngöôøi thaát nghieäp seõ vöôït 
qua möùc 5 trieäu. Lyù do vì qua Hartz IV tieàn trôï caáp thaát 
nghieäp ALG II coù hieäu löïc keå töø ñaàu naêm 2005 seõ laøm 
cho thoáng keâ soá ngöôøi thaát nghieäp ôû Ñöùc taêng theâm ñoä 
300 ngaøn, soá ngöôøi xöa nay laõnh tieàn trôï caáp xaõ hoäi 
nhöng baát ñaàu töø thaùng gieâng 2005 trôû ñi seõ khoâng coøn 
hoäi ñuû tieâu chuaån ñeå laõnh tieàn trôï caáp xaõ hoäi nöõa, döïa 
theo söï caûi toå Hartz IV. 
 

� Georg Milbradt gaëp khoù khaên voøng ñaàu 
Dresden: Ñöông kim Thoáng Ñoác Milbradt CDU ñaõ ñöôïc 
baàu vaøo chöùc vuï Taân Thoáng Ñoác bang Sachsen nhöng 
oâng ta khoâng ñöôïc söï uûng hoä nhaát trí cuûa lieân minh 
CDU/SPD taïi nghò vieän bang naøy.  
Milbrandt, 59 tuoåi, sau khi thaát baïi ñôït baàu cöû ñaàu vì chæ 
coù 62 phieáu (khoâng ñaït ñöôïc 63 soá phieáu tuyeäït ñoái  uûng 
hoä caàn phaûi coù trong toång soá 124 gheá taïi Nghò vieän, neân 
phaûi baàu laïi vaø ñaõ ñöôïc taùi tín nhieäm vaøo chöùc vuï Thoáng 
Ñoác bang Sachsen vaøo ñôït hai qua moät cuoäc baàu cöû kín 
vôùi 62 phieáu thuaän trong 122 soá Nghò só  hieän dieän. Tính 
ra coù ñeán 5 phieáu choáng, lyù do lieân minh CDU/SPD coù 

ñeán 68 Nghò só, ngoaøi laù phieáu cuûa moät  Nghò só vaéng maët 
vì bò bònh. 
Ñieåm ñaùng löu yù laø ñaûng cöïc höõu NPD cuõng cöû ñaïi dieän 
laø oâng Uwe Leichsenring ra tranh chöùc Thoáng Ñoác vôùi 
Milbradt. Cho  oâng Leichsenring coù 14 Nghò só  uûng hoä vaø 
nhö vaäy ít ra Leichsenring cuõng nhaän ñöôïc 2 phieáu töø 
caùc ñaûng daân chuû tham chính trong Nghò vieän. Nhö 
chuùng toâi ñaõ tieân lieäu trong soá baùo tröôùc, lieân minh CDU 
vaø SPD caàn thieát cho bang Sachsen (maëc daàu SPD thua 
PDS trong kyø baàu cöû caùch ñaây 7 tuaàn)  vì ñaûng CDU ñaõ 
maát ñi 16% soá cöû tri ñi baàu uûng hoä so vôùi naêm 1999 vaø 
khoâng coøn chieám ña soá tuyeät ñoái taïi Nghò vieän bang 
Sachsen nöõa! 

 
(Georg Milbradt, CDU) 

� Naêm 2005 coâng nhaân Ñöùc seõ traû thueá ít hôn 
Nhöõng ai ñi laøm ôû Ñöùc seõ vui möøng hôn vì qua söï caûi toå 
veà thueá maù hoï seõ nhaän ñöôïc nhieàu tieàn löông vaøo tuùi 
hôn sau khi ñaõ tröø thueá roài vaøo naêm 2005! 
Luaät caûi toå thueá Ñöùc giai ñoaïn ba coù hieäu löïc baét ñaàu töø 
thaùng gieâng 2005 trôû ñi. Qua ñoù thueá ít nhaát phaûi ñoùng 
ñöôïc giaûm töø 16% xuoáng coøn 15%. Tính ra neáu ai coøn 
ñoäc thaân, khoâng con, ví duï vôùi soá löông haøng naêm laø 35 
ngaøn Euro seõ laõnh nhieàu hôn 254 Euro. Ai kieám ñöôïc 50 
ngaøn Euro / naêm laõnh nhieàu hôn 716 Euro. Tuy nhieân ñoái 
vôùi ai coù gia ñình vaø khoâng  con thì  chaúng ñöôïc aûnh 
höôûng toát laø bao nhieâu. Moät caëp vôï choàng tyû duï coù soá 
löông laø 35 ngaøn thì thay vì phaûi traû thueá 3.178 Euro nhö 
tröôùc ñaây thì tieàn thueá ñoùng  trong naêm 2005 laø 3.114 
Euro, vò chi laõnh theâm voûn veïn coù 64 Euro. Caëp vôï 
choàng naøo kieám ñöôïc 50 ngaøn Euro/naêm thì tieàn thueá toái 
ña chæ giaûm ñöôïc 148 Euro! 
 

 LNC (Munich Thaùng 10–11.2004)  

Söu taàm vaø phieân dòch töø caùc baùo der Spiegel, SZ, AZ, 

TZ, Bild, FAZ, die Welt,, Handelsblatt, Focus, N-TV....  
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Phân tích tình hình 

TThh‰‰  GGii§§ii  

nnææmm  22000044 
 

Phan  Ng†c 

 

  � Nga.  
     Vladimir Poutine không cÀn ch© Ç®i lâu hÖn Ç‹ tæng 
cÜ©ng quyŠn l¿c sau thäm kÎch Breslan. Ti‰n Ç‰n quyŠn 
hành b¢ng cách phóng ra chi‰n tranh Tchetchenie lÀn 2 vào 
mùa thu næm 1999, T°ng ThÓng Nga không còn che ÇÆy 
mÜu toan cûa ông. Ông còn thích thú phô bày quan Çi‹m 
cûa ông vŠ chính sách và cái nhóm cûa ông liên quan Ç‰n 
mÓi liên hŒ quÓc t‰. Quan Çi‹m cûa ông còn chÎu änh hÜªng 
Ç‰n nghŠ nghiŒp cûa ông th©i Liên Bang Sô Vi‰t: Nhân viên 
mÆt vø KGB ª ñông ñÙc. Qua nh»ng l©i phát bi‹u, ông luôn 
luôn nh¡c Ç‰n Liên Xô. ñiŠu nÀy không có nghïa là Poutine 
còn luy‰n ti‰c m¶t hŒ thÓng låc hÆu bÎ Çào thäi không h®p 
th©i trÜ§c m¶t s¿ mª mang hiŒn Çåi. NhÜng ông ÇÜa ra m¶t 
phân tích tÜÖng quan l¿c lÜ®ng h‰t sÙc c¥n kë: Liên Xô là 
m¶t sÙc månh Çáng n‹ s® mà Nga có th‹ Än sau Ç‹ thû m¶t 
vai trò xÙng Çáng v§i lÎch sº cûa mình. S¿ søp Ç° cûa hŒ 
thÓng Sô Vi‰t xem nhÜ m¶t phÜÖng pháp t° chÙc xã h¶i, 
m¶t y‰u tÓ t° chÙc trÆt t¿ th‰ gi§i, Ç‹ chia låi các lá bài 
mang l®i Çi‹m cho Tây phÜÖng nói chung, cho MÏ nói riêng. 
     Trong nh»ng lÀn so sánh v§i MÏ, møc tiêu cûa TT Nga là 
làm th‰ nào Ç‹ Nga tìm låi ch‡ ÇÙng khuÃt trÓng sau khi 
Liên Xô bÎ tan rã. MÏ vØa là ki‹u mÅu, ngÜ©i ÇÓi thoåi chû 
y‰u vØa là ÇÓi thû, n‰u không muÓn nói là ÇÎch thû. Theo 
quan Çi‹m nÀy, Âu Châu chÌ thû m¶t vai trò phø, ho¥c khá 
hÖn vai trò khách hàng nguÒn tài nguyên næng lÜ®ng vô tÆn, 
ho¥c xa hÖn là m¶t con chÓt Ç‹ Nga sº døng hÀu châm 
ch†c MÏ ho¥c gia tæng uy th‰ cûa Nga. 
     NhÜng mÓi ám änh Çích th¿c cûa Poutine là Nga có th‹ 
gánh chÎu sÓ phÆn cûa Liên Xô. Lãnh th° Nga Çã co låi n‰u 
so sánh v§i th©i Nga Hoàng vì Nga Çã mÃt 3 nÜ§c Balte, 
Ukraine và vùng Crimee lÎch sº. Cho nên Tchetchenie t¿ nó 
không phäi là m¶t mÓi lo, nhÜng có th‹ tåo nên m¶t tiŠn lŒ 
v‰t dÀu loang ª vùng Caucase nhÜ báo trÜ§c quyŠn l¿c Nga 
së tan v« ª ÇÎa phÜÖng. DÜ§i m¡t Poutine, Tchetchenie là 
m¶t thao trÜ©ng, tØ Çây kÈ ÇÎch có bàn Çåp phóng ra nh»ng 
cu¶c tÃn công th£ng vào trung tâm cûa Nga. 
     Theo Ü§c tín cûa Poutine, nh»ng cu¶c tÃn công có th‹ 
Ç‰n tØ 2 phía: HÒi giáo c¿c Çoan tÃn công Nga xem nhÜ 
thành trì cûa nŠn væn minh Thiên Chúa giáo; nhÜ th©i chi‰n 
tranh lånh, m¶t vào phe Tây phÜÖng còn nghï Nga y‰u th‰ 
së có l®i cho khÓi Tây phÜÖng. NhÜng h† không nghï r¢ng 
Nga hùng månh là m¶t pháo Çài chÓng båo tàn. 
     N‰u d¿a vào quan Çi‹m cûa Måc TÜ Khoa, pháo Çài nÀy 
Çang lung lay, ít n»a ª phía sÜ©n phía Nam ñông Nam. 
Poutine luôn nhÃn månh Nga không có biên gi§i nói theo 
nghïa quÓc phòng. Nói Çúng hÖn, Nga ki‹m soát ÇÜ®c biên 
gi§i phía Tây, nhÜng không mang Ç‰n m¶t l®i ích nào. 
NgÜ®c låi, biên gi§i rÃt lÕng lÈo ho¥c không có thÆt ª phía 

Nam và ñông Nam, phía vòng cung   RÆp, nÖi c¿c Çoan 
hoành hành. 
     Biên gi§i Sô Vi‰t không còn khi các nÜ§c C¶ng Hòa vùng 
Caucase ho¥c vùng Trung Á thu hÒi Ç¶c lÆp. Các nÜ§c nÀy 
h®p thành m¶t chäo nÜ§c sôi hÖn là vùng trái Ç¶n. Ví dø: 
6.000 km biên gi§i Nga- Kazakhtan không ÇÜ®c ki‹m soát. 
     Måc TÜ Khoa có 2 ch†n l¿a: Ho¥c thành lÆp nh»ng chÓt 
ki‹m soát d†c theo biên gi§i m§i, nhÜng giá phäi trä quá 
cao; ho¥c mang quân Ç‰n ki‹m soát biên gi§i Liên Xô cÛ, 
bây gi© là biên gi§i cûa nh»ng nÜ§c Ç¶c lÆp, có nghïa là b¡t 
bu¶c phäi Ç¥t các nÜ§c này dÜ§i trÜ§ng, có nghïa là tìm 
cách thÓng trÎ, xúi giøc ly khai nhÜ ª Georgie. NhÜng các 
nÜ§c vùng Caucase không ÇÒng š v§i ÇiŠu g†i là hÖi hÜ§ng 
Ç‰ quÓc. Cu¶c tÃn công Beslan cÛng nhÜ nh»ng khó khæn 
dai d£ng ª Georgie nh¡c nhª cho bi‰t vùng Caucase chÙa 
ÇÀy cæng th£ng lúc nào cÛng có th‹ bùng n°. Vì lš do nÀy, 
s¿ có m¥t cûa MÏ ª các nÜ§c C¶ng Hòa Trung Á vØa là m¶t 
y‰u tÓ °n ÇÎnh vØa là m¶t thách thÙc. 
     M¥c cäm bÎ bao vây càng sâu xa hÖn ÇÜ®c th°i bùng bªi 
10 næm chuy‹n ti‰p hÆu C¶ng Sän Çã làm cho xã h¶i và 
nŠn kinh t‰ Nga quá suy y‰u. Dï nhiên, Poutine không th‹ 
trª låi v§i hŒ thÓng kinh t‰ chÌ huy. Dù ông muÓn, ông vÅn 
bi‰t con ÇÜ©ng nÀy không th‹ là con ÇÜ©ng ph£ng l¥ng, nên 
ông muÓn Nga h¶i nhÆp vào nŠn kinh t‰ th‰ gi§i. 
     Tuy nhiên, TT Nga hy v†ng mang l®i vŠ cho quÓc gia qua 
s¿ ki‹m soát tr¿c ti‰p ho¥c gián ti‰p nh»ng ÇÎa håt chi‰n 
lÜ®c, næng lÜ®ng ch£ng hån xem nhÜ nh»ng công cø chính 
trÎ, ÇÒng th©i là nguÒn ngoåi tŒ thu‰ má to l§n. Vì vÆy, ông 
tÃn công công ty dÀu hÕa Ioukos; viŒc làm gây chia rë trong 
hàng ngÛ kinh tài Nga, gây lo ngåi cho các nhà ÇÀu tÜ ngoåi 
quÓc, nhÜng ÇÜ®c quÀn chúng hoan nghênh, nhÃt là khi 
chính quyŠn chÓng các nhà ÇÀu cÖ Nga gÓc Do Thái. 
     NiŠm tin ch¡c ch¡n cûa Poutine là chÜa Çúng lúc Ç‹ Nga 
có m¶t nŠn t¿ do dân chû. K‰t luÆn: Phäi ki‹m soát ch¥t chë 
và ngÜ©i ta tin tÜªng Poutine trong nhiŒm vø nÀy. Ông Çã 
chÙng tÕ š ÇÒ cûa ông qua s¿ ki‹m soát các cÖ quan ngôn 
luÆn, bãi bÕ s¿ ÇÓi lÆp ª QuÓc H¶i. Theo ông, nh»ng gì thích 
h®p v§i Nga cÛng thích h®p v§i nh»ng nÜ§c C¶ng Hòa 
chung quanh, nhÃt là ª vùng Caucase, nÖi mà theo chû 
nhân ÇiŒn CÄm Linh, nguyên t¡c m¶t ngÜ©i dân m¶t lá phi‰u 
là dÅn Ç‰n “ch‰ Ç¶ b¶ låc”. 

     Khi Poutine nói m‡i dân t¶c ÇŠu có quyŠn sº døng nh»ng 
công cø dân chû theo cách riêng cûa mình, theo truyŠn 
thÓng lÎch sº và xã h¶i, ông diÍn tä m¶t quan niŒm và quyŠn 
hành; m¶t quan niŒm dính líu Ç‰n s¿ thøt lùi trên m†i khía 
cånh, ÇÓi chÙng v§i nh»ng ti‰n b¶ vào nh»ng næm gÀn Çây, 
tØ khi C¶ng Sän tàn løi. 
     Khuynh hÜ§ng Ç¶c tài Çang xuÃt hiŒn gi»a thanh thiên 
båch nhÆt. Nó së chùng låi không phäi vì ngÜ©i ta së tôn 
tr†ng Nhà nÜ§c pháp quyŠn và luÆt pháp mà vì xã h¶i Nga 
Çang ª trong th©i kÿ tha hóa trÀm tr†ng. 
 
  � Liên HiŒp Âu Châu. 
     K‹ tØ khi HiŒp Ü§c La Mã ÇÜ®c kš k‰t vào næm 1957, Âu 
Châu nhiŠu lÀn n§i r¶ng. NhÜng chÜa bao gi© Âu Châu quá 
dè d¥t nhÜ lÀn nÀy khi Âu Châu chuÄn bÎ thâu nhÆn m¶t 
nÜ§c m§i, ª Çây là Th° Nhï Kÿ. M¶t hÒ sÖ không ng§t gây 
sôi n°i trong chính gi§i và dÜ luÆn, chÜa k‹ Ç‰n MÏ cÜÖng 
quy‰t duy trì mÓi liên hŒ song phÜÖng v§i Th°. 
     K‹ tØ ÇÀu thÆp niên 1990, Th° có 3 s¿ l¿a ch†n vŠ ÇÎa lš 
chi‰n lÜ®c: Thiên vŠ Âu Châu; xích låi gÀn th‰ gi§i   RÆp 
HÒi giáo; liên k‰t v§i các dân t¶c gÓc Th° ª vùng Trung Á 
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Châu. ñÓi v§i Th°, l¿a ch†n Âu Châu là m¶t s¿ l¿a ch†n 
hÃp dÅn nhÃt. NhÜng n‰u Âu Châu ho¥c lÀn l»a ho¥c không 
chÃp nhÆn, 2 s¿ l¿a ch†n còn låi së trª thành quan tr†ng. 
     Hai s¿ l¿a ch†n khác, HÒi giáo ho¥c ñåi Th° së có 
nh»ng hÆu quä ghê g§m cho s¿ °n ÇÎnh ª sÜ©n ñông Nam 
Âu Châu. ChÌ cÀn Th° mÜu toan thÓng trÎ các dân t¶c gÓc 
Th°, thì m¶t trung tâm khûng hoäng së thành hình và c¶ng 
v§i bài toán Caucase, nó së có nh»ng kích thÜ§c Çáng lo 
ngåi. Âu Châu mong muÓn bài toán Trung ñông, k‹ luôn 
Irak vì bài toán rìa xung quanh ñÎa Trung Häi cûa c¿u Liên 
Xô không lÅn l¶n v§i nhau. Và gi»a 2 vòng khûng hoäng Ãy, 
2 nÜ§c Iran và nhÃt là Th° h®p thành m¶t cái chÓt c¿c kÿ 
quan tr†ng. ChÖi lá bài ñåi Th° là phá v« cái chÓt Ãy và Âu 
Châu së mÃt tÃt cä änh hÜªng. Do Çó, Âu Châu së lŒ thu¶c 
vào thái Ç¶ cûa MÏ, vào sách lÜ®c mª ho¥c khóa cái chÓt Çó 
cûa MÏ. S¿ l¿a ch†n thÙ ba, xích låi gÀn th‰ gi§i HÒi Giáo 
cÛng gây nguy hi‹m không kém. K‹ tØ nhiŠu thÆp niên, 
vùng CÆn và Trung ñông là vùng gây nhiŠu khó khæn trª 
ngåi cho nŠn ngoåi giao quÓc t‰. 
     N‰u không thÃy viÍn änh h¶i nhÆp Liên HiŒp Âu Châu, 
Th° së xích låi gÀn vùng bÃt °n ÇÎnh nêu trên, nhÜ th‰ lôi 
kéo trung tâm khûng hoäng CÆn ñông Ç‰n gÀn trung tâm 
Âu Châu. Trong trÜ©ng h®p nÀy, Âu Châu có m¶t biên gi§i 
tr¿c ti‰p v§i th‰ gi§i   RÆp HÒi giáo. VÃn ÇŠ tiên quy‰t là Âu 
Châu có cÖ may nào Ç‹ änh hÜªng Ç‰n s¿ mª mang chính 
trÎ, kinh t‰ ª vùng Çó. Âu Châu không th‹ ÇÙng xa nh»ng bài 
toán cûa th‰ gi§i   RÆp HÒi giáo. Cho Ç‰n gi©, m‡i cÖn 
khûng hoäng cûa th‰ gi§i Ãy ÇŠu tác Ç¶ng tÙc kh¡c Ç‰n Âu 
Châu. S¿ h¶i nhÆp cûa Th° së giúp Âu Châu can thiŒp tích 
c¿c vào ÇÜ©ng lÓi chính sách cûa th‰ gi§i   RÆp. ñiŠu nÀy 
cÛng có th‹ gây nên nhiŠu nguy hi‹m, nhÜng n‰u Th° ÇÙng 
ngoài Âu Châu, nguy hi‹m së nhiŠu hÖn. 
     SÜ©n ñông Nam cûa Âu Châu, Ç¥c biŒt vùng Balkan 
cÛng là m¶t vÃn ÇŠ lâu dài cûa Âu Châu. NgÜ©i ta không th‹ 
tåo °n ÇÎnh trÆt t¿ ª vùng Balkan qua s¿ h¶i nhÆp cûa L‡ Ma 
Ni và Bäo Gia L®i. ñiŠu nÀy có th‹ có ÇÜ®c v§i s¿ h¶i nhÆp 
cûa Th°. MÏ luôn luôn n¡m v»ng ÇiŠu nÀy, cho nên th©i 
ñông Tây chåm trán, ngoài Tây ñÙc, Th° là ÇÒng minh 
quan tr†ng nhÃt cûa MÏ ª NATO. CÛng vì lš do nÀy, MÏ 
không th‹ ngÒi yên nhìn Th° trôi giåt Ç‰n th‰ gi§i HÒi giáo, 
Th° k‰t h®p v§i th‰ gi§i HÒi giáo là tæng änh hÜªng cûa 
quân Ç¶i, ho¥c quân Ç¶i có th‹ cÜ§p chính quyŠn. N‰u ÇiŠu 
nÀy thành s¿ thÆt, ngÜ©i ta së mÃt Çi m¶t khâu quan tr†ng 
góp phÀn tæng cÜ©ng dân chû ª ÇÎa phÜÖng, vùng xa hÖn 
n»a, s¿ xung kh¡c gi»a Th° và Hy Låp có th‹ bùng n° trª 
låi. Liên HiŒp Âu Châu có th‹ n§i r¶ng vô tÆn mà không mÃt 
linh hÒn? N§i r¶ng có th‹ tÜÖng xÙng v§i s¿ thÓng nhÃt vŠ 
m¥t chính trÎ? NhÜng chÃm dÙt s¿ n§i r¶ng trÜ§c khi thâu 
nhÆn Th° së mang Ç‰n hÆu quä tai håi. Âu Châu b¡t bu¶c 
phäi tåo °n ÇÎnh ª biên gi§i và vùng xung quanh. Thâu nhÆn 
Th° là m¶t phÜÖng sách cûng cÓ Âu Châu. TØ chÓi chính 
sách nÀy là bÕ rÖi Âu Châu vào vòng quÏ Çåo cûa MÏ. 
 
   � IRAK. 
     Ba tháng sau vø mÜu sát World Trade Cenier,  m¶t nhà 
bình luÆn tuÀn báo Newsweek vi‰t: ñ‹ Irak ch© Ç®i, thanh 
toán Al Quaida. Tåi sao TT Bush không lÜu tâm Ç‰n l©i cänh 
báo nÀy. Không có m¶t giäi thích nào vŠ phía chính quyŠn. 
NhÜng ngÜ©i ta bi‰t ThÙ TrÜªng B¶ QuÓc Phòng MÏ, Pail 
Wolfowitz và m¶t cÓ vÃn khác khuyên nên Çánh Irak, không 
cÀn ch© Ç‰n ngày 11-9-2001. 
     Mang quân Çánh Irak, TT Bush nh¡m vào 4 møc tiêu: 

    1. Ngæn ch¥n không cho S. Hussein tác håi Ç‰n th‰ gi§i 
nói chung và Do Thái nói riêng. 
    2. LÆt Ç° m¶t trong nh»ng ch‰ Ç¶ phi nhân nhÃt. 
    3. Giúp Ç« dân t¶c Irak có nh»ng thi‰t ch‰ dân chû nhÜ 
m¶t bài h†c cho toàn vùng, nhÃt là cho VÜÖng quÓc 
Saoudite. 
    4. Nh© tÃt cä các ÇiŠu Ãy, nh© cu¶c ÇÓi thoåi Do Thái - 
Palestine, Ç¥t nŠn täng cho m¶t ñåi Trung ñông hòa bình 
bäo Çäm an ninh và mª mang toàn vùng và tåo °n ÇÎnh cho 
thÎ trÜ©ng dÀu hÕa. NhÜng sau chi‰n th¡ng quân s¿, giai 
Çoån hÆu chi‰n tranh Çã chÃm dÙt äo tÜªng. 
     MÏ Çã Çåt m¶t trong nh»ng møc tiêu: LÆt Ç° S. Hussein. 
NhÜng MÏ phåm m¶t sai lÀm là xem Hussein nhÜ m¶t Bin 
Laden khác. Bin Laden chû y‰u là 1 nhà HÒi giáo c¿c Çoan, 
tin tÜªng có nhiŒm vø thiêng liêng giäi phóng ÇÒng Çåo 
thoát khÕi tay cûa MÏ. Dù quá giàu có, nhÜng Bin Laden 
sÓng thanh Çåm không nhÜ nh»ng ông Hoàng vùng VÎnh. 
NgÜ®c låi, Hussein rÃt yêu thích nh»ng dinh th¿ l¶ng lÅy, 
thích xì-gà, vui sÓng, m¶t ngÜ©i không tin Çåo, m¶t th©i Çã 
thu hút nhiŠu nhà lãnh Çåo Tây PhÜÖng và Liên Xô. 
     MÏ Çã gây chi‰n tranh không chính Çáng, ª m¶t nÖi 
không thích h®p và chÓng m¶t kÈ thù thÙ y‰u. Dân Irak 
không mang vòng hoa Ç‰n Çón ti‰p quân MÏ. MÏ Ç° vào 
chi‰n tranh hàng t› Çô-la. Chính phû Irak lâm th©i ÇÜ®c Ça 
sÓ dân Irak xem nhÜ công cø cûa MÏ. Không còn vÃn ÇŠ 
bi‰n c¿u Mesopotamie thành m¶t viŒn thí nghiŒm dân chû 
cho vùng và bÃt °n xung quanh các gi‰ng dÀu, các Óng dÅn 
dÀu hình nhÜ góp phÀn vào cÖn khûng hoäng dÀu hÕa v§i 
hÆu quä tai håi. 
     M¶t vÃn ÇŠ khác là ch‰ Ç¶ Hussein søp Ç° có mang låi 
hiŒu quä nào trong công cu¶c chÓng khûng bÓ Al Quaida? 
TÜ§ng cÜ§p thành Bagdad là m¶t kÈ vô tín ngÜ«ng tØng có 
uy tín nh© chÓng låi chû nghïa c¿c Çoan Iran. ñÓi v§i 
Hussein, không bao gi© có vÃn ÇŠ h®p tác v§i Bin Laden. 
S¿ can thiŒp vÛ trang cûa Liên Quân Anh-MÏ Çã mª biên 
gi§i cho các nhà tu hành cuÒng tín Ç‰n Irak hoành hành, t° 
chÙc các vø ám sát mÜu sát, các vø ch¥t ÇÀu con tin. 
     Cu¶c huy Ç¶ng chÓng khûng bÓ Nga, TQ, Lybie ch¡c 
ch¡n Çã ngæn ch¥n ÇÜ®c nhiŠu thäm kÎch. HiŒn gi©, không 
có vø khûng bÓ nào ª MÏ, nhÜng có vø Madrid, nhiŠu vø ª 
Phi LuÆt Tân, Mã Lai Á, Arabie Saoudite, Th° Nhï Kÿ, 
Tunisie, Maroc. Không ai có th‹ bi‰t ch¡c khûng bÓ së 
Çánh ª Çâu. 
     Bin Laden và ÇÒng b†n có nhiŠu tài nguyên, buôn lÆu 
thuÓc phiŒn ª A Phú Hãn, ÇÜ®c m¶t vài t° chÙc xem nhÜ tØ 
thiŒn ª Arabie Saoudite tài tr®. NhiŠu kÈ chi‰n ÇÃu Ç‰n thø 
huÃn tåi các trung tâm huÃn luyŒn cûa h†. Nh»ng kÈ nÀy có 
h†c thÙc cao, bi‰t lái phi cÖ và sº døng các loåi vÛ khí tÓi 
tân. H† tÙ cÓ vô thân, dành h¢ng tháng h¢ng næm Ç‹ chuÄn 
bÎ các vø mÜu sát, giÜÖng ñông kích Tây và bi‰n mÃt 
không Ç‹ låi dÃu v‰t. ñiŠu nÀy nhân danh vŠ m¶t cái nhìn 
vŠ lÎch sº, tÓ cáo Tây phÜÖng Çã xâm chi‰m và cÜ§p phá 
thánh ÇÎa cûa ÇÃng Tiên tri, tØ Jerusalem Ç‰n Medine, 
Fallouja và Nadjaf, có t¶i thích trøy låc. 
 
     Có th‹ tóm t¡t tình hình hiŒn nay nhÜ sau: 
          1) MÏ có Çû khä næng tiêu diŒt bÃt cÙ chính quyŠn 
nào không phân biŒt v§i MÏ. ñiŠu nÀy không ÇÜ®c lòng dân 
nhÜng làm cho ngÜ©i ta s® hãi. 
     2) Nghèo Çói, chû nghïa dân t¶c   RÆp, thiên ki‰n Tôn 
giáo, các ch‰ Ç¶   RÆp suy y‰u së gây thÃt båi cho MÏ n‰u 
MÏ không có m¶t ÇÜ©ng lÓi xây d¿ng. S¿ có m¥t dai d£ng 
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cûa MÏ có th‹ gây t°n håi lâu dài cho hòa bình và uy tín cûa 
MÏ trên th‰ gi§i. 
    ña sÓ dân Irak muÓn MÏ rút quân. TØ Çó, ngÜ©i ta nghi 
ng© š ÇÒ t° chÙc bÀu cº cûa MÏ và cûa chính phû lâm th©i 
Irak. NhÜng t° chÙc bÀu cº t¿ do công b¢ng là m¶t dÎp duy 
nhÃt Ç‹ cho MÏ thoát khÕi cái bÅy do MÏ giæng ra cho mình. 
Vì th‰ Hoa ThÎnh ñÓn Çang ÇÙng trÜ§c 4 s¿ thÆt: 
     1. KhÓi   RÆp thù hÆn MÏ vì ÇÜ©ng lÓi cûa MÏ ª th‰ gi§i 
  RÆp. ThÆt vÆy, cho Ç‰n lúc chi‰n tranh 6 ngày næm 1967 
xäy ra, sÙc månh bÎ   RÆp cæm ghét là Pháp, không phäi 
MÏ. M¶t nÜ§c Pháp tra tÃn các nhà kháng chi‰n Algerie, 
tham d¿ cu¶c tÃn công Ai CÆp næm 1956, m¶t nÜ§c Pháp 
cung cÃp vÛ khí cho Do Thái và giúp Ç« Do Thái sän xuÃt vÛ 
khí nguyên tº. Trong th©i gian nÀy, MÏ ÇÜ®c   RÆp yêu 
m‰n. ñiŠu nÀy có nghïa là   RÆp thay Ç°i ÇÜ©ng lÓi m¶t khi 
mà MÏ thay Ç°i ÇÜ©ng lÓi. 
    2. Irak ti‰p tøc kháng chi‰n n‰u MÏ ti‰p tøc chi‰m Çóng. 
MÏ Çang xây d¿ng 14 cæn cÙ cÓ ÇÎnh tåi Irak. −ng cº viên 
Kerry ÇŠ nghÎ duy trì quân Ç¶i ít nhÃt trong vòng 4 næm, TT 
Bush ÇŠ nghÎ 20 næm. 
     3. Không có m¶t chính phû Irak nào ÇÙng v»ng n‰u MÏ 
rút lui, n‰u chính phû MÏ không tÕ b¢ng chÙng chÓng s¿ 
chi‰m Çóng. 
     4. M¶t chính quyŠn dân chû là m¶t chính quyŠn phän 
chi‰u thành thÆt nguyŒn v†ng cûa dân. M¶t chính phû   
RÆp nào dân chû là m¶t chính phû chÓng MÏ. 
      
     M¶t khi mà 4 chân lš nêu trên ÇÜ®c chÃp nhÆn, thì ngÜ©i 
ta có th‹ thÃy ánh sáng ª cuÓi ÇÜ©ng hÀm. KÎch bän có th‹ 
diÍn ti‰n theo nh»ng giai Çoån sau Çây: 
 
     1. BÀu cº t¿ do dÅn Ç‰n m¶t chính phû Irak Çòi hÕi MÏ 
rút quân trong th©i gian tØ 3 Ç‰n 6 tháng. 
     2. MÏ thÆt s¿ rút quân và cam k‰t viŒn tr® xây d¿ng và tái 
thi‰t Irak. M¶t s¿ viŒn tr® v§i giá rÈ hÖn s¿ chi‰m Çóng và së 
ÇÜ®c Irak hoan nghênh ti‰p nhÆn. 
     3. MÏ cam k‰t cho nh»ng ngÜ©i Irak h®p tác v§i MÏ ÇÜ®c 
hÜªng quyŠn tœ nån chính trÎ. 
     4. MÏ ÇÜa ra nh»ng cÓ g¡ng vÜ®t b¿c Ç‹ vãn hÒi hòa 
bình gi»a Do Thái và Palestine. 
          N‰u kÎch bän nÀy ÇÜ®c áp døng, các nhà kháng chi‰n 
Irak không còn lš do nào Ç‹ kháng chi‰n. Dï nhiên, vÅn còn 
m¶t sÓ c¿c Çoan luôn tìm cách "tº vì Çåo", nhÜng h† së g¥p 
muôn vàn khó khæn Ç‹ tuy‹n quân m§i. Không bi‰t TT Bush 
vØa tái Ç¡c cº có th‹ theo kÎch bän nÀy không? 
 
     � IRAN. 
     Ai th¡ng sau khi S. Hussein søp Ç°? NÜ§c ÇÙng ÇÀu 
danh sách các nÜ§c thu l®i là Iran. TØ hÖn 3 nghìn næm, Iran 
duy trì v§i Irak m¶t mÓi liên hŒ thÓng trÎ vŠ m¥t chính trÎ, væn 
hóa. Trong nh»ng thÆp niên gÀn Çây, Iran tØng Çánh nhau 
v§i Irak: Chi‰n tranh 1980-1988 v§i 1 triŒu dân Irak ch‰t và 
chi‰n tranh lÛng Çoån ª biên gi§i 1969-1975. 
     HiŒn nay, Iran v»ng månh vŠ m¥t chính trÎ và MÏ Çã hûy 
diŒt kÈ thù truyŠn ki‰p cûa Iran. ñÒng minh chính trÎ cûa 
Iran là Irak là khÓi dân Kurde và phe Chiite, hai khÓi nÀy Çã 
gia nhÆp cÖ cÃu chính quyŠn m§i và tÕ ra v»ng månh hÖn 
bao gi© h‰t. Bây gi©, Iran có th‹ thû m¶t vai trò quan tr†ng, 
n‰u không muÓn nói là quy‰t ÇÎnh trong viŒc ki‰n tåo m¶t hŒ 
thÓng chính trÎ, xã h¶i m§i ª Irak. Tuy nhiên Iran Ç‹ l¶ ª 
nhÜ®c Çi‹m: 

     1. N‰u kinh t‰ Iran dÜ§i s¿ quän lš cûa các thÀy tu là nŠn 
kinh t‰ dÀu hÕa, cho nên rÃt suy y‰u. Công thÙc cûa nhà 
lãnh Çåo tôn giáo Khomeiny: Kinh t‰ chÌ dành cho con lØa bÎ 
70 triŒu dân Irak h‰t sÙc ch‰ nhåo. 
     2. Iran l¥p Çi l¥p låi nhiŠu lÀn là MÏ không th‹ cùng lúc 
ÇÓi diŒn v§i 2 cu¶c khûng hoäng: Dính líu Ç‰n Irak, MÏ 
không th‹ xâm chi‰m Iran. ñây là m¶t ÇiŠu hi‹n nhiên. 
NhÜng Iran Çang xúc ti‰n chÜÖng trình sän xuÃt vÛ khí 
nguyên tº và y‹m tr® khûng bÓ. ñiŠu nÀy Çã gây ra nhiŠu 
cÖn ác m¶ng cho Do Thái, vì Do Thái xem Iran là mÓi Çe 
d†a trÀm tr†ng nhÃt. 
     MÏ, Do Thái có th‹ phóng ra các phi vø tÃn công Iran, 
n‰u MÏ và Do Thái nhÆn diŒn ÇÜ®c møc tiêu nguyên tº theo 
ki‹u mÅu phi cÖ Do Thái phá hûy lò nguyên tº Osirak cûa 
Irak næm 1981. NhÜng MÏ b¡t bu¶c phäi hòa hoãn và thäo 
luÆn v§i Iran vŠ tÜÖng lai cûa Irak và A Phú Hãn, hai nÜ§c 
mà ti‰ng nói cûa Iran có m¶t giá trÎ quy‰t ÇÎnh. NhÜng cÛng 
có th‹ thái Ç¶ dè d¥t phäi thÓi lui n‰u Do Thái càng ngày 
càng quy‰t liŒt chÌ ÇÎnh Iran là nÜ§c y‹m tr® t° chÙc Hamas 
Palestine vŠ m¥t š thÙc hŒ, tài chánh, quân s¿. 
     3. VÃn ÇŠ thÙ ba gây không ít lo ngåi cho Iran: MÓi liên 
hŒ gi»a HÒi giáo Chiite và Sunnite tåi A Phú Hãn và 
Pakistan. HiŒn gi©, quan Çi‹m cûa Iran là chi‰n tranh Irak 
Çánh dÃu s¿ có m¥t cûa khÓi Chiite trên diÍn trÜ©ng quÓc t‰ 
sau hÖn 2 thÆp niên cô lÆp tåi Iran, m¶t quÓc gia Chiite duy 
nhÃt. Chiite cÃt cánh sau 2 thÆp niên båo l¿c tåi Pakistan và 
A Phú Hãn. Iran cÛng nhÜ Irak ÇŠu nuôi dÜ«ng cu¶c xung 
Ç¶t sau cách mång HÒi giáo Iran 1997 và qua chi‰n tranh 
Iran-Irak. 
  
     N‰u nhÜ cu¶c cách mång Iran và chi‰n tranh A Phú Hãn 
Çã góp phÀn gia tæng cæng th£ng gi»a hai trào lÜu HÒi giáo 
Chiite Sunnite, thì s¿ chi‰m Çóng Irak bây gi© Ç¥t 2 trào lÜu 
nÀy trÜ§c m¶t cu¶c ÇÃu tranh chính trÎ gay go kÎch liŒt. Khi 
hai phÜÖng diŒn giáo phái và chính trÎ cûa s¿ gãy Ç° 
Sunnite Chiite h®p låi thì nó có th‹ sinh ra båo l¿c hûy diŒt 
h‰t sÙc tai håi. 
 
     � Do Thái - Palestine. 
     Không ai có th‹ kh£ng ÇÎnh phong trào kháng chi‰n 
Antifada lÀn II së chÃm dÙt mau chóng. Không ai có th‹ 
tuyên bÓ Antifada lÀn thÙ I Çã chÃm dÙt. Cu¶c xung Ç¶t vÛ 
trang gi»a Do Thái và Palestine tØ 29.9.2000 bây gi© Çang 
bi‰n Ç°i. 
     K‹ tØ khi quân Ç¶i Do Thái giäi quy‰t các vø båo Ç¶ng tåi 
Jerusalem sau khi Ariel Sharon Ç‰n vi‰ng thæm, båo l¿c 
không bao gi© chÃm dÙt ho¥c suy giäm. M‡i ngày ÇŠu ghi 
nhÆn có ngÜ©i ch‰t. NhÜng lÀn ÇÀu tiên tØ 4 næm nay, m¶t 
ti‰n trình hòa bình Çang ÇÜ®c khªi Ç¶ng: Do Thái ÇÖn 
phÜÖng rút quân khÕi Gaza, tháo g« các khu di dân Do Thái 
ÇÜ®c xây cÃt tØ 30 næm trÜ§c, vào cuÓi næm 2005. Ti‰n trình 
nÀy, n‰u Sharon th¿c hiŒn ÇÀy Çû, së hoàn thành chu‡i diÍn 
ti‰n mà 4 næm Antifada Çã gây ra. 
      
     DiÍn ti‰n thÙ nhÃt k‰t thúc rõ ràng là tØ Çây, hai xã h¶i 
tØng sÓng chung v§i nhau bây gi© xa cách lâu dài. ThÆt s¿, 
s¿ chia cách Çã xäy ra trÜ§c Antifada II, lúc Do Thái áp døng 
chi‰n thuÆt khóa ch¥t vì lš do an ninh, sau khi HiŒp Ü§c 
Oslo ÇÜ®c kš k‰t 9.1993. 
     S¿ phân chia th‹ hiŒn qua hàng rào an ninh kë d†c theo 
phÀn ÇÃt phía Tây Cisjordanie. Hàng rào nÀy së thay Ç°i 
sâu r¶ng các mÓi liên hŒ kinh t‰ gi»a Do Thái - Palestine. 
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N‰u các sän phÄm tiêu dùng Do Thái ti‰p tøc Ç‰n v§i 2 triŒu 
dân Palestine, thì công nhân Palestine không còn Ç‰n v§i 
thÎ trÜ©ng lao Ç¶ng Do Thái, nŠn täng cûa s¿ cÃt cánh cûa 
nŠn kinh t‰ Palestine. Trong tÜÖng lai, hai xã h¶i së g¥p 
nhau xung quanh các tråi giam. Xây cÃt hàng rào không có 
nghïa là các cu¶c hành quân së chÃm dÙt. 
     2. S¿ rút lui cûa Do Thái b¡t ÇÀu k‹ tØ khi các diÍn viên 
bên ngoài, nhÃt là MÏ dÀn dÀn rút lui. K‹ tØ khi TT Bush Ç¡c 
cº. Sau k‰ hoåch “lÎch trình Çi ÇÜ©ng”, k‰ hoåch hòa bình 
dÅn Ç‰n s¿ thành lÆp m¶t quÓc gia Palestine næm 2005, 
chính quyŠn MÏ quän lš tØ xa cu¶c khûng hoäng, gi§i hån 
s¿ can thiŒp trong l©i kêu g†i không nên vÜ®t qua làn mÙc 
ÇÕ nhÜ Çøng chåm Ç‰n mång sÓng cûa Arafat, tuy nhiên 
mÃt h‰t tín nhiŒm ÇÓi v§i MÏ. 
     LÎch trình Çi ÇÜ©ng Çã thÃt båi, nhÜng nó vÅn là tín ÇiŠu 
cûa nŠn ngoåi giao quÓc t‰, cho dù Sharon kh£ng ÇÎnh nó 
không còn h®p th©i. Tình hình Çi ÇÜ©ng không tÜÖng h®p v§i 
s¿ rút lui khÕi Gaza, bªi nó không tác Ç¶ng gì Ç‰n 
Cisjordanie, trØ 4 khu di dân Do Thái cô lÆp. 
     3. ñiŠu nÀy dÅn Ç‰n ÇiŠu thÙ 3, chung cu¶c 4 næm båo 
l¿c Do Thái - Palestine: Không th‹ giäi quy‰t cu¶c xung Ç¶t 
trong ng¡n hån. ñÜ©ng lÓi tØng bÜ§c m¶t gây ra bÀu không 
khí tin cÆy Ç‹ cuÓi cùng giäi quy‰t các Çi‹m gút m¡c nhÃt 
(biên gi§i Palestine, tÜÖng lai cûa các khu di dân Do Thái, 
cûa Jerusalem, cûa dân Palestine tœ nån) Çã thÃt båi và sinh 
ra ng© v¿c. V§i viÍn änh Do Thái rút khÕi Gaza, HiŒp Ü§c 
Oslo không còn h®p th©i, s¿ bi‰n chuy‹n triŒt Ç‹ song song 
cûa 2 xã h¶i - phe c¿c h»u Do Thái và phong trào Hamas 
làm cho ngÜ©i ta thÃt v†ng. 
     Sau 4 næm båo l¿c chÜa tØng có trong lÎch sº chung, 
trong khi tÜÖng quan l¿c lÜ®ng nghiêng h£n vŠ phía Do 
Thái, gi© Çây hai bên chÌ có th‹ nhÆn l‡i lÀm phân tích: Do 
Thái không bÎ båo l¿c bÈ gãy nhÜ Palestine d¿ tính, Do Thái 
cÛng không thành công bÈ gãy Palestine. 
     HÖn 10 næm sau hiŒp ÇÎnh Oslo, sau chi‰n båi mà Arafat 
có phÀn trách nhiŒm, Ban Lãnh ñåo Palestine Çã thua cu¶c 
Çánh cá. Ban Lãnh ñåo Çang Çi vào lãng quên, trùng h®p 
v§i s¿ ra Çi cûa th‰ hŒ thành lÆp chû nghïa quÓc gia dân t¶c 
Palestine. 
     S¿ ra Çi cûa Yasser Arafat có th‹ bu¶c Do Thái xét låi s¿ 
phân tách cu¶c xung Ç¶t diÍn ti‰n trong mÃy næm sau cùng. 
     TØ 02.01 Ç‰n 06.02, møc tiêu cûa Thû TÜ§ng Do Thái 
Sharon là bÈ gãy bi‹u hiŒu phong trào quÓc gia Palestine, 
qua s¿ phá hûy các thi‰t ch‰ tiŠn quÓc gia là chính quyŠn 
Palestine chính thÙc, Do Thái trØng phåt m¶t chính quyŠn 
thø Ç¶ng. Trên th¿c t‰, Do Thái ngæn ngØa không cho các 
nhóm vÛ trang Palestine båo Ç¶ng. 
     Quän thúc Arafat (12-01) sau khi Hamas khûng bÓ, 
Sharon Çåt m¶t thành tích bÆc thÀy: Arafat ª vào th‰ không 
th‹ làm nh»ng gì mà ngÜ©i ta Çòi hÕi. Thái Ç¶ th© Ö cûa 
quÓc t‰ trÜ§c tình th‰ bÃt thÜ©ng này, s¿ liên k‰t cûa MÏ v§i 
Do Thái Çã Ç¥t Thû TÜ§ng Do Thái vào ª th‰ månh v§i quan 
Çi‹m: Thi‰u v¡ng m¶t ngÜ©i yêu chu¶ng hòa bình tham d¿ 
vào cu¶c thÜÖng lÜ®ng. 
     Không có Arafat, m¶t chu kÿ m§i mª ÇÀu cho cu¶c xung 
Ç¶t. Chû ÇŠ không có ngÜ©i tham d¿ không còn ÇÙng v»ng. 
Do Thái luôn xem nh»ng vø khûng bÓ là do š ÇÒ cûa Arafat 
thành lÆp m¶t ñåi Palestine tØ b© bi‹n Ç‰n sông Jourdain. 
TØ Çây, Do Thái ÇÓi diŒn v§i m¶t kíp lãnh Çåo khác biŒt v§i 
Arafat: Mahmoud Abbas, nhân vÆt sÓ 2 sau Arafat cûa 
phong trào giäi phóng Palestine và Thû TÜ§ng Ahmad 
Qorei, hai ngÜ©i góp phÀn gÀy d¿ng HiŒp Ü§c Oslo. 

     N¶i trong vài tuÀn, hai bi‰n chuy‹n quan tr†ng mang Ç‰n 
hy v†ng. QuÓc h¶i Do Thái thông qua k‰ hoåch rút khÕi m¶t 
phÀn ñåi Do Thái, cái ch‰t cûa Arafat; cä hai bi‰n cÓ nÀy 
tæng cÜ©ng phe hòa bình. TrØ phi s¿ nÓi nghiŒp Arafat suy 
bi‰n, bây gi© phía Do Thái có ª phía bên kia m¶t ngÜ©i Ç‹ 
nói chuyŒn. Nh»ng trª ngåi chính trÎ và š thÙc hŒ Çã ÇÜ®c 
giäi tÕa. 
      
    VØa m§i Ç¡c cº chính Çáng v»ng månh, TT Bush có m¶t 
dÎp lÎch sº Ç‹ ti‰n Ç‰n møc tiêu thành lÆp m¶t quÓc gia 
Palestine mà ông không ng§t nêu lên tØ næm 2002. Nhà 
lãnh Çåo Palestine mà ông chÓi bÕ không còn n»a. ñŠ tài 
chính y‰u cûa s¿ bÃt hòa gi»a Liên HiŒp Âu Châu (luôn 
công nhÆn Arafat) và MÏ Çã tan mÃt. Không còn ÇiŠu gì cän 
trª “lÎch Çi ÇÜ©ng” nh¢m giúp dân t¶c Palestine có m¶t quÓc 
gia và Do Thái h¶i nhÆp ÇÎa phÜÖng. 
 
    � Trung QuÓc. 
     Sau gÀn 15 næm Çánh dÃu m¶t t› lŒ phát tri‹n 79%, hình 
änh Trung QuÓc trên diÍn Çàn quÓc t‰ h‰t sÙc Ç°i m§i. TQ 
là m¶t nÜ§c l§n, có m¶t lãnh th° r¶ng l§n và m¶t khÓi dân 
kh°ng lÒ. Ti‰p theo Çäng C¶ng Sän n¡m quyŠn và vø chia 
rë TQ - Liên Xô, TQ trª thành m¶t quÓc gia cô lÆp. Næm 
1971, TQ h¶i nhÆp LHQ b¢ng cách Çu°i Trung Hoa QuÓc 
Gia ra khÕi gh‰ ngÒi. 
     NhÜng không vì th‰ mà TQ không còn là m¶t nÜ§c c¿c 
quyŠn Ç¶c tài và nghèo Çói. Tìm m¶t hÜ§ng Çi kinh t‰ Ç¶c 
Çáo, TQ vÅn còn låc hÆu và t° chÙc nån Çói chính trÎ lÎch sº 
(30 triŒu ngÜ©i ch‰t næm 59-61). Møc tiêu š thÙc hŒ (Çánh 
gåt phe tÜ bän, cånh tranh n¡m quyŠn lãnh Çåo v§i Liên Xô) 
Çã ngæn cän TQ tÕa sáng trên chính trÜ©ng quÓc t‰. TQ høt 
hÖi sau các vø y‹m tr® các phong trào du kích ÇÎa phÜÖng. 
     Næm 1978, TQ ÇÎnh hÜ§ng låi sách lÜ®c tØ bÕ nguyên t¡c 
cûng cÓ ch‰ Ç¶ nh© vào t¿ l¿c t¿ cÜ©ng và noi theo sách 
lÜ®c Ç°i m§i  và mª cºa. ñiŠu nÀy cho phép TQ th¿c hiŒn 
giÃc mÖ Çeo Çu°i tØ th‰ k› 19: Xóa bÕ mÓi nhøc trÜ§c Tây 
phÜÖng tiên ti‰n vŠ m¥t khoa h†c kÏ thuÆt. 
     ñ¶ng l¿c n¶i b¶ cûa ÇÜ©ng lÓi mª cºa cäi t° ÇÜ®c các 
diÍn ti‰n bên ngoài ti‰p sÙc (liên quan Ç‰n chi‰n tranh lånh) 
chi‰n tranh lånh chÃm dÙt, bi‰n cÓ 11.9.01, cu¶c huy Ç¶ng 
quÓc t‰ chÓng khûng bÓ; TQ Çã quay lÜng v§i vÎ th‰ bÎ ruÒng 
bÕ. 
     N‰u nhÜ m†i ngÜ©i ÇŠu ÇÒng š TQ ngày nay là m¶t sÙc 
månh Çáng k‹ thì nhiŠu ti‰ng nói không ÇÒng š trong s¿ 
Çánh giá mÙc Ç¶ ti‰n hóa cûa ti‰n trình này. VÆy thì mÙc Ç¶ 
sÙc månh cûa TQ hiŒn nay là mÙc Ç¶ nào? Nh»ng bài toán 
liên quan Ç‰n các d» kiŒn cho phép s¿ so sánh cÛng nhÜ 
khía cånh Çáng tin cûa nh»ng thÓng kê TQ, không phäi là 
m¶t vÃn ÇŠ duy nhÃt. S¿ Çánh giá càng khó khæn hÖn, l© m© 
hÖn bªi sÙc månh TQ không th‹ không có nh»ng hÆu quä 
trong s¿ bÓ trí låi các cân b¢ng toàn b¶ và ngÜ©i ta vÅn 
chÜa nhÃt trí vŠ nh»ng bi‹u hiŒu sÙc månh cûa TQ. 
     S¿ phát tri‹n mau chóng tØ 1978 hình nhÜ cho phép TQ 
chi‰u ra m¶t sÙc månh trên sân khÃu quÓc t‰. Trên lãnh v¿c 
kinh t‰, m¶t chi‰n lÜ®c chinh phøc thÎ trÜ©ng Çã thay th‰ 
chi‰n lÜ®c mª mang tÆp trung t¿ tåi. Cu¶c cäi t° các xí 
nghiŒp QuÓc doanh ÇÜ®c tung ra Ç‹ thành lÆp các xí nghiŒp 
Ça quÓc gia. Sách lÜ®c thu thÆp vÓn ÇÀu tÜ ngoåi quÓc Çi 
song song v§i sách lÜ®c mª mang ÇÀu tÜ bên ngoài, Ç¥c 
biŒt trên lãnh v¿c næng lÜ®ng, nguyên liŒu. 
     Trên ÇÎa bàn chính trÎ, TQ Çã h®p tác v§i các nÜ§c l§n. 
TQ thÕa mãn yêu cÀu cûa MÏ, Çi làm trung gian cånh B¡c 
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Hàn và Çáp l©i m©i cûa Pháp, Ç‰n d¿ cu¶c h†p G8 ª Evian. 
NhÜng không vì th‰ mà TQ t¿ cho mình ngôi thÙ cûa sÙc 
månh th¿c s¿. TQ t¿ xem nhÜ m¶t nÜ§c l§n Çang mª mang 
Ç‹ tránh né trách nhiŒm quÓc t‰, ÇÒng th©i hÜªng thø ÇiŠu 
khoän Üu Çãi nh»ng nŠn kinh t‰ hiŒn ti‰n tri‹n. 
     K‹ tØ 11.9, ngôi thÙ quÓc t‰ cûa TQ ÇÜ®c công nhÆn. ThÎ 
trÜ©ng lao Ç¶ng rÈ måt thu hút phong trào d©i b¶ phÆn sän 
xuÃt cûa các nÜ§c kÏ nghŒ tiên ti‰n. Cùng lúc TQ thu vŠ Ça 
sÓ vÓn ÇÀu tÜ ngoåi quÓc tr¿c ti‰p, gây thÃt l®i cho các nÜ§c 
Á Châu khác. SÙc månh cûa TQ là m¶t th¿c t‰ khó chÓi cãi. 
Và th‹ hiŒn qua 3 khía cånh: Kinh t‰, chính trÎ và quân s¿. 
     N‰u Ço lÜ©ng t°ng sän lÜ®ng n¶i ÇÎa, nŠn kinh t‰ TQ  
ÇÙng vào hàng thÙ 6. HiŒn nay, TQ Çang nh¡m Ç‰n møc 
tiêu nhân 4 lÀn t°ng sän lÜ®ng n¶i ÇÎa tØ Çây Ç‰n næm 2020. 
ñ‰n næm 2020, n‰u ít låc quan nhÃt, t› lŒ phát tri‹n Çåt 
6,5%, m¶t con sÓ gây thèm thuÒng cho các nÜ§c Tây 
phÜÖng. Kinh t‰ phát tri‹n cao tØ næm 1978 cho phép l®i tÙc 
m¶t ÇÀu ngÜ©i tæng 4 lÀn, tuy nhiên còn xa l®i tÙc m‡i ÇÀu 
ngÜ©i ª các nÜ§c kÏ nghŒ (< 1.000 Çô-la, Pháp 23.000 Çô-
la) TQ còn ÇÙng vào hàng thÙ nhÃt vŠ vÓn ÇÀu tÜ tr¿c ti‰p 
ngoåi quÓc (50 t› Çô-la). 
     S¿ lŒ thu¶c cûa các nŠn kinh t‰ Tây phÜÖng chÙng tÕ 
tính chÃt không th‹ bÕ qua cûa nŠn kinh t‰ TQ. Nó góp 4% 
cho t°ng sän lÜ®ng n¶i ÇÎa cûa th‰ gi§i. NhÃt là nó trª thành 
cÖ xÜªng ch‰ tåo cûa th‰ gi§i và m¶t thÎ trÜ©ng có tiŠm næng 
rÃt l§n. Nó còn y‹m tr® tr¿c ti‰p nŠn kinh t‰ MÏ qua sÓ tr» 
kim bi‰n thành trái phi‰u kho båc. TØ Çây, s¿ phát tri‹n cûa 
th‰ gi§i ÇŠu lŒ thu¶c vào s¿ xác ÇÎnh cûa nŠn kinh t‰ TQ. 
     VŠ m¥t ngoåi giao, B¡c Kinh mang gÜÖng m¥t m¶t quÓc 
gia Çäm nhÆn trách nhiŒm cûa m¶t h¶i viên thÜ©ng tr¿c H¶i 
ñÒng Bäo An. TQ ch†n ÇÜ©ng lÓi ngoåi giao th¿c tiÍn, cách 
xa hÖn bao gi© h‰t m¶t ch‰ Ç¶ có thành ki‰n š thÙc hŒ. TQ 
kh£ng ÇÎnh nhÜ m¶t sÙc månh ÇÎa phÜÖng, xích låi gÀn ƒn, 
NhÆt và khu v¿c ñông Nam Á, li‰c sang khu v¿c Trung Á. 
Khai tri‹n khái niŒm th‰ k› XXI là th‰ k› Á Châu, TQ xúc 
ti‰n m¶t ki‹u mÅu thành lÆp m¶t vùng ÇÃt mà TQ là trung 
tâm. CuÓi cùng TQ tham d¿ APEC, ASEM. 
     Trên lãnh v¿c chi‰n lÜ®c, công viŒc hiŒn Çåi hóa quân 
Ç¶i giäi phóng, TQ chÜa th‹ cho phép mình trª thành m¶t 
sÙc månh quân s¿ quan tr†ng trên m†i ÇÎa håt. Quân Ç¶i TQ 
Çi sau các quân Ç¶i hiŒn Çåi 25 næm, 5-10 trên lãnh v¿c 
nguyên tº. 
     Theo bän báo cáo thÜ©ng niên cûa QuÓc H¶i MÏ, TQ së 
gia tæng tØ 3 Ç‰n 4 lÀn ngân sách QuÓc Phòng tØ Çây Ç‰n 
næm 2020. MÙc ti‰n b¶ sÙc månh quân s¿ TQ cho thÃy cân 
b¢ng chi‰n lÜ®c ª eo bi‹n ñài Loan có th‹ gãy Ç° gi»a næm 
2005-2010. 
     D¿ Çoán trên Ç¥t Üu tiên trên các con sÓ mà không chú š 
Ç‰n y‰u tÓ xã h¶i chính trÎ trong s¿ Çánh giá l¿c lÜ®ng không 
ÇÜ®c m†i ngÜ©i ÇÒng š. SÙc månh cûa TQ ÇÜ®c công nhÆn, 
ÇÜ®c kh£ng ÇÎnh có nghïa là TQ phäi tham d¿ viŒc quän lš 
th‰ gi§i theo cân n¥ng cûa mình và ti‰p tøc ti‰n trình Çu°i 
b¡t các nÜ§c kÏ nghŒ tiên ti‰n vŠ m¥t kinh t‰. ñiŠu nÀy së 
cho phép giäm thi‹u dân sÓ sÓng dÜ§i mÙc nghèo Çói (< 1 
Çô la/ ngày): 270 triŒu = 1/5 dân sÓ nghèo Çói th‰ gi§i. TØ 
Çây Ç‰n næm 2020, v§i t› lŒ phát tri‹n 6,5%, mÙc l®i tÙc 
trung bình m‡i ÇÀu ngÜ©i hiŒn nay b¢ng Ba Tây có th‹ Çåt 
mÙc l®i tÙc cûa BÒ ñào Nha, Á Cæn ñình và Nam Hàn. 
     Tuy nhiên, sÙc månh TQ có nh»ng dÃu hiŒu m¶t ngÜ©i 
kh°ng lÒ v§i Çôi chân ÇÃt sét. NŠn kinh t‰ TQ vÅn còn lÕng 
lÈo: Tình trång cæng th£ng s¡p có låm phát liên quan Ç‰n s¿ 
ÇÀu tÜ quá mÙc tØng khu v¿c ÇÀu cÖ (bÃt Ç¶ng sän), nguy 

cÖ phäi låm phát (giá sän phÄm th¿c phÄm nông nghiŒp 
cao, th©i giá sän phÄm kÏ nghŒ thÃp), tiŠn cho vay không 
bäo chÙng trong chu trình tài chánh, tiêu dùng n¶i ÇÎa thÃp, 
lŒ thu¶c vÓn ÇÀu tÜ ngoåi quÓc và xuÃt cäng, tái ki‰n trúc 
ÇÎa håt công c¶ng nhà nÜ§c rÃt khó khæn. 
     M¥t khác, nŠn täng s¿ phát tri‹n cao (không phäi d¿a 
vào s¿ Çu°i b¡t sâu r¶ng) chÜa ÇÜ®c v»ng ch¡c, TQ gây 
không bi‰t bao nhiêu ngåc nhiên cho th‰ gi§i khi phóng 
ngÜ©i bay vòng quanh th‰ gi§i, hy v†ng ÇÜa ngÜ©i lên cung 
træng tØ Çây Ç‰n næm 2020. Tuy nhiên, nh»ng ÇÎa håt chÜng 
bày phô trÜÖng nhÜ không gian không th‹ lØa phÌnh ÇÜ®c ai 
vŠ khä næng nghiên cÙu cûa TQ. 
     Ngân sách dành cho ngành nghiên cÙu Çåt 1,2% t°ng 
sän lÜ®ng n¶i ÇÎa (MÏ 2,8%, NhÆt 3,1%). TQ trª thành m¶t 
cÜ©ng quÓc không gian trÜ§c khi trª thành m¶t cÜ©ng quÓc 
khoa h†c kÏ thuÆt? 
     S¿ phát tri‹n cûa TQ còn phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i các cæng 
th£ng xã h¶i. S¿ cách biŒt giàu nghèo, dÜ thØa công nhân, 
thÃt nghiŒp Çô thÎ (30% dân lao Ç¶ng) là nh»ng thách ÇÓ. 
TrÜ§c m¶t š thÙc hŒ h‰t æn khách, ch‰ Ç¶ B¡c Kinh có th‹ 
sa vào cái bÅy chû nghïa dân t¶c ví nhÜ xi-mæng hÒ k‰t h®p 
xã h¶i. Ngoài ra, chính trÎ vÅn b‰ t¡c: ThÃt l©i hÙa vŠ Hong 
Kong, Çàn áp các dân t¶c thi‹u sÓ, triŒt hå nh»ng ai không 
ÇÒng quan Çi‹m v§i chính quyŠn, duy trì mª r¶ng quÀn Çäo 
ngøc tù Ç‹ phøc vø kinh t‰. Trong bÓi cänh nÀy, sÙc månh 
Çang lên cûa TQ Ç¥t ra hai thách thÙc cho C¶ng ÇÒng QuÓc 
t‰:- Y‹m tr® m¶t s¿ phát tri‹n ª TQ hÀu phòng ngØa tÜ th‰ 
khiêu khích ª eo bi‹n ñài Loan, ª quÀn Çäo Senkaku, ª bi‹n 
ñông) ví nhÜ m¶t lÓi thoát trÜ§c cæng th£ng xã h¶i; lôi kéo 
sÙc månh TQ vào khuôn kh° th‹ thÙc dân chû nhÜ chân tr©i 
quän lš th‰ gi§i. Cho nên, trên lãnh v¿c quân s¿ chi‰n lÜ®c 
có tÀm vóc nguy hi‹m thÆt s¿, s¿ phát tri‹n kinh t‰ và änh 
hÜªng chính trÎ cûa TQ có th‹ ví nhÜ m¶t ti‰n trình hÜ§ng vŠ 
s¿ h¶i nhÆp C¶ng ÇÒng QuÓc t‰, hÖn là m¶t ti‰n trình cÀn 
thi‰t cho s¿ bÓ trí låi các cân b¢ng th‰ gi§i.  
     SÙc månh TQ phäi ÇÜ®c Ço lÜ©ng Çúng mÙc. Cän trª TQ 
mª mang ho¥c Çánh giá sai y‰u tÓ lŒch ÇÜ©ng do tiŠm l¿c 
quân s¿ cho phép là nh»ng trª ngåi mà ÇÜ©ng lÓi h®p tác 
xây d¿ng có th‹ tránh khÕi. 
 
    � NhÆt. 
     LÀn ÇÀu tiên k‹ tØ khi NhÆt båi trÆn 1945, quân NhÆt 
hoåt Ç¶ng trª låi nÖi vùng chi‰n trÆn, NhÆt gªi quân Ç‰n Irak 
trong khuôn kh° tái thi‰t và viŒn tr® nhân Çåo. 
     Gªi quân Ç‰n Irak là giai Çoån ÇÀu dÅn Ç‰n s¿ thay Ç°i 
quan tr†ng liên quan Ç‰n vai trò cûa ngành quân l¿c NhÆt, 
kèm theo s¿ tæng cÜ©ng hŒ thÓng phòng thû cûa NhÆt. Hai 
s¿ khai tri‹n nh¢m bi‰n NhÆt thành m¶t sÙc månh Ç‹ th¿c 
hiŒn Ç¥c quyŠn quân s¿ cûa m¶t nÜ§c có chû quyŠn, ÇÒng 
th©i báo hiŒu NhÆt së xét låi Çåo luÆt cæn bän theo Çó NhÆt 
tØ bÕ vÛ khí. 
     Là m¶t nÜ§c dân chû, NhÆt ch¡c ch¡n có nh»ng Ç¥c 
cách phÄm chÃt, trình Ç¶ Ç‹ tìm låi ngôi thÙ cÛ gi»a các 
cÜ©ng quÓc quân s¿. Irak là m¶t s¿ nghiŒp chính Çáng Ç‹ 
NhÆt quay lÜng v§i nguyên t¡c yêu chu¶ng hòa bình tØng 
quy‰t ÇÎnh vÆn mŒnh cûa NhÆt trong vòng 50 næm? M¶t th©i 
Çi‹m Çúng lúc cho dù có th‹ g¥p khó khæn khi h®p thÙc hóa 
m¶t chi‰n tranh mà xã h¶i Çang gay go tranh luÆn? M¶t 
ch†n l¿a mà ngày kia Thû TÜ§ng Koizumi phäi giäi thích. 
LÜ§t trên làn sóng chÓng khûng bÓ và mÓi Çe d†a B¡c Hàn, 
NhÆt Ç¥t vÃn ÇŠ bình thÜ©ng hóa Ç‹ trª thành m¶t trong 
nh»ng cÜ©ng quÓc quân s¿ trên ÇÎa cÀu. 
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     Song song v§i s¿ xét låi vai trò cûa l¿c lÜ®ng cänh vŒ, 
còn có s¿ t° chÙc låi 3 binh chûng v§i s¿ thành lÆp b¶ chÌ 
huy liên quân. Và s¿ tæng cÜ©ng kho vÛ khí, là m¶t quân Ç¶i 
chuyên nghiŒp, l¿c lÜ®ng cänh vŒ gÒm 280.000 ngÜ©i, có 
m¶t ngân sách 38 t› Euro, ÇÙng vào hàng thÙ 3 trên th‰ 
gi§i. Nh¢m khinh binh hóa, NhÆt giäm 30% trang bÎ n¥ng 
(chi‰n xa, pháo binh) và trang bÎ 4 tàu khu trøc chª tr¿c 
thæng v§i tr†ng täi 13.000 tÃn cho phép NhÆt phóng ra các 
cu¶c hành quân bÃt cÙ nÖi nào trên th‰ gi§i. 
     MÓi lo chính cûa NhÆt là kÈ ÇÎch tÃn công b¢ng hÕa tiÍn 
(hÕa tiÍn B¡c Hàn bay ngang NhÆt næm 1998). HiŒn nay, 
NhÆt có m¶t sÙc månh quân s¿ có m¶t tÀm vóc, Häi quân 
NhÆt Çóng liŠn sau Häi quân Anh. NhÆt Çang tæng cÜ©ng hŒ 
thÓng phòng không v§i 4 tuÀn dÜÖng håm trang bÎ hŒ thÓng 
hÜ§ng dÅn Algio tÓi tân, v§i hÕa tiÍn MS-3 cûa MÏ. NhiŒm 
vø cûa 4 tuÀn dÜÖng håm nÀy là chÆn Çánh hÕa tiÍn ÇÎch tØ 
lúc m§i phóng lên. Chính phû vØa phê chuÄn k‰ hoåch mua 
hÕa tiÍn Patriot Ç©i m§i trÎ giá 1.000 t› Yen. Sau cùng, vÛ 
khí nguyên tº là m¶t y‰u tÓ phòng thû tØ Çây không còn là 
m¶t giä thuy‰t n»a.  
     ChÜa ai bi‰t Çích xác khä næng tác chi‰n cûa l¿c lÜ®ng 
cänh vŒ nhÜ th‰ nào. NhÜng s¿ dàn quân tåi Irak nhÜ báo 
trÜ§c s¿ thay Ç°i sâu r¶ng liên quan Ç‰n tÜ th‰ quân s¿ cûa 
NhÆt. TrÜ§c kia, s¿ yêu chu¶ng hòa bình là m¶t ngoåi lŒ 
gi»a các cÜ©ng quÓc, bây gi© dÜ§i s¿ thúc ÇÄy cûa MÏ, NhÆt 
bình thÜ©ng hóa hình änh cûa mình, nhÜng gây ra nhiŠu lo 
ngåi cho các nÜ§c xung quanh. NhÆt muÓn chÙng tÕ NhÆt 
không nh»ng là m¶t cÜ©ng quÓc kinh t‰ mà còn là m¶t 
cÜ©ng quÓc quân s¿. M¶t trong nh»ng møc tiêu là cånh 
tranh v§i Trung QuÓc ª ÇÎa phÜÖng.  
     Cách Çây m¶t th‰ k›, næm 1904, NhÆt Çánh chìm Håm 
Ç¶i Nga ª  Port Arthur (Lu Shun). M¶t næm sau, NhÆt th¡ng 
m¶t nÜ§c thu¶c Âu Châu lÀn ÇÀu tiên và bÜ§c lên sân khÃu 
th‰ gi§i nhÜ m¶t nÜ§c ngang hàng v§i các cÜ©ng quÓc th©i 
Ãy. Bây gi©, bÜ§c Çi nh»ng bÜ§c nhË nhàng và mang nhiŠu 
tham v†ng m§i, ñông Kinh xét låi vÎ th‰ cûa mình trên bàn 
c© th‰ gi§i. 
 
    � MÏ. 
     Toàn th‹ th‰ gi§i tham d¿ cu¶c bÀu cº T°ng ThÓng MÏ, 
ch¡c ch¡n Çây là m¶t ÇiŠu h‰t sÙc phi lš. NhÜng ÇiŠu phi lš 
nÀy cÛng có chút ít š nghïa. Nó chÙng tÕ sÓ mŒnh cûa nÜ§c 
MÏ và ki‹u mÅu liên hŒ v§i th‰ gi§i bên ngoài cûa cÜ©ng 
quÓc chính trÎ, quân s¿, kinh t‰, væn hóa sÓ 1 ÇŠu tùy thu¶c 
vào k‰t quä cûa cu¶c bÀu cº nÀy. 
     ñây là m¶t cu¶c bÀu cº Ç¥c biŒt. M¶t cu¶c bÀu cº ÇÀu 
tiên sau ngày 11.9.01 mang Ç‰n cho T°ng ThÓng ÇÜÖng 
nhiŒm m¶t dÎp phøc thù ÇÓi v§i ai tØng kh£ng ÇÎnh là ngÜ©i 
ta Çã cÜ§p lÃy chi‰n th¡ng cûa h† vào mùa thu næm 2000, 
khi Tòa án TÓi cao phán quy‰t G.W Bush Ç¡c cº T°ng 
ThÓng. 
     TØ Çó Ç‰n nay, 4 næm Çã trôi qua. Trong th©i gian nÀy, 
MÏ Çã sâu xa thay Ç°i. TrÜ§c nhÃt, tÀm vóc cûa MÏ bŠ th‰ 
hÖn. Dân sÓ MÏ tæng tØ 275 triŒu lên Ç‰n 293, Ç¥c biŒt nh© 
vào trào lÜu di dân Ç‰n tØ Nam Trung MÏ. V§i 39,9 triŒu, 
dân gÓc Tây Ban Nha là thi‹u sÓ quan tr†ng nhÃt (13,72% 
dân sÓ), lÀn ÇÀu tiên vÜ®t qua thi‹u sÓ da Çen (35,6 triŒu 
trên 12,24% dân sÓ). Các nhóm thi‹u sÓ nÀy cÛng nhÜ dân 
MÏ thÀm l¥ng rÃt thi‰t tha v§i các “giá trÎ” Çåo ÇÙc, tôn giáo, 
chÓng phá thai và hôn nhân ÇÒng tính. 
     MÏ còn thay Ç°i nhiŠu vŠ m¥t kinh t‰, xã h¶i. Nh© vào 
chính sách giäm thu‰ cûa chính phû, nhóm dân giàu thu Çåt 

l®i tÙc 11 lÀn cao hÖn nhóm dân nghèo. Dân nghèo Çåi diŒn 
12,5% dân sÓ trong tu°i lao Ç¶ng. MÏ có tÃt cä 8 triŒu công 
nhân v§i lÜÖng b°ng quá thÃp. Còn phäi k‹ Ç‰n 45 triŒu 
ngÜ©i (13,6% dân sÓ) không ÇÜ®c hÜªng ch‰ Ç¶ bäo hi‹m 
xã h¶i. Nhóm nÀy gia tæng theo mÙc Ç¶ d©i b¶ phÆn sän 
xuÃt và s¿ sa thäi công nhân. K‹ tØ 71 næm nay, TT Bush là 
vÎ T°ng ThÓng ÇÀu tiên có m¶t bän t°ng k‰t âm v§i 538.000 
ngÜ©i thÃt nghiŒp trong th©i gian 4 næm cÀm quyŠn cûa ông. 
Phát tri‹n vÜÖn lên 5% sau cÖn suy thoái 2001, nhÜng tØ 6 
tháng có dÃu hiŒu “khó thª” xuÓng còn 3,6%. Ngân sách 
thi‰u høt 413 t› Çô-la. M‡i ngày MÏ phäi vay mÜ®n 1,1 t› 
Çô-la và phäi xài 159 t› Çô-la, m¶t sÓ tiŠn cao hÖn ngân 
sách giáo døc, an ninh, tÜ pháp, cänh sát, c¿u chi‰n binh, 
thám hi‹m không gian và viŒn tr® quÓc t‰ c¶ng låi. MuÓn 
cho guÒng máy chåy ÇŠu, MÏ thu hút 80% tiŠn ti‰t kiŒm cûa 
th‰ gi§i. 
     Cu¶c bÀu cº kÿ nÀy trình bày 2 nÜ§c MÏ trên ÇÃt nÜ§c 
MÏ. Tåi Âu Châu, ngÜ©i ta chê bai TT Bush là m¶t ngÜ©i 
ngây thÖ ÇÀn Ç¶n, nghèo trí tÜªng tÜªng, thi‰u óc tò mò. 
NhÜng ông là m¶t ngÜ©i giàu cäm xúc và sùng Çåo. ñiŠu 
mà ông ch© Ç®i nÖi các cÓ vÃn không phäi là mª r¶ng ki‰n 
thÙc, tÀm nhìn cûa ông mà tæng cÜ©ng các niŠm tin ch¡c 
cûa ông. Theo š nghïa nÀy, TT Bush là Çåi diŒn cûa nÜ§c 
MÏ thÀm l¥ng, løc ÇÎa, thÃm nhuÀn sÙc månh và quyŠn hån. 
Ngày 11.9 Çã xô ÇÄy MÏ vào sÓ phÆn chung cûa các quÓc 
gia g¥p nguy hi‹m và dÍ bÎ t°n thÜÖng. Làn chÃn Ç¶ng ti‰p 
tøc lan tràn. An toàn lãnh th° bÎ Çe d†a, MÏ phäi phøc thù 
b¢ng m†i cách và Irak là mi‰ng mÒi ngon. Cu¶c chinh phøc 
Irak xuÃt phát tØ giao Çi‹m gi»a niŠm tin ch¡c cûa nÜ§c MÏ 
thÀm l¥ng, v§i chû nghïa Ç‰ quÓc dân chû cûa các nhà tân 
bäo thû. Cho nên ai dám cän trª bÀu nhiŒt huy‰t nÀy, n‰u 
không muÓn nói là xung næng sâu s¡c, së bÎ k‰t t¶i bác bÕ lš 
lÎch cûa MÏ. 
     NÜ§c MÏ cûa J. Kerry rÃt khác biŒt. ñó là nÜ§c MÏ ven 
bi‹n träi dài tØ b© bi‹n phía ñông Ç‰n b© bi‹n phía Tây, tØ 
N»u Ð§c Ç‰n Los Angeles, nhäy qua miŠn ÇÒng b¢ng 
Midwest và r¥ng núi ñá. NÜ§c MÏ nÀy cªi mª, phóng 
khoáng, Çôi chút hoan låc, bi‰t có m¶t th‰ gi§i bên ngoài v§i 
nh»ng lš do mà nÜ§c MÏ cûa G W. Bush không hi‹u n°i. 
   NÜ§c MÏ cûa G W. Bush là nÜ§c MÏ không bao gi© xin xÕ 
Liên HiŒp QuÓc, nhÃt là Pháp, quyŠn t¿ vŒ. NÜ§c MÏ r¡n rÕi 
nÀy Çã mang chi‰n th¡ng vŠ cho T°ng ThÓng mãn nhiŒm 
kÿ. 
     S¿ th¡ng cº nÀy së änh hÜªng sâu r¶ng Ç‰n mÓi liên hŒ 
cûa MÏ và th‰ gi§i còn låi. Câu hÕi trÜ§c nhÃt: TT Bush së 
ti‰p tøc theo con ÇÜ©ng cÛ? NhÜng tiŠn lŒ cho thÃy nhiŒm 
kÿ II không giÓng nhÜ nhiŒm kÿ I. Các nhà quan sát d¿ Çoán 
MÏ së trª låi v§i ÇÜ©ng lÓi ngoåi giao c° Çi‹n, th¿c tiÍn, dÃu 
chÙng cûa TT Bush cha. Luôn luôn c° xúy m¶t nŠn ngoåi 
giao th¿c tiÍn, c¿u Ngoåi TrÜªng Henry Kissinger nghï TT 
Bush së trª låi trÜ©ng ngoåi giao cûa cha. 
     V§i Ça sÓ tåi QuÓc h¶i và ThÜ®ng viŒn, TT Bush bây gi© 
ränh tay Ç‹ vÆn døng š tÜªng cûa ông. Không còn ch© Ç®i 
m¶t s§m m¶t chiŠu MÏ quay theo chû nghïa Ça phÜÖng nhÃt 
là Ça c¿c ÇÜ®c TT Pháp Chirac Üa thích. NhÜng TT Bush và 
m¶t vài c¶ng s¿ viên không quá t¿ k› Ç‹ không thØa nhÆn 
th¿c t‰. Tín ÇiŠu mà h† giÜÖng cao trong cu¶c chÓng khûng 
bÓ khi th¿c hiŒn cu¶c phiêu lÜu Irak Çã thÃt båi. TT MÏ së 
rút tÌa bài h†c nÀy. 
     RÒi Çây, ngôi sao cûa các nhà tân bäo thû së lu m©, chû 
nghïa Ç‰ quÓc dân chû thøt lùi, sÙc lôi cuÓn cûa các cu¶c 
phiêu lÜu quân s¿ së giäm thi‹u. NhÜng chÜa ch¡c TT MÏ 
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së s¤n sàng phân chia v§i các ÇÒng minh truyŠn thÓng 
nh»ng quy‰t ÇÎnh dính dáng Ç‰n nŠn an ninh quÓc gia. VŠ 
nh»ng hÒ sÖ quan tr†ng khác Irak, cu¶c xung Ç¶t Do Thái - 
Palestine, chÓng tæng sinh vÛ khí gi‰t håi h¢ng loåt, chÓng 
khûng bÓ. MÏ và Liên HiŒp Âu Châu không th‹ không h®p 
tác ch¥t chë. 
      

Trong m†i trÜ©ng h®p, TT MÏ së hòa hoãn, tìm thÕa 
hiŒp, chìa tay ra b¡t. NhÜng trong chiŠu sâu, TT Bush së trª 
vŠ v§i ÇÜ©ng lÓi ngoåi giao cÓ h»u cûa các vÎ tiŠn nhiŒm, tØ 
Truman Ç‰n Clinton, ngang qua Reagan: QuyŠn lãnh Çåo 
và bàn tính v§i nhau, ho¥c nói theo š thích, bàn tính v§i 
nhau và quyŠn lãnh Çåo. 
     ñã tìm ÇÜ®c sÓ cº tri s¤n sàng Ç‹ cho ông thí nghiŒm lÀn 
thÙ hai, TT Bush së trä l©i h† b¢ng m¶t nhiŒm kÿ tÓt ÇËp 
hÖn, có th‹ làm cho ông bình dân hÖn khi ông r©i khÕi Tòa 
Båch –c. Ông còn m¶t nhiŒm vø không kém khó khæn: 
Phøc hÒi uy tín, tín nhiŒm cûa MÏ trên th‰ gi§i bªi “s¿ MÏ 
hóa th‰ gi§i là sÓ mŒnh cûa chúng ta”, Theodore Roosevelt 
vi‰t l©i nÀy næm 1898, 3 næm trÜ§c khi Ç¡c cº T°ng ThÓng.• 
 

    � ViŒt Nam. 
     Næm 2004 ViŒt Nam Çåt nhiŠu thành tích Çáng k‹ vŠ m¥t 
h¶i nhÆp quÓc t‰. Hà N¶i Çã kš k‰t HiŒp Ü§c thÜÖng måi v§i 
Nam Hàn, Thái Lan, Liên hiŒp Âu Châu; ÇÜ®c Liên HiŒp 
cam k‰t ûng h¶ viŒc gia nhÆp T° chÙc MÆu dÎch Th‰ gi§i. 
     Trên lãnh v¿c kinh t‰, sÙc phát tri‹n cûa ViŒt Nam Ç¥c 
biŒt vÜÖn cao trên dÜ§i 7%. ViŒt Nam phát tri‹n månh vŠ 
sän xuÃt, buôn bán. HÖn 100.000 xí nghiŒp tÜ nhân góp 
phÀn Ç‰n 1/4 t°ng sän lÜ®ng n¶i ÇÎa, 1/3 sän xuÃt kÏ nghŒ. 
NŠn xuÃt cäng Çåt 18 t› Euro, hÖn 10 lÀn sÓ tiŠn viŒn tr® 
ngoåi quÓc. M¥t khác, còn phäi k‹ Ç‰n 3 t› Euro cûa ngÜ©i 
ViŒt tœ nån gªi vŠ cho thân nhân. 
     Nh»ng Üu Çi‹m nêu trên có th‹ Çánh lØa, vì tình hình ViŒt 
Nam còn phÖi bày nhiŠu v‰t Çen. TiŠn båc hóa nŠn kinh t‰ 
sinh ra bÃt bình Ç£ng vŠ l®i tÙc, h†c vÃn, Çào tåo, vŠ sÓ 
phÆn v.v... Thi‹u sÓ cán b¶ có th‰ l¿c thì giàu sang, m¶t 
s§m m¶t chiŠu trª thành triŒu phú Çô-la, còn Ça sÓ dân Çen 
thì ngày càng hÄm hiu. T¶i ác ÇÜ®c t° chÙc có khoa h†c, t¶i 
phåm hoåt Ç¶ng tinh vi. Mãnh l¿c ÇÒng tiŠn nuôi dÜ«ng 
tham nhÛng và ÇÜ®c tham nhÛng nuôi dÜ«ng. Tham nhÛng 
gây nên s¿ gãy Ç° xã h¶i, Çåo ÇÙc. Xét vŠ m¥t kinh t‰, xã 
h¶i, ch‰ Ç¶ Çang g¥p nhiŠu khó khæn. HiŒn nay, khó khæn 
lan Ç‰n chính trÎ và chính trÎ Ç‰n Çi‹m hËn v§i hiŒn Çåi, 
không phäi phát tri‹n kinh t‰. 
     Khó khæn toàn b¶ cûa ti‰n trình cäi t° Ç°i m§i là s¿ mÃt 
trÆt t¿ và ngõ b‰ t¡c gÀn xa dính liŠn Ç‰n s¿ sÓng chung 
tÜÖng phän gi»a hai y‰u tÓ:- Gia sän Mác Xít - HÒ Chí Minh; 
nh»ng bi‰n Ç°i liên quan Ç‰n nŠn kinh t‰ thÎ trÜ©ng hay nói 
theo Hà N¶i, Ç‰n cÖ ch‰ thÎ trÜ©ng và s¿ mª thông cºa ra 
th‰ gi§i bên ngoài. 
     Bi‰n Ç°i dÍ thÃy nhÃt là bi‰n Ç°i xã h¶i, kinh t‰. Bi‰n Ç°i 
nÀy len lÕi trong m¶t nŠn kinh t‰ Çang lÃy låi sÙc sÓng sau 
bao næm chÎu chánh sách t¿ cÃp t¿ túc, làm cho hŒ thÓng 
huy Ç¶ng nông thôn, kÏ nghŒ, hŒ thÓng bao cÃp nh»ng thi‰u 
høt thua l‡ tan v«. ñÙng ÇÀu các bi‰n cÓ Ãy là Çô thÎ cÃt 
cánh bay cao v§i k‰t quä khä quan:- ñÎa håt tÜ nhân thâu 
Çåt l®i tÙc cao, khuynh hÜ§ng ti‰n Ç‰n thÎ trÜ©ng bên ngoài; 
ngÜ®c låi, dù ch‰ Ç¶ không còn duy trì sách lÜ®c k‰ hoåch 
hóa, ÇiŠu cÃm kœ vÅn còn tác håi Ç‰n ÇÎa håt QuÓc doanh 
(Nhà nÜ§c ki‹m soát viŒc t¿ cÃp công nhân, xí nghiŒp QuÓc 
doanh Çäm trách bäo hi‹m xã h¶i). 

     M¥t khác, nhiŠu trào lÜu tÜÖng phän nhào tr¶n xã h¶i. 
LuÆt thÎ trÜ©ng và mÙc sÓng ngày càng cao Çã tæng cÜ©ng, 
cÖ cÃu gia Çình. Tuy nhiên, làn gió huy Ç¶ng m§i Çang th°i 
Ç‰n không có nghïa là cá nhân và giá trÎ Ç¥c thù cûa m¶t xã 
h¶i hiŒn Çåi th¡ng th‰: Xã h¶i ViŒt Nam chÜa thành công tåo 
d¿ng m¶t xã h¶i dân s¿ Çúng nghïa cûa nó. Trong m¶t hŒ 
thÓng h‰t sÙc Çua tranh và cånh tranh, nÖi mà s¿ tích lÛy tài 
sän, giàu sang là m¶t ván bài, m¶t dÃu hiŒu thành công, l¡m 
phe cánh chÓng ÇÓi, ÇÜÖng ÇÀu v§i nhau ho¥c chÓng ÇÓi 
chính quyŠn, ho¥c cá nhân. BÃt bình Ç£ng càng ÇÜ®c Çào 
sâu. Tåi nông thôn, hå tÀng cÖ sª cho m¶t nŠn canh tác 
hiŒn Çåi không ÇÜ®c chính quyŠn lÜu tâm, vŒ sinh sÙc khÕe 
không ÇÜ®c coi tr†ng. ñÜ©ng lÓi trung ÜÖng tÆp quyŠn 
không th‹ tÜÖng h®p v§i s¿ t¿ quän cûa ÇÎa håt quÓc doanh, 
cÛng nhÜ t¿ Ç¶c lÆp cûa ÇÎa håt tÜ nhân. 
     

HŒ thÓng thÜ låi tæng cÜ©ng các màng lÜ§i ÇÎa phÜÖng 
ho¥c các phe phái n¡m quyŠn. Vì vÆy, chính sách kinh t‰ 
m§i không thành công thành lÆp m¶t thÎ trÜ©ng cånh ÇÎa håt 
nhà nÜ§c, v§i vô sÓ ngõ ngách dÜ§i quyŠn ki‹m soát và khai 
thác cûa m¶t thi‹u sÓ giàu th‰ l¿c. Nhóm nÀy chuy‹n Ç°i 
Ç¥c quyŠn chính trÎ chính thÙc thành Ç¥c quyŠn kinh t‰ 
không chính thÙc. S¿ chuy‹n Ç°i nÀy quá dÍ dàng vì ViŒt 
Nam chÜa có m¶t nhà nÜ§c hiŒn Çåi. QuyŠn l®i riêng tÜ cá 
nhân phäi chÎu áp l¿c cûa chính quyŠn ÇÎa phÜÖng liên quan 
Ç‰n s¿ che chª ho¥c viŒc cÃp giÃy phép mua bán, hành 
nghŠ. HŒ thÓng tÜ pháp gÀn Çây tuy ÇÜ®c quy t¡c hóa, 
nhÜng muÓn kinh doanh suôn sÈ phäi Çi t¡t. Ví dø: phäi chi 
0,1% giá trÎ công trình. 
     Ki‰n tåo các thành phÀn xã h¶i. m¶t quÓc gia pháp 
quyŠn, công khai quän lš các quyŠn l®i trong m¶t xã h¶i Ça 
dång: ViŒc làm cân b¢ng nÀy rÃt quan tr†ng vì nó là m¶t bài 
toán thu¶c chính trÎ và giäi pháp bài toán cÛng thu¶c chính 
trÎ. NhÜng sách lÜ®c cûa ch‰ Ç¶ là Çóng khung chính trÎ, có 
nghïa là cÃm Çøng Ç‰n chính trÎ. Cø th‹ là Çàn áp Tôn giáo 
(Hà N¶i vØa ra Çåo luÆt vŠ Tôn giáo, theo Çó các hoåt Ç¶ng 
Tôn giáo phäi xin phép chính quyŠn, cÜ«ng ép các Møc sÜ 
Tin lành phäi kš giÃy cam Çoan bÕ Çåo), khóa miŒng ÇÓi lÆp, 
chà Çåp nhân quyŠn ngày càng d» d¶i cho Ç‰n n‡i ñåi sÙ 
MÏ tåi Hà N¶i phäi lên ti‰ng chÌ trích. Chung quy, Üu tiên 
cûa ch‰ Ç¶ là d¿a vào thành quä kinh t‰ Ç‹ tách r©i chính trÎ 
ra khÕi kinh t‰. 
     Chû thuy‰t kinh t‰ Ç¶c nhÃt này không bÜ§c theo nh»ng 
ti‰n tri‹n mà nó cho phép. Hai ÇiŠu kiŒn cÀn thi‰t và ÇÀy Çû 
cho s¿ thành công:- Ki‹m soát và Çåo ÇÙc hóa s¿ phát tri‹n 
kinh t‰, tránh s¿ phän kháng cûa các nhóm xã h¶i (Tôn 
giáo, ÇÓi lÆp, trí thÙc). HiŒn nay, chÜa có ÇiŠu kiŒn nào th¿c 
hiŒn. 
      

Nói cho cùng, Ç°i m§i là m¶t ván bài không mang l®i l¶c 
l§n nhÜ ch‰ Ç¶ mong muÓn:- Ch‰ Ç¶ không thành công 
hoàn toàn ki‹m soát xã h¶i; xã h¶i ti‰p tøc tranh ÇÃu chÓng 
ch‰ Ç¶, thÜ låi gi» thái Ç¶ ù lì ho¥c tìm m†i cách Ç‹ gi» v»ng 
Ç¥c quyŠn Ç¥c l®i  do s¿ th¿c thi quyŠn l¿c mà có; ch‰ Ç¶ 
bám víu vào m¶t hŒ thÓng chính trÎ l‡i th©i hóa Çá Ç‹ sÓng 
còn. 
      

Hà N¶i luôn luôn kh£ng ÇÎnh ViŒt Nam Çang ti‰n Ç‰n 
mÙc hiŒn Çåi d¿a vào phát tri‹n. NhÜng tinh túy cûa nŠn 
hiŒn Çåi là nhân phÄm, công b¢ng xã h¶i, t¿ do và hånh 
phúc. Xét dÜ§i khía cånh nÀy, hiŒn Çåi là m¶t ÇiŠu gì rÃt khó 
tìm ª ViŒt Nam dÜ§i ch‰ Ç¶ C¶ng hòa Xã H¶i Chû Nghïa! •  
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Ngày 18 tháng 6 năm 2004, Ủy Ban Thường Vụ Quốc 
Hội của Nhà Nước CSVN đã ban hành Pháp Lệnh về tín 

ngưỡng và tôn giáo để kiểm soát, bóp chặt tất cả các hoạt 
động tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Bài viết này sẽ trình 
bày những điều kìm kẹp trong bản Pháp Lệnh Tôn Giáo để 

thấy rõ sự nham hiểm, cách thức và dã tâm của người 
Cộng Sản trong việc đàn áp, kiểm soát và chế ngự tất cả 
các hoạt động tôn giáo qua một chính sách đã được hệ 

thống hóa. 
Pháp lệnh này gồm có 6 Chương và 41 Điều thì đã dùng 

tới 20 Điều để bóp chặt tất cả các hoạt động của tôn giáo. 
 

o0o 
  
Mở đầu, Chương 1, Điều 1, CSVN quỷ quyệt đề cao 

quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân Việt Nam như 
sau: 

 
"Điều 1: 
Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo 

hoặc không theo một tôn giáo nào.  
Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. 
Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.  
Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín 

ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn 
giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau". 

 
Liền lập tức Điều 2 cho thấy những điểm người CSVN 

áp đặt mà nếu không để ý sẽ vô tình không thấy. 
 
"Điều 2: 
"Chức sắc, nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng, tôn 

giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm 
thực hiện nghĩa vụ công dân.  

Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm thường xuyên 
giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước, thực hiện quyền, 
nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật". 

 
Thế nào là "trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân"? 

Theo Hiến Pháp của Nhà Nước CSVN, Chương V: Quyền 
Và Nghĩa Vụ Cơ Bản Công Dân, Ðiều 77 là:  

"Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao 
quý của công dân. 

Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây 
dựng quốc phòng toàn dân". 

Chiếu theo Điều 2 thì Nhà Nước CSVN có thể buộc các 
"chức sắc và nhà tu hành" phải có trách nhiệm thực hiện 
nghĩa vụ công dân mà nghĩa vụ quân sự là một trong những 
nghĩa vụ công dân; có nghĩa các nhà sư hay linh mục phải 
làm nghĩa vụ quân sự, cầm súng giết người, đi ngược lại 
niềm tin của họ để không bị vi phạm Pháp Lệnh và tuân 
hành Hiến Pháp, vì Điều 2 cũng nói "phải có ý thức tuân 
hành pháp luật" mà Pháp Lệnh là luật! Điểm này nói rõ ràng 
trong Điều 2 của Pháp Lệnh; và Hiến Pháp, Chương 5, 
Quyền Và Nghĩa Vụ Cơ Bản Của Công dân đã định nghĩa 
một cách hiển nhiên nghĩa vụ công dân là gì! 

Cũng thế, trong Chương 1, Điều 2 của Pháp Lệnh, họ ra 
luật, bắt các nhà tu hành trở thành những cán bộ cộng sản 
trong việc tuyên truyền vì "Chức sắc, nhà tu hành có trách 
nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước", 
mà "lòng yêu nước" chính là yêu Đảng Cộng Sản Việt Nam 
như đã được viết trong Điều 4 Hiến Pháp: "Ðảng Cộng sản 
Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, 
đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội"! Đảng Cộng Sản Việt Nam là 
"đại biểu quyền lợi của cả dân tộc và là lực lượng lãnh đạo 
Nhà Nước và xã hội", Đảng CSVN theo như trong Hiến 
Pháp chính là nước VN, và Pháp Lệnh ra luật bắt các nhà 
tu hành phải thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu 
Đảng CSVN! Có nghĩa trong các khóa học tập, trong các 
buổi thuyết giảng hay nói chung là trong các hoạt động tôn 
giáo, phải giảng dạy về đảng, để các tín đồ yêu đảng, tức 
yêu nước. Điều này thì thường thấy nhan nhản trong các 
bài viết, các khẩu hiệu của những người CSVN từ bao lâu 
nay khi đồng hóa yêu nước là "yêu ĐCSVN". Nếu "thường 
xuyên" nói về Đảng CSVN thì còn đâu thời giờ để nói về 
Chúa, về Phật, về những bậc cứu rỗi khác!  

Vừa vào đề, tuyên bố tự do tín ngưỡng; ngay câu sau 
đã chà đạp quyền tự do của người ta bằng cách ra luật, đặt 
vị trí Đảng CSVN ngang hàng với các tôn giáo và bắt buộc 
phải giáo dục, dạy dỗ thường xuyên về đảng rồi!  

 Sau đó Pháp Lệnh định nghĩa những cụm từ chú 
trọng đến việc tổ chức của một tôn giáo trong Điều 3. 

 
"Điều 3  
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 
1. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn 

thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với 
nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có 
tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian 
khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, 
đạo đức xã hội. 

2. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín 
ngưỡng của cộng đồng, bao gồm đình, đền, miếu, am, từ 
đường, nhà thờ họ và những cơ sở tương tự khác. 

3. Tổ chức tôn giáo là tập hợp những người cùng tin 
theo một hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức theo 
một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận. 

4. Tổ chức tôn giáo cơ sở là đơn vị cơ sở của tổ chức 
tôn giáo bao gồm ban hộ tự hoặc ban quản trị chùa của đạo 
Phật, giáo xứ của đạo Công giáo, chi hội của đạo Tin lành, 
họ đạo của đạo Cao Ðài, ban trị sự xã, phường, thị trấn của 
Phật Giáo Hòa Hảo và đơn vị cơ sở của tổ chức tôn giáo 
khác. 

5. Hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo 
lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo.  

6. Hội đoàn tôn giáo là hình thức tập hợp tín đồ do tổ 
chức tôn giáo lập ra nhằm phục vụ hoạt động tôn giáo. 

7. Cơ sở tôn giáo là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo 
người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn 

Pháp LŒnh Tôn Giáo  
Hay Pháp LŒnh ñàn Áp Tôn Giáo  

cûa ñäng CSVN 
NguyÍn PhÜ®ng Hoàng
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giáo và những cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước 
công nhận. 

8. Tín đồ là người tin theo một tôn giáo và được tổ chức 
tôn giáo thừa nhận. 

9. Nhà tu hành là tín đồ tự nguyện thực hiện thường 
xuyên nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật của tôn giáo mà 
mình tin theo. 

10. Chức sắc là tín đồ có chức vụ, phẩm sắc trong tôn 
giáo". 

 
Điều 3 này cho thấy Nhà Nước CSVN phân biệt rất rõ 

ràng giữa "tín ngưỡng" và "tôn giáo"! Họ định nghĩa và 
phân biệt các hoạt động và cơ sở tín ngưỡng khác với các 
hoạt động và cơ sở tôn giáo. Đúng ra tôn giáo nằm trong 
phạm trù tín ngưỡng. Chỉ cần ra Pháp Lệnh về tín ngưỡng 
là đã bao gồm cả tôn giáo trong đó rồi. Vì theo tự điển thì: 

Tín ngưỡng: Tin theo một tôn giáo nào đó. 
Tôn giáo: 1. Hình thái ý thức xã hội gồm những quan 

niệm dựa trên cơ sở tin và sùng bái những lực lượng siêu 
tự nhiên, cho rằng có những lực lượng siêu tự nhiên quyết 
định số phận con người, con người phải phục tùng và tôn 
thờ. Tôn giáo nẩy sinh rất sớm, từ trong xã hội nguyên thủy. 
2. Hệ thống những quan niệm tín ngưỡng một hay những vị 
thần linh nào đó và những hình thức lễ nghi thể hiện sự 
sùng bái ấy; đạo. Ở Việt Nam có nhiều tôn giáo: đạo Phật, 
đạo Thiên Chúa, đạo Cao Ðài v.v... [Từ Điển Tiếng Việt, 
1997, Nhà Xuất Bản Đà Nẵng, Trung Tâm Từ Điển Học]. 

Tôn giáo chính là sự tín ngưỡng được hệ thống hóa và 
có tổ chức, trong khi đó tín ngưỡng bao gồm tôn giáo và cả 
những việc như thờ cúng thần thánh như thần làng, thánh 
Gióng v.v... và những nhân vật lịch sử như đức Trần Hưng 
Đạo, các đức Hùng Vương v.v... 

Nếu tôn giáo chính là tín ngưỡng thì tại sao lại phải 
phân biệt một cách cố ý như vậy? Câu trả lời là để kìm kẹp 
và kiểm soát tôn giáo dễ dàng hơn. Thí dụ, nếu không phân 
biệt thì không lẽ mỗi cái đình, mỗi cái miễu là cơ sở tín 
ngưỡng đều phải được Nhà Nước công nhận? Nhưng các 
cơ sở tôn giáo bắt buộc phải được Nhà Nước công nhận 
như được ghi trong khoản 7 của Điều 3, trong khi đó khoản 
2 của Điều 3 về cơ sở tín ngưỡng thì lại không cần phải có 
sự công nhận của Nhà Nước. Cũng vậy, tín ngưỡng như 
việc thờ cúng tổ tiên không cần có sự công nhận của Nhà 
Nước, vì không có một tổ chức theo cách hệ thống hóa; 
nhưng các tôn giáo thì bắt buộc phải được Nhà Nước công 
nhận như được ghi trong khoản 3 của Điều 3, vì có sự tổ 
chức theo một hệ thống. Đảng CSVN rất sợ bất cứ một tổ 
chức nào có quy củ hay hệ thống, vì tổ chức đó có thể trở 
thành lực đối đầu với đảng và đe dọa vị thế độc tôn của 
đảng. 

Cũng thế các hoạt động tôn giáo đều được phân biệt để 
dễ dàng kiểm soát hơn. 

Chỉ mới trong phần định nghĩa của Pháp Lệnh, Nhà 
Nước CSVN đã để lộ rõ manh tâm thống trị và kiểm soát 
chặt chẽ mọi tôn giáo mà họ cố che dấu qua các từ được 
dùng.  

 
"Điều 5 
Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tín ngưỡng, hoạt 

động tôn giáo theo quy định của pháp luật; tôn trọng giá 
trị văn hoá, đạo đức tôn giáo; giữ gìn và phát huy những 
giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tưởng 
niệm và tôn vinh những người có công với nước, với 
cộng đồng nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân." 

 
Trong Điều 5, Nhà Nước CSVN bảo đảm quyền hoạt 

động tôn giáo nhưng phải theo quy định của pháp luật, mà 
Pháp lệnh này chính là luật. Và "Nhà nước giữ gìn và phát 
huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ 
tiên, tưởng niệm và tôn vinh những người có công với 

nước, với cộng đồng". Câu này và câu trước được lập lại 
từ phần định nghĩa của Hoạt Động Tín Ngưỡng là "hoạt 
động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh 
những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng 
thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt 
động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị 
tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội." Nhưng câu 
"thờ cúng thần thánh" đã được cố tình lấy ra. Có nghĩa Nhà 
Nước không gìn giữ và phát huy những giá trị tích cực thờ 
cúng thần thánh! Vì thần thánh bao gồm cả "Chúa, Phật và 
các đấng siêu nhiên khác của các tôn giáo"! Điều đơn giản 
Cộng Sản là vô thần, không thể nào trông mong việc "gìn 
giữ và phát huy" những giá trị tích cực của tôn giáo, mà trái 
lại họ còn sợ rằng nếu những giá trị tích cực của tôn giáo 
được phát huy thì sẽ dành mất ảnh hưởng của Đảng 
CSVN! Từng câu, từng chữ đã được điều nghiên kỹ càng 
trong pháp lệnh này. 

Và Nhà Nước đã đặt để các tín đồ tôn giáo nằm dưới 
quyền của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (một tổ chức ngoại 
vi của Đảng CSVN) như khoản 1a) của Điều 7 cho thấy qua 
cụm từ "tập hợp" mở đầu, và cho phép MTTQ theo dõi, 
kiểm soát và xen lấn vào các đoàn thể tôn giáo như khoản 
1b) 1c), 1d) và khoản 2 của Điều 7 cho thấy. 

 
"Điều 7  
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm: 

a) Tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và 
đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  

b) Phản ảnh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của 
nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn 
giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

c) Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu 
hành, tín đồ, người có tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo và 
nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; 

d) Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.  

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ 
quan nhà nước chủ động phối hợp với Ủy Ban Mặt Trận 
Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận trong việc tuyên truyền, vận động và thực hiện các 
chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo." 

Sau đây là những Điều tiếp theo được đặt ra để xiết 
chặt và kiểm soát mọi tôn giáo với lời chú của người viết đặt 
trong ngoặc [ ].    

 
"Điều 11  
1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn 

giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo 
tại các cơ sở tôn giáo. 

  
 [Ở đây cho thấy lý do thâm độc tại sao họ lại định nghĩa 

"cơ sở tôn giáo", vì ngoài những cơ sở này ra, không ai 
được giảng đạo hay truyền đạo tại những nơi khác. Điều 
này cho thấy họ cấm truyền đạo, giảng đạo tại tư gia như 
một số các nhà truyền đạo Tin Lành hay Cơ Đốc Giáo đã 
làm, hay một nơi nào khác thí dụ như dùng hệ thống 
Internet để truyền đạo đều không được, vì phải được Nhà 
Nước công nhận đã, như được định nghĩa trong Điều 3. 
Một nhà sư ngồi nói chuyện đạo với vài tín hữu tại tư gia 
cũng bị nghiêm cấm vì vi phạm luật. Các chức sắc và nhà tu 
hành cũng không được làm lễ ngoài phạm vi của mình. Có 
nghĩa linh mục họ đạo làng A, không được làm lễ ở làng B. 
Sư ở chùa C không được làm lễ, thuyết pháp tại chùa D.] 

 
2. Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, 

truyền đạo ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có sự 
chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân huyện, quận, thị xã, 
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thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy Ban Nhân 
Dân cấp huyện) nơi thực hiện." 

  
[Mọi hoạt động tôn giáo ngoài phạm vi đã được ấn định 

đều phải được thông qua và chấp thuận bởi Ủy Ban Nhân 
Dân (UBND) Huyện, tức bị kiểm soát và bóp chặt.] 

 
"Điều 12  
1. Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách 

nhiệm đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng 
năm diễn ra tại cơ sở đó với Uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã); 
trường hợp tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương 
trình đã đăng ký thì phải được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền chấp thuận. 

  
[Tất cả các hoạt động tôn giáo tại cơ sở trong năm đều 

phải được trình báo và phải được chấp nhận bởi UBND Xã 
mỗi năm! Những hoạt động ngoài chương trình đã được 
chấp thuận phải xin Nhà Nước để được chấp thuận hay 
không! Thí dụ do có một tin vui gì đó, nhà thờ họ đạo hoặc 
một ngôi chùa nào đó phải xin phép, nếu được Nhà Nước 
chấp thuận, mới được tổ chức ăn mừng vì cuộc tổ chức này 
đã không có trong danh sách hàng năm và đã được chấp 
thuận khi trình báo trước đây. Không một hoạt động tôn 
giáo nào được nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng CSVN!] 

 
2. Thẩm quyền chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín 

ngưỡng do Chính phủ quy định." 
  
[Ở đây, cụm từ "tín ngưỡng" được dùng, có nghĩa tất cả 

lễ hội, không cứ gì của tôn giáo, đều bị nghiêm cấm nếu 
không có sự cho phép của chính phủ. Đây là họ ngăn ngừa 
và kiểm soát những buổi tụ họp đông đảo quần chúng.] 

 
"Điều 13  
1. Người đang chấp hành án phạt tù hoặc đang bị 

quản chế theo quy định của pháp luật thì không được chủ 
trì lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, giảng đạo, quản lý tổ chức 
của tôn giáo và chủ trì lễ hội tín ngưỡng.  

 
[Đây là hình thức kiểm soát, ngăn ngừa những trường 

hợp các nhà lãnh đạo tinh thần chống đối đã bị họ bắt tù, 
quản thúc tại gia, không cho phép được tiếp xúc với đám 
đông qua hình thức giảng đạo, làm lễ như trường hợp của 
Hòa Thượng Huyền Quang, HT Quảng Độ, TT Tuệ Sỹ ... 
hay linh mục Nguyễn Văn Lý để ngăn ngừa quần chúng bị 
khích động.] 

  
2. Đối với người đã chấp hành xong các hình phạt 

hoặc biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 1 Điều 
này, chỉ sau khi được tổ chức tôn giáo đăng ký hoạt động 
và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền mới được chủ trì lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, giảng 
đạo và quản lý tổ chức của tôn giáo." 

  
[Và ngay sau khi không còn bị tù giam, quản thúc, cũng 

phải được sự chấp thuận của họ mới được làm lễ, giảng 
đạo. Điểm này cho thấy những nhà lãnh đạo tinh thần nào 
có thể có ảnh hưởng lớn mạnh tới quần chúng sẽ bị họ 
dùng Pháp Lệnh này trói chặt, không cho tiếp xúc với khối 
quần chúng.] 

 
"Điều 16  
1. Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi 

có đủ các điều kiện sau đây: 
a) Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có 

giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, 
lợi ích của dân tộc; 

b) Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, 

đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái 
với quy định của pháp luật;  

c) Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn 
giáo ổn định; 

d) Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp; 
đ) Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn 

giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công 
nhận. 

 
[Muốn gì đi chăng nữa, bất cứ một tổ chức và hoạt động 

tôn giáo nào cũng phải trình lên Nhà Nước, họ có thuận cho 
mới được phép hiện hữu và hoạt động.] 

 
2. Thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo: 
 a) Thủ tướng Chính phủ công nhận tổ chức tôn 

giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; 

b) Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi 
hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. 

3. Việc đăng ký hoạt động tôn giáo quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều này; hoạt động tôn giáo của tổ chức đã đăng 
ký và trình tự, thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo do 
Chính phủ quy định." 

 
[Nói chung là tất cả các cơ sở, tổ chức tôn giáo nào 

cũng đều bị kiểm soát gắt gao. Vị thế càng lớn thì lại càng 
bị khó khăn và gắt gao hơn, như tòa Tổng Giám Mục thì 
phải được Thủ Tướng chính phủ công nhận mới được hoạt 
động. Các cấp thấp hơn sẽ có thẩm quyền công nhận 
những cơ sở tôn giáo ở dưới cấp hơn. Không một hoạt 
động tôn giáo nào bị bỏ xót. Nguyên việc chấp thuận đi từ 
cấp thấp tới trung ương cũng đã trải qua nhiều khó khăn, và 
có nghĩa có thể bị "ngâm tôm" vô hạn định trong khi chờ đợi 
được "chấp thuận".] 

 
"Điều 17  
1. Tổ chức tôn giáo được thành lập, chia, tách, sát nhập, 

hợp nhất các tổ chức trực thuộc theo hiến chương, điều lệ 
của tổ chức tôn giáo. 

2. Việc thành lập, chia, tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức 
tôn giáo cơ sở phải được sự chấp thuận của Ủy Ban Nhân 
Dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh). 

3. Việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức 
tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
này phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ".  

 
[Ngay cả việc sát nhập (sợ sẽ càng ngày càng lớn 

mạnh), hay chia tách (sợ một cơ sở hay bộ phân tôn giáo 
nào đó thân chính phủ sẽ bị tách rời ra để cô lập và không 
thể gây ảnh hưởng) cũng đều phải có sự chấp thuận của 
Nhà Nước CSVN. Nói chung Nhà Nước CSVN đã tự cho 
mình cái quyền xen lấn vào nội bộ của tất cả các tôn giáo]. 

 
"Điều 18 
1. Việc tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ 

sở được tiến hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy Ban 
Nhân Dân cấp huyện nơi diễn ra hội nghị, đại hội. 

2. Việc tổ chức hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc 
toàn đạo của tổ chức tôn giáo được tiến hành sau khi có sự 
chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở 
trung ương. 

3. Việc tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo 
không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều này được tiến hành sau khi có sự chấp thuận của 
Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội". 
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[Tất cả các buổi hội họp có tính cách quy mô đều bị 
kiểm soát và phải có sự chấp thuận của của Nhà Nước 
CSVN. Không một cuộc tụ họp nào mà họ không được biết. 
Thật bỉ ổi khi Hiến Pháp, Chương V, Ðiều 69 khẳng định: 
"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có 
quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu 
tình theo quy định của pháp luật". Xảo trá, trơ trẽn đến thế 
là cùng! Hiến Pháp quy định đó là quyền công dân nhưng 
gài thêm câu "theo quy định của pháp luật", xong ra luật 
tước đi quyền đó của mọi công dân và thay vào đó bằng sự 
ban phát được cho hay không, chứ không phải là cái quyền 
được nữa! 

 
"Điều 19 
1. Hội đoàn tôn giáo được hoạt động sau khi tổ chức 

tôn giáo đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
2. Việc đăng ký hội đoàn tôn giáo được quy định như 

sau: 
a) Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đăng ký với Ủy 
Ban Nhân Dân cấp huyện nơi hội đoàn hoạt động; 

b) Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều 
huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương đăng ký với Ủy Ban Nhân Dân cấp 
tỉnh nơi hội đoàn hoạt động; 

c) Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương đăng ký với cơ quan quản 
lý nhà nước về tôn giáo ở trung ươn". 

 
[Các hội đoàn tôn giáo như Thiếu Nhi Thánh Thể, Gia 

Đình Phật Tử, Đoàn Oanh Vũ v.v... ở bất cứ cấp nào cũng 
đều bị kiểm soát của Nhà Nước CSVN mới được phép sinh 
hoạt. Một đoàn vũ thiếu nhi của tôn giáo, nếu muốn hoạt 
động cũng phải đăng ký xin phép với Nhà Nước CSVN! 
Như vậy một đoàn vũ thiếu nhi của một ngôi trường nào đó, 
thí dụ, có phải đăng ký và xin phép không? Nếu không thì rõ 
ràng là Nhà Nước đang có một chính sách kỳ thị tôn giáo! 
Kỳ thị giữa người hữu thần và người vô thần!].  

 
"Điều 20  
Dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác của 

tôn giáo được hoạt động sau khi đã đăng ký với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.  

Việc đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện và các 
tổ chức tu hành tập thể khác của tôn giáo được áp dụng 
như đối với hội đoàn tôn giáo quy định tại khoản 2 Điều 
19 của Pháp lệnh này. 

  
[Điều này áp dụng cho các chủng viện, tu viện hoặc các 

cơ sở đào tạo các tu sĩ đều phải được Nhà Nước chấp 
thuận. Các hoạt động của các chủng sinh, tu sĩ đều phải 
được trình báo và cho phép mới được hoạt động]. 

 
"Điều 21 
 1. Người đi tu tại các cơ sở tôn giáo phải trên cơ sở 

tự nguyện, không ai được ép buộc hoặc cản trở. Người 
chưa thành niên khi đi tu phải được cha, mẹ hoặc người 
giám hộ đồng ý. 

2. Người phụ trách cơ sở tôn giáo khi nhận người 
vào tu có trách nhiệm đăng ký với Ủy Ban Nhân Dân cấp 
xã nơi có cơ sở tôn giáo". 

 
[Bất cứ một chủng sinh mới hay một tu sĩ mới nào vừa 

nhập viện đều phải khai báo với Nhà Nước. Không một sự 
đến hoặc đi nào (Điều 23) của bất cứ ai mà Nhà Nước 
không biết để kiểm soát]. 

 
"Điều 22  
1. Việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử trong tôn giáo được thực hiện theo hiến chương, điều lệ 

của tổ chức tôn giáo và đảm bảo điều kiện quy định tại 
khoản 2 Điều này; trường hợp có yếu tố nước ngoài thì còn 
phải có sự thỏa thuận trước với cơ quan quản lý nhà 
nước về tôn giáo ở trung ương. 

2. Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được 
Nhà nước thừa nhận: 

a) Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt; 
b) Có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc; 
c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 
3. Việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo 

được thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn 
giáo. 

4. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký về người 
được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; 
thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn 
giáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền". 

 
[Các cuộc phong chức từ nước ngoài. thí dụ như Đức 

Giáo Hoàng phong chức Tổng Giám Mục, Hồng Y ... cho ai 
trong nước, phải có sự chấp thuận của Nhà Nước CSVN. 
Ngay cả những người được phong chức trong nước cũng 
phải được Nhà Nước chấp thuận dựa trên khoản 2a), 2b) 
và 2c). Đây là cách thức Nhà Nước gây ảnh hưởng, muốn 
nắm các nhà lãnh đạo tôn giáo phải "thân" với họ mới được 
chấp thuận, hoặc ngăn ngừa những người chống đối họ và 
cản trở không cho gây thế lực qua việc nắm quyền lãnh 
đạo]. 

 
"Điều 23  
Khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, 

nhà tu hành, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo với 
Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi đi và đăng ký với Ủy Ban 
Nhân Dân cấp huyện nơi đến.  

Trường hợp chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật 
về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh xử lý 
vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự thì khi 
thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo còn phải được sự 
chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đến theo 
quy định của Chính phủ". 

 
[Mọi sự đi lại, thay đổi đều bị theo dõi. Các nhà tu hành 

nào đã bị họ bắt bỏ tù hay quản thúc trong quá khứ, ngay 
cả đến việc "vi phạm pháp luật về tôn giáo" (thí dụ như 
không đăng ký với Nhà Nước một lần nào đó trong quá khứ 
là đã vi phạm pháp luật về tôn giáo rồi) thì sự thuyên 
chuyển còn phải được sự chấp thuận của Nhà Nước. Nhà 
Nước đã hiển nhiên vi phạm quyền công dân, kỳ thị các 
chức sắc và nhà tu khi ra luật để chà đạp quyền công dân 
của họ như đã được minh định trong Hiến Pháp, Chương 5, 
Điều 68 rằng: "Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú 
ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về 
nước theo quy định của pháp luật." Các chức sắc và nhà tu 
hành có quyền tự do đi lại và cư trú bất cứ nơi nào ở trong 
nước, tại sao ra luật bắt họ phải thông báo nơi đi và nơi đến 
của họ!]. 

 
"Điều 24  
1. Tổ chức tôn giáo được thành lập trường đào tạo, mở 

lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. 
2. Việc thành lập trường đào tạo những người chuyên 

hoạt động tôn giáo phải được sự chấp thuận của Thủ 
tướng Chính phủ.  

Việc chiêu sinh của trường đào tạo tôn giáo phải thực 
hiện theo nguyên tắc công khai, tự nguyện của thí sinh và 
điều lệ hoạt động của trường đã được phê duyệt. 

Môn học về lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam là 
các môn học chính khóa trong chương trình đào tạo tại 
trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo. 

3. Việc mở các lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt 



Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 172

động tôn giáo phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy 
Ban Nhân Dân cấp tỉnh nơi mở lớp. 

4. Trình tự, thủ tục thành lập, giải thể trường đào tạo, 
mở lớp bồi dưỡng tôn giáo do Chính phủ quy định". 

 
[Các trường đào tạo các linh mục, sư, sơ, ni cô v.v... 

hoặc các khóa tu học đều phải có sự chấp thuận của Nhà 
Nước CSVN. Trong chương trình tu học, CSVN bắt buộc 
phải có lịch sử và pháp luật Việt Nam. Lịch sử VN ở đây 
phải được hiểu là sẽ phải học về Đảng CSVN như đã được 
gài trong Điều 2 về "lòng yêu nước", kèm theo với những 
luật lệ tôn giáo quy định các vị tu sĩ được làm và không 
được làm những gì]. 

 
"Điều 25  
Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn 

giáo được thực hiện theo quy định sau đây: 
1. Cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải được Ủy 
Ban Nhân Dân cấp huyện nơi diễn ra cuộc lễ chấp thuận; 

2. Cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi một tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương hoặc từ nhiều tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương phải được Ủy Ban Nhân Dân 
cấp tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ chấp thuận". 

 
[Tất cả các cuộc lễ lạc như lễ rước Đức Mẹ, lễ Giáng 

Sinh, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan v.v... đều phải được Nhà Nước 
chấp thuận thì mới được cử hành hoặc đón rước. Họ ngăn 
ngừa tất cả các cuộc tụ họp đông đảo có thể biến thành 
những cuộc xuống đường gây đột biến, và có thể tạo thành 
một phong trào đối kháng như vụ Hòa Hảo]. 

 
"Điều 28 
1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo được tổ chức 

quyên góp, nhận tài sản hiến, tặng, cho trên cơ sở tự 
nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá 
nhân ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

2. Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ 
chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng 
và trước khi quyên góp phải thông báo với Ủy Ban Nhân 
Dân nơi tổ chức quyên góp. 

3. Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi 
ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật". 

 
[Các cơ sở tôn giáo thì thường là do các tín đồ, tín hữu 

đóng góp, hình thức cho, tặng, hoặc do quyên góp mà có. 
Tất cả các cuộc quyên góp và mục đích sử dụng đều phải 
khai báo với Nhà Nước trước. Có nghĩa quyên tiền làm gì, 
được bao nhiêu và cách sử dụng số tiền này ra làm sao, 
đều phải khai báo. Nếu Nhà Nước điều tra và ra luật bắt tất 
cả cán bộ CS khai báo những số tiền mà họ "quyên được 
cho riêng họ" thì chắc chắn họ đã dẹp được nạn tham 
nhũng rồi!]. 

 
"Điều 30  
 Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công 

trình thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện theo 
quy định của pháp luật về xây dựng. 

Khi thay đổi mục đích sử dụng của các công trình 
thuộc cơ sở tín ngưỡng phải có sự chấp thuận của Ủy 
Ban Nhân Dân cấp huyện; khi thay đổi mục đích sử dụng 
của các công trình thuộc cơ sở tôn giáo phải có sự chấp 
thuận của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh. 

 
[Việc sử dụng các cơ sở về tín ngưỡng và tôn giáo nếu 

thay đổi đều phải trình báo và phải có sự chấp thuận của 
Nhà Nước. Ở đây, tín ngưỡng và tôn giáo lại được phân 
biệt rõ ràng. Các cơ sở tín ngưỡng như miễu, đền là nơi thờ 
phượng nhưng nếu nay dùng làm nơi hội họp của Ban Trị 

Sự chẳng hạn; hoặc thư viện của tôn giáo nay được đổi 
thành nhà nguyện thì phải có sự chấp thuận của Nhà Nước. 
Với các cơ sở tín ngưỡng thì chỉ cần sự chấp thuận của cấp 
thấp như UBND Huyện, trong khi đó các cơ sở tôn giáo thì 
phải lên tới cấp tỉnh chấp thuận mới được đổi. Tức họ ngăn 
ngừa những cơ sở có thể biến thành những nơi đào tạo, tụ 
họp, rao giảng tới số đông quần chúng]. 

 
"Điều 35  
Khi tiến hành các hoạt động quan hệ quốc tế sau đây 

phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về 
tôn giáo ở trung ương: 

1. Mời tổ chức, người nước ngoài vào Việt Nam hoặc 
triển khai chủ trương của tổ chức tôn giáo nước ngoài ở Việt 
Nam; 

2. Tham gia hoạt động tôn giáo, cử người tham gia khóa 
đào tạo về tôn giáo ở nước ngoài". 

 
[Mọi việc giao tiếp với các tổ chức và người ngoài nước 

đều phải có sự chấp thuận. Điều này nhắm mạnh vào đạo 
Công Giáo và Tin Lành, Cơ Đốc Giáo (nói chung là Cấp 
Tiến Giáo) v.v... Và kiểm soát luôn cả việc những người 
trong nước ra nước ngoài để tham gia các khóa đào tạo về 
tôn giáo]. 

 
"Điều 36 
Chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài được giảng 

đạo tại cơ sở tôn giáo của Việt Nam sau khi được cơ quan 
quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương chấp thuận, 
phải tôn trọng quy định của tổ chức tôn giáo của Việt Nam 
và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam." 

 
[Những tu sĩ, chức sắc ngoại quốc hay cả những người 

Việt sinh sống ở ngoại quốc về giảng đạo tại Việt Nam phải 
được Nhà Nước chấp thuận và tuân hành những quy định 
về tôn giáo Việt nam mà Pháp Lệnh này là một.] 

 
 

o0o 
 

 
Thật mỉa mai thay cho cụm từ "tự do tôn giáo, tự do tín 

ngưỡng" của người Cộng Sản. Qua Pháp Lệnh này, mọi sự 
đều phải được phép, qua danh nghĩa theo đúng quy định 
của pháp luật, từ Nhà Nước Cộng Sản VN. Qua những điều 
bó buộc ở trên, thử hỏi "tự do" ở chỗ nào! Từ sự di chuyển, 
tới các sinh hoạt thường niên, truyền bá, tu học, khóa học, 
xây dựng trường ốc, nơi thờ phụng, lễ lạc, tu sinh, tu sĩ, thụ 
phong, bãi chức v.v... nhất nhất cử động đều phải được cho 
phép và khai báo, không khác chi dưới hình thức bị giam 
lỏng. Chỉ còn mỗi điều mà chưa thấy họ ra điều khoản là 
những nhà tu hành và các vị chức sắc khi ăn uống gì thì 
phải khai báo trước và phải được sự chấp thuận của Nhà 
Nước! 

 
Nhà Nước CSVN thường hay phản đối các nước ngoại 

quốc là "xen lấn vào việc nội bộ của nước khác" khi họ có 
những lời chỉ trích về nhân quyền hay vi phạm tự do tôn 
giáo. Nhưng Nhà Nước CSVN lại xem nó là một điều bình 
thường, và coi như là quyền mặc nhiên của Nhà Nước để 
xen lấn vào chuyện nội bộ của các đoàn thể, tôn giáo. Họ 
không đếm xỉa đến sự kiện đây là những hội đoàn riêng, tổ 
chức riêng không phải của Nhà Nước. Hãy thử tưởng 
tượng chính quyền ở các nước VĂN MINH khác cũng ra 
một Pháp Lệnh tương tự như Pháp Lệnh này tại nước của 
họ! Chắc chắn cái chính phủ xuẩn động đó sẽ bị dân chúng 
phản đối khắp nơi, không từ chức thì cũng bị lật đổ.  

 
Và Hiến Pháp của Nhà Nước CSVN thường được ví 

như tờ giấy lộn cũng không gì là quá đáng. ♣ 
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Bän tham luÆn cûa  
Ban HÜ§ng DÅn  

Trung ÐÖng Gia ñình 
PhÆt Tº ViŒt Nam  

tåi Hoa Kÿ 
 

Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt 
Kính båch... 
Kính thÜa... 
 
Chúng con, Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng Gia ñình PhÆt 

Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ (BHDTÐ/GñPT), lÀn ÇÀu tiên ÇÜ®c 
góp ti‰ng nói cûa mình vào ñåi H¶i cûa Giáo H¶i, chúng 
con xin Ç†c bài tham luÆn Çã ÇÜ®c thông qua tÆp th‹ Anh 
ChÎ Em chúng con vŠ m¶t ÇŠ tài rÃt cÛ nhÜng cÛng rÃt m§i, 
vì Çã làm chúng con bæn khoæn træn trª, Ç¥c biŒt là nó liên 
quan Ç‰n tÃt cä chúng ta có m¥t ª Çây, tØ chÜ Tæng Ni Ç‰n 
hàng PhÆt tº tåi gia nói chung, và GñPT nói riêng. ñó là: 
VÃn ñŠ Giáo Døc Tu°i TrÈ ViŒt Nam theo PhÆt ª häi ngoåi. 

 
Kính thÜa liŒt quí vÎ, 
Tu°i trÈ PhÆt giáo trong nÜ§c thì "ÇÜ®c" giáo døc Ç‹ 

quên Çi quá khÙ, Ç‹ không còn bi‰t Ç‰n Giáo H¶i PhÆt Giáo 
ViŒt Nam ThÓng NhÃt là gì, Çã cÓng hi‰n nh»ng gì cho s¿ 
nghiŒp væn hóa, giáo døc, hòa bình dân t¶c, trong nh»ng 
giai Çoån c¿c kÿ hi‹m nghèo cûa lÎch sº. Máu và nÜ§c m¡t 
cûa chÜ Tæng Ni và PhÆt tº Çã Ç° ra dÜ§i nhiŠu hình thÙc, 
b¢ng bi nguyŒn và hùng l¿c cûa mình, Çã chÎu tù Çày và cä 
læng nhøc, v.v... tÃt cä Çã xäy ra trên ÇÃt nÜ§c nhÕ bé cûa 
mình, chÌ m§i Çây thôi, nhÜng tu°i trÈ ViŒt Nam hôm nay cÖ 
hÒ nhÜ không hŠ hay bi‰t. Ÿ häi ngoåi, tuy không bÎ "bÎt m¡t 
bÎt tai" nhÜ trong nÜ§c, sách vª, báo chí, phÜÖng tiŒn truyŠn 
thông... låi rÃt phong phú nhÜng các em ª lÙa tu°i thanh 
thi‰u niên phÀn Çông sinh ra và l§n lên ª häi ngoåi, "ti‰ng 
mË ÇÈ" không còn là ti‰ng ViŒt n»a mà là ti‰ng Anh, nên 
không th‹ và không ham thích Ç†c sách báo, nghe radio... 
ti‰ng ViŒt, k‰t quä cÛng không khá hÖn các em bên nhà: 
Không bi‰t GHPGVNTN là gì, Çã làm gì cho quê hÜÖng xÙ 
sª. Chính vì vÆy, các em thi‰u giáo døc cæn bän Ç‹ bi‰t 
nh»ng ÇiŠu Çáng lë ra các em phäi bi‰t! 

Nh»ng ÇiŠu thi‰u sót này là do tÃt cä ThÀy Trò chúng ta 
không quan tâm lÅn nhau trong hÖn m¶t phÀn tÜ th‰ k› qua. 

Vì vÆy, bài tham luÆn cûa chúng con hôm nay xin ÇÜ®c 
bàn vŠ nh»ng Çi‹m sau Çây: 

 
I. Vai trò cûa tu°i trÈ PG ª häi ngoåi ÇÓi v§i 

tÜÖng lai ñåo Pháp và Dân T¶c 
 
Tu°i trÈ PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ là sÙc sÓng, là 

tài nguyên phong phú ÇÓi v§i tÜÖng lai ñåo Pháp, Dân T¶c- 
ñó là m¶t th¿c th‹ mà Giáo H¶i cÀn quan tâm và xây d¿ng 
nŠn täng công viŒc ÇÀu tÜ có tinh tÃn lâu dài, Ça dång cho 
nên chúng ta cÀn phäi Çem h‰t tình thÜÖng, tâm huy‰t và s¿ 
d¡t dìu Ç‹ nh»ng mÀm non có th‹ Çâm hoa k‰t trái và tÜÖng 

lai PGVN tåi Häi Ngoåi có ÇÜ®c nh»ng Çóa sen thÖm mùi 
Çåo hånh và nh»ng håt giÓng lành cho vÜ©n hoa dân t¶c. 

Vì th‰ công viŒc giáo døc tu°i trÈ PGVN ª häi ngoåi là 
m¶t tr†ng trách vô cùng quan tr†ng, chúng ta cÀn quan tâm 
và chia xÈ. 

 
II. SÙ mŒnh giáo døc tu°i trÈ 
 
SÙ mŒnh giáo døc tu°i trÈ PGVN ª häi ngoåi thu¶c vŠ 

nhiŠu nhà giáo døc. ñ¶i ngÛ này gÒm có thÀy cô giáo cûa 
nhà trÜ©ng, nh»ng ngÜ©i có trách nhiŒm giáo døc ngoài xã 
h¶i cÛng nhÜ trong C¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt, ThÀy, T°, SÜ 
Phø... ª chùa, Phø huynh ª gia Çình, và anh chÎ Huynh 
TrÜªng ª GñPT cÛng nhÜ không th‹ loåi trØ nh»ng phim 
änh, sách báo, truyŠn thanh truyŠn hình và tÃt cä nh»ng gì 
mà ngành truyŠn thông r¶ng l§n trên mång internet Çem låi 
cho con em chúng ta. 

NhÜ vÆy, con em cûa chúng ta hÜ hay nên, tÓt hay xÃu, 
không phäi chÌ có chúng ta änh hÜªng lên và trách nhiŒm 
mà có th‹ nói do c¶ng ÇÒng xã h¶i nói riêng và toàn th‹ 
chúng sanh nói chung. Tuy nhiên, chúng ta vÅn phäi trách 
nhiŒm vŠ phÀn cûa mình mà không th‹ yêu cÀu, Çòi hÕi, 
ki‹m soát, v.v... bÃt cÙ ÇiŠu gì ª lãnh v¿c khác. Vì vÆy 
chúng ta luôn luôn phäi rà xét låi xem trong công viŒc giáo 
døc con em, chúng ta có Çi Çúng møc tiêu ÇÜ©ng lÓi, có cÆp 
nhÆt hóa phÜÖng pháp truyŠn Çåt, có là tÃm gÜÖng sáng cho 
con em vŠ nh»ng gì mình Çã dåy... hay không. Giáo døc 
PhÆt Giáo vì th‰ có nh»ng nét Ç¥c trÜng riêng không th‹ 
ÇÒng hóa v§i nh»ng nŠn giáo døc th‰ gian mà con em 
chúng ta có th‹ ti‰p xúc. 

 
III. N¶i dung giáo døc 
 
1) Møc tiêu giáo døc cûa PhÆt Giáo:  
Con ngÜ©i là m¶t sän phÄm cûa xã h¶i mà nó Çang 

sÓng; ngoài ra, m‡i th‰ hŒ có vÃn ÇŠ riêng cûa nó, do s¿ 
bi‰n thiên cûa môi trÜ©ng, hoàn cänh chung quanh cÛng 
nhÜ nh»ng bi‰n cÓ dao Ç¶ng mang tính th©i Çåi; vì vÆy, tuy 
cùng ÇÜ®c hÃp thø m¶t nŠn giáo døc PG nhÜng m¶t em 
Çoàn sinh GñPTVN tåi ViŒt Nam không giÓng m¶t em 
GñPTVN ª MÏ, m¶t em Çoàn sinh GñPT ª MÏ không giÓng 
m¶t em ª Pháp, ñÙc hay Úc v.v..., thÆm chí m¶t Çoàn sinh 
GñPT hôm nay ª ViŒt Nam cÛng không giÓng anh chÎ em 
chúng ta, cÛng là Çoàn sinh GñPT nhÜng thu¶c vŠ nh»ng 
ngày xÜa cách Çây 40, 50 næm. Tuy nhiên, møc tiêu giáo 
døc dù ª Çâu cÛng ÇŠu nh¡m Ç‰n nh»ng yêu cÀu Çào tåo 
sau Çây: 

 
* Có Çåo ÇÙc hÖn: Giáo døc PG nh¢m Çào tåo cho con 

ngÜ©i PT khä næng nâng cao phÄm chÃt Çåo ÇÙc nÖi mình; 
Çó là s¿ gi» gi§i, tu gi§i v.v... mà bÃt cÙ t° chÙc nào cûa 
PhÆt Giáo ÇŠu có th¿c hành (Tam quy, NgÛ gi§i, tu Bát 
quan trai gi§i v.v...) Ç‹ trang nghiêm bän thân mình và quÓc 
Ç¶ mình Çang sÓng. 

 
* Có tài næng: Có tài næng Çây không phäi là có ÇÀy 

ki‰n thÙc Çåi h†c hay hÆu Çåi h†c, v§i thÆt nhiŠu b¢ng cÃp, 
tÜ§c vÎ th‰ gian, cÛng không phäi là dó tài nói Çû các thÙ 
ti‰ng trên th‰ gi§i. Nh»ng cái này không phäi là không cÀn 
nhÜng nó không n¢m trong møc tiêu Çào tåo cûa m¶t nŠn 
giáo døc PhÆt Giáo vì nh»ng th‰ này Çã có nhà trÜ©ng v§i 
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nŠn h†c vÃn th‰ gian bao la bát ngát, ai muÓn h†c Ç‰n bao 
gi© cÛng ÇÜ®c, lên cao bao nhiêu cÛng ÇÜ®c v.v... không 
làm trª ngåi gì Ç‰n ai cä n‰u mình Çã có Çåo ÇÙc và an låc. 
MÃy ch» "có tài næng" ª Çây có nghïa là óc sáng tåo, có trí 
tuŒ giäi thoát Ç‹ ÇÓi diŒn v§i nh»ng tình huÓng vô thÜ©ng, 
bÃt nhÜ š cûa cu¶c Ç©i mà không bao gi© thÃt v†ng, mÃt 
niŠm tin, dù cho có vÃp ngã, cÛng có khä næng và dÛng cäm 
ÇÙng dÆy b¢ng chính Çôi chân cûa mình, nhìn b¢ng c¥p m¡t 
cûa mình và Çi t§i møc tiêu mình Çã nh¡m Ç‰n. 

 
* Có an låc: Xã h¶i càng phát tri‹n, con ngÜ©i càng væn 

minh thì áp l¿c trên con ngÜ©i càng l§n, càng có nhiŠu ngÜ©i 
bÎ bŒnh tâm thÀn, càng có nhiŠu ngÜ©i mÃt ngû, rÓi loån 
thÀn kinh v.v... ñó là chÜa nói nh»ng tác Ç¶ng cûa chi‰n 
tranh, thiên tai, båo l¿c, kÿ thÎ chûng t¶c, kÿ thÎ tôn giáo... 
xäy ra h¢ng ngày ª kh¡p m†i nÖi trên th‰ gi§i làm cho con 
ngÜ©i gÀn nhÜ luôn sÓng trong tình trång bÃt °n, không có 
giây phút nào ÇÜ®c thanh thän thoái mái. Giáo døc PG cÛng 
chÎu phÀn trách nhiŒm vŠ nh»ng bÃt °n cûa th‰ gi§i. Bªi 
vÆy, "có an låc" là châm ngôn và cách th¿c hiŒn là giáo døc 
lòng tØ bi (bao gÒm tình thÜÖng yêu r¶ng l§n, s¿ bao dung, 
tình Çoàn k‰t, sÓng hiŠn thiŒn...) và trí tuŒ (thÃy bi‰t nhÜ 
thÆt, không cÓ chÃp, không thành ki‰n...) là møc tiêu rÃt 
quan tr†ng và rÃt cÀn thi‰t trong giáo døc PhÆt Giáo. 

ñ‹ có an låc, PG dåy tín ÇÒ cûa mình r¢ng: Ý nghïa th¿c 
s¿ cûa cu¶c sÓng là sÓng v§i nh»ng gì Çang là, trong giây 
phút hiŒn tåi, mà không tham Ç¡m nó (chánh niŒm), do lÓi 
sÓng Çó, së có an låc. 

 
2) ñ¥c tính nŠn Giáo Døc PhÆt Giáo 

 
* ñúng chân lš: m¥c dù 2 ch» "chân lš" là ÇÀu ÇŠ tranh 

luÆn cûa m†i ngÜ©i; m¥c dù "bên này dãy Pyrénées là chân 
lš, bên kia là sai lÀm (Au deci de les Pyrénées est la verité, 
au delà est faux") nhÜng ª m¶t chØng m¿c nào Çó chúng ta 
có th‹ chÙng minh r¢ng nŠn giáo døc PG là Çúng chân lš. 
ThÆt vÆy, theo Schumacher thì ngày nay, có 3 lš thuy‰t giáo 
døc ÇÜ®c chÃp nhÆn, Çó là: 

- møc tiêu duy nhÃt cûa GD là cung cÃp các cÖ h¶i phát 
tri‹n là loåi bÕ các änh hÜªng gây trª ngåi s¿ phát tri‹n. 

- møc tiêu cûa GD là Çem Ç‰n cho cá nhân s¿ phát tri‹n 
tri thÙc Ç‰n cao Çi‹m. 

- giáo døc phäi ÇÜ®c xem là có mÓi liên hŒ v§i c¶ng ÇÒng 
hÖn là liên hŒ cá nhân, và công viŒc chính cûa GD là Çào 
tåo nh»ng công dân h»u døng.  

 
Còn theo Einstein, nhà vÆt lš h†c vï Çåi cûa th©i Çåi 

chúng ta thì: 
- nhà trÜ©ng luôn luôn là phÜÖng tiŒn quan tr†ng nhÃt 

truyŠn thØa sän nghiŒp truyŠn thÓng tØ th‰ hŒ này qua th‰ 
hŒ khác. 

- nhÜng n‰u nhà trÜ©ng chÌ là công cø truyŠn Çåt ki‰n 
thÙc thì Çó là sai lÀm. Ki‰n thÙc là "ch‰t" mà nhà trÜ©ng thì 
phøc vø s¿ sÓng. 

- vì vÆy nhà trÜ©ng cÀn phäi phát tri‹n nh»ng phÄm chÃt 
và khä næng nào cûa tu°i trÈ có giá trÎ Çem låi an låc và 
hånh phúc cho c¶ng ÇÒng. 

 
NhÜ vÆy chúng ta thÃy rõ quan Çi‹m giáo døc cûa PG 

bao gÒm tÃt cä các yêu cÀu trên, nghïa là m¶t nŠn giáo døc 
khai phóng, Çem låi l®i ích không chÌ cho bän thân mà còn 

"lan r¶ng muôn nhà" (cho cä tha nhân), không phân biŒt 
màu da, ranh gi§i quÓc gia, tôn giáo, giai cÃp xã h¶i v.v... 

 
* Cæn cÙ vào kinh Çi‹n PhÆt Giáo 
NŠn giáo døc PG tÃt nhiên là dùng tài liŒu tØ giáo lš cûa 

ñÙc Th‰ Tôn hay 3 tång kinh Çi‹n rÒi! NhiŠu h†c giä Tây 
phÜÖng Çã dày công nghiên cÙu và công nhÆn giá trÎ ph° 
quát cûa kinh Çi‹n PG, nghïa là ñÙc PhÆt không chÌ dåy cho 
chÜ vÎ Tÿ Kheo mà còn dåy cho cä tÙ chúng n»a (kinh ThiŒn 
Sinh, kinh HiŠn Nhân, kinh HiŠn Ngu v.v... là nh»ng b¶ kinh 
dåy vŠ hi‰u kính, cách xº th‰, vŠ cä kinh t‰ và chính trÎ 
n»a). 

Xin khÕi tri‹n khai phÀn này. 
 
IV. NgÜ©i giáo døc (SÜ Phø, ThÀy giáo, Huynh 

trÜªng) 
 

1) PhÜÖng pháp truyŠn Çåt: PhÆt Pháp không bao gi© 
cÛ. Có cÛ chæng là do phÜÖng pháp truyŠn Çåt l‡i th©i. Vì 
vÆy, phÜÖng pháp truyŠn Çåt cÛng là vÃn ÇŠ cÀn thi‰t cho 
giáo døc tu°i trÈ. N‰u chúng ta dåy m¶t bài PhÆt Pháp cho 
các em b¢ng phÜÖng pháp thuy‰t giäng hoàn toàn thì bài 
h†c së trª thành tÈ nhåt, các em së buÒn ngû.. nhÜng cÛng 
v§i bài h†c Çó, mà chúng ta dùng nh»ng tr® huÃn cø v§i 
phÜÖng pháp thính thÎ hiŒn Çåi, v§i bæng Video, v§i máy 
chi‰u lên màn hình v.v... thì các em së theo dõi m¶t cách 
hÙng thú ngay. Ngoài ra, n‰u chúng ta chÌ "Ç¶c thoåi" cÛng 
dÍ gây không khí buÒn chán cho l§p h†c. NgÜ©i giäng phäi 
cho h†c trò "vÃn Çáp", bÀu không khí gi»a thÀy trò së có s¿ 
giao cäm ngay. Tuy nhiên, muÓn ÇÜ®c nhÜ vÆy, ngÜ©i thÀy 
phäi ÇÀu tÜ nhiŠu th©i gian, tâm huy‰t và trí tuŒ cho bài 
giäng cûa mình. 

 
2) TÜ cách: Çåo ÇÙc, tài næng và tu h†c: ñây là vÃn ÇŠ 

thân giáo. M¶t ông thÀy giáo ª ngoài Ç©i có th‹ tri hành 
không h®p nhÃt. Ví dø m¶t ông giáo sÜ thåc sï vŠ væn phåm 
(grammar) có th‹ thuy‰t giäng vŠ luÆt væn h¢ng gi©, h¢ng 
tuÀn... trên giäng ÇÜ©ng, nhÜng trên th¿c t‰, ông ta nói 
không có câu nào Çúng væn phåm cä. V§i ông thÀy giáo Çåo 
thì khác, m¶t SÜ Phø dåy cho ÇŒ tº cûa mình, m¶t Huynh 
TrÜªng GñPT dåy cho Çoàn sinh cûa mình... thì không th‹ 
nhÜ vÆy ÇÜ®c. Chúng ta không th‹ dåy cho các em æn chay 
niŒm PhÆt mà bän thân chúng ta thì Çi câu cá, sæn b¡n... 
chúng ta không th‹ dåy các em "tôn tr†ng s¿ thÆt" mà ÇÒng 
th©i chúng ta nói dÓi tr¡ng tr®n trÜ§c m¥t các em. Chúng ta 
không th‹ dåy các em "Quy y PhÆt Pháp Tæng..." mà bän 
thân chúng ta phän låi ThÀy T° cûa mình... Vì vÆy ngÜ©i 
thÀy giáo Çåo, ngÜ©i Huynh TrÜªng GñPT phäi luôn luôn soi 
r†i låi mình, cÓ g¡ng sÓng theo 5 hånh, 5 ÇiŠu luÆt mà mình 
Çã phát nguyŒn. NgÜ©i Huynh TrÜªng GñPT không bao gi© 
Çóng kÎch trÜ§c m¥t Çoàn sinh cûa mình, không bao gi© 
khoe khoang vŠ mình, mà phäi luôn sÓng trong chánh niŒm 
tÌnh thÙc. NgÜ©i Huynh TrÜªng GñPT luôn Ç¥t mình vào 
trong tình trång ÇÜ®c các em nhìn ª m†i nÖi trong m†i lúc... 
Ç‹ ÇØng bao gi© làm ÇiŠu gì có l‡i, cÀn phäi che giÃu. NgÜ©i 
Huynh TrÜªng GñPT phäi luôn trau giÒi tài & ÇÙc song hành 
v§i s¿ tu h†c và tu tÆp thÜ©ng xuyên vì tu h†c nhÜ bÖi 
thuyŠn trong dòng nÜ§c ngÜ®c cûa cu¶c Ç©i, không ti‰n ¡t 
phäi lùi.  

NgÜ©i thÀy giáo Çåo cao hÖn ngÜ©i Huynh TrÜªng GñPT 
m¶t bÆc n»a nên phäi luôn luôn dùng gi§i luÆt Ç‹ trang 
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nghiêm thân tâm cûa mình, làm gÜÖng sáng cho h†c trò và 
ÇŒ tº cûa mình noi theo. 

 
3) Tinh thÀn bao dung cûa ngÜ©i ThÀy: M¶t vÎ thÀy 

giáo Çåo, ngoài nh»ng ÇÙc tính trên Çây còn có th‹ cäm hóa 
h†c trò cûa mình, ÇŒ tº cûa mình, Çàn em cûa mình b¢ng 
ÇÙc tính bao dung hÖn là k› luÆt s¡t hay nh»ng hình thÙc 
phåt, ki‹m Çi‹m... Tu viŒn cûa ThiŠn sÜ Bankei k› luÆt rÃt 
nghiêm. Các ThiŠn sinh không ÇÜ®c trª vŠ tu viŒn quá 
khuya. Khuya nào SÜ cÛng Çi ki‹m tra các phòng Ç‹ xem 
h†c trò cûa mình Çã vŠ Çû chÜa. M¶t hôm SÜ phát hiŒn ra 
Çã quá nºa Çêm mà m¶t ThiŠn sinh vÅn chÜa trª vŠ tu viŒn. 
Vào phòng, SÜ nhìn thÃy m¶t chi‰c gh‰ ª dÜ§i cºa s°, 
ThiŠn sinh dùng Ç‹ leo qua cºa s° ra ngoài rong chÖi. SÜ 
dËp chi‰c gh‰ Çi và ÇÙng vào ch‡ Çó. GÀn sáng, ngÜ©i h†c 
trò Çi chÖi vŠ, anh ta vØa Ç¥t chân xuÓng ch‡ mà anh ta 
tÜªng là chi‰c gh‰ thì Çúng vào ÇÀu cûa SÜ phø! Anh ta hÓt 
hoäng quÿ xuÓng låy ThÀy xin sám hÓi. SÜ nhË nhàng bäo: 
"Bên ngoài lånh l¡m con coi chØng bÎ cäm! LÀn sau có Çi ra 
ngoài phäi m¥c áo cho Ãm". 

Dï nhiên së không bao gi© có lÀn sau n»a và anh h†c trò 
tØ Çó tu h†c tinh chuyên không ai b¢ng. Quä thÆt lòng bao 
dung cûa ngÜ©i ThÀy, có nh»ng diŒu døng "không th‹ nghï 
bàn" nhÜ vÆy Çó! 

 
V. ñÓi tÜ®ng giáo døc 

 
1) Tu Sï PhÆt Giáo: Tæng Ni sinh chính là ÇÓi tÜ®ng cÀn 

ÇÜ®c quan tâm hÖn h‰t; vì h† là th‰ hŒ k‰ thØa, së Çóng vai 
trò nòng cÓt trong công cu¶c ho¢ng dÜÖng chánh pháp và 
giáo døc Çåo PhÆt cho th‰ hŒ trÈ. 

Tæng Ni sinh trÈ ª trong nÜ§c hay ª häi ngoåi ÇŠu có 
chiŠu hÜ§ng sinh hoåt khác v§i SÜ phø cûa h† ngày xÜa rÃt 
nhiŠu - nên có th‹ bÎ quÀn chúng hi‹u lÀm là buông lung, 
phóng dÆt. 

 
2) CÜ sï PhÆt Tº: CÛng rÃt cÀn s¿ quan tâm cûa quš 

ThÀy giáo døc tu h†c, kinh Çi‹n v.v... Ÿ Âu Châu, quš ThÀy 
có lÎch tu h†c h¢ng næm dành cho CÜ sï (bao gÒm GñPT) 
nên anh chÎ em PT ª Çó ÇÜ®c tu h†c ÇŠu Ç¥n hÖn, do vÆy, 
trình Ç¶ thông hi‹u kinh Çi‹n cÛng nhiŠu hÖn anh chÎ em 
chúng con ª Hoa Kÿ này; m¥c dù chúng con ÇÜ®c bi‰t r¢ng 
nh»ng kÿ tu h†c ª Âu Châu, luôn có s¿ hiŒn diŒn, giäng dåy 
cûa rÃt Çông quš ThÀy tØ MÏ sang. 

 
3) Thanh thi‰u niên PhÆt Tº (bao gÒm GñPT): Các 

em cÛng nhÜ các anh chÎ TrÜªng cûa chúng, chÜa ÇÜ®c s¿ 
quan tâm ÇÀy Çû cûa quš ThÀy. Quš ThÀy ª chùa (ÇÓi v§i 
các  ñÖn vÎ) cÛng thÜ©ng Çi thuy‰t giäng các nÖi, Huynh 
TrÜªng GñPT và các em khó g¥p ÇÜ®c ThÀy giäng cho. ñÓi 
v§i các tråi huÃn luyŒn cûa trung ÜÖng, nhiŠu khi chúng con 
Çã m©i quš ThÀy tØ mÃy tháng trÜ§c nhÜng Çôi khi cÛng bÎ 
"høt" vì m¶t sÓ quš ThÀy Çã có th©i khóa bi‹u Çi giäng ª nÖi 
khác rÒi! 

 
4) TÃt cä m†i ngÜ©i: Nh»ng bài vi‰t trên net, nh»ng 

bu°i giäng trên các forum tu h†c v.v... cûa quš ThÀy, rÃt l®i 
låc cho PhÆt Tº nói riêng và m†i ngÜ©i nói chung; nhiŠu 
ngÜ©i không phäi là PhÆt Tº cÛng rÃt thích nghe Pháp. 
ñúng nhÜ ñÙc PhÆt Çã nói: "Dù cho chÜ PhÆt có ra Ç©i hay 
không, PhÆt Pháp vÅn tÒn tåi và ai th¿c hành PhÆt Pháp së 
ÇÜ®c sÓng Ç©i an låc" không phân biŒt. 

Chôø  

ngöôøi 
 

Cánh Sen nghiêng trong gió 
TØng búp tr¡ng m¶t màu 

Lá xanh håt nÜ§c nhÕ 
NhoÈn miŒng cÜ©i v§i nhau 

 
N¡ng vŠ ÇÆu cành trúc 
Chim ríu rít hót vang 
Xuân vŠ có nh»ng lúc 
Con tim ÇÆp r¶n ràng 

 
Mây chiŠu trôi l»ng th»ng 
TØng bÜ§c gi»a ÇÒi ngang 

Anh vÅn còn mãi ÇÙng 
Ch© hÒn em bÜ§c sang... 

 

Hå Anh 
 

VI. phÜÖng án th¿c hiŒn 
1) Các viŒn nghiên cÙu PhÆt h†c: Hoàn thiŒn n¶i dung 

giáo døc và ph° bi‰n kh¡p nÖi. 
2) Các cÖ sª Çào tåo ngÜ©i k‰ thØa (PhÆt h†c viŒn, 

ThiŠn viŒn v.v...): Ti‰p tøc Çào tåo Tæng Ni sinh ÇÀy Çû 
phÄm chÃt và tài næng. 

3) Các khóa tu h†c thÜ©ng xuyên và ÇÎnh kÿ: Làm 
giÓng nhÜ Âu Châu. 

 
K T 
Trên Çây là nh»ng n‡i niŠm træn trª và mong Ü§c cûa 

chúng con trong vÃn ÇŠ giáo døc tu°i trÈ PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ª häi ngoåi ÇÓi v§i tiŠn ÇŠ ñåo Pháp và Dân T¶c, 
chúng con ngÜ«ng mong ChÜ tôn Giáo phÄm và ñåi chúng 
hãy b¡t ÇÀu cho m¶t s¿ ÇÀu tÜ có tính lâu dài và vô cùng 
quan tr†ng. Trong sÙ mŒnh xi‹n dÜÖng và bäo vŒ chánh 
pháp, hành trình còn nhiŠu chông gai và thº thách nên cÀn 
có s¿ h‡ tr® ghi hi‰n và ti‰p nÓi cûa nhiŠu th‰ hŒ trong m†i 
thành phÀn, trong quÀn chúng PTVN. Chúng con xin ñåi 
H¶i quan tâm, chia xÈ và bao dung.� 
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Tham Luaän Chính Trò 

Qua HARTZ IV, 

thử nhìn lại những biến 

chuyển chính trị của Đức 

từ năm 2002 
 

� Leâ Hoaøng Thanh 
 

ối với những người thường quan tâm và theo doõi 
tình hình chính trò của Ñöùc đều nghĩ rằng, cuộc 

baàu cöû Quoác Hoäi Ñöùc vaøo muøa thu 2002 khoái ñoái laäp 
CDU/CSU vôùi öùng cöû vieân Edmund Stoiber, ñöông kim 
Thuû Hieán bang Bayern theá naøo cuõng thaéng cöû döïa theo 
keát quaû thaêm doø yù kieán cöû tri Ñöùc trong nhieàu thaùng 
tröôùc ñoù. Nhöng kết quả ñaõ ñi ngöôïc laïi söï phoûng ñoaùn 
của daân chuùng vaø của nhieàu chuyeân gia nghieân cöùu baàu 
cöû cuõng nhö nhöõng bình luaän gia teân tuoåi ôû Ñöùc. 
Gerhard Schroeder ñaõ thaéng vaø tieáp tuïc caàm quyeàn 
nöôùc Ñöùc trong chöùc vuï Thuû Töôùng qua söï lieân minh vôùi 
ñaûng Xanh, nhieäm kyø thöù 2 ñeán naêm 2006. 

 
Thöû xeùt ñeán nguyeân nhaân naøo ñaõ laøm cho Schroeder 

thaéng cöû vaøo giờ choùt, daàu khoâng veû vang maáy; nguyeân 
nhaân naøo ñaõ laøm cho Stoiber thaát baïi, choân theo caùi 
tham voïng seõ laø ngöôøi ñaàu tieân cuûa ñaûng Xaõ Hoäi Thieân 
Chuùa Giaùo (CSU, chæ coù ôû bang Bayern) ñaùnh ñoå ñöôïc 
Gerhard Schroeder ra khoûi chính quyeàn ñeå leân laøm vò 
nguyeân thuû quoác gia Ñöùc?  

Chuùng toâi chæ muoán ñôn cöû ra vaøi nguyeân nhaân chính 
ñöa ñeán söï thaønh coâng “baát ngôø“ maø ngay caû oâng 
Schroeder cuõng khoâng löôïng öôùc ñöôïc. Schroeder tuy laø 
“moät chính trò gia laõo luyeän“, ñaõ töøng laø Thoáng Ñoác bang 
Niedersachsen, nhöng oâng ta vaãn khoâng giaûi quyeát ñöôïc 
nhöõng khoù khaên taïi Niedersachsen do chính oâng ta laõnh 
ñaïo. So vôùi bang Bayern vaøo naêm 1998 thì 
Niedersachsen thua xa Bayern. Ngaân saùch tieåu bang 
Niedersachsen thaâm thuûng, naïn thaát nghieäp cao, trong 
khi ñoù thì Bayern laø moät tieåu bang coù ít ngöôøi thaát nghieäp 
nhaát treân toaøn nöôùc Ñöùc cho tôùi nay vaø neàn kinh teá ôû 
Bayern phaùt trieån maïnh.  

Tröôùc heát, do khoân ngoan vaø möu löôïc neân 
Schroeder ñaõ loaïi ñöôïc ñoái thuû cuûa oâng trong noäi ñaûng 
SPD laø oâng Oskar Lafontaine (cöïu chuû tòch ñaûng SPD, 
ngöôøi ñaõ töøng ra tranh cöû vôùi cöïu TT Kohl, CDU) khi 
Gerhard Schroeder tuyeân boá trong cuoäc tranh cöû Thoáng 
Ñoác Nierdersachsen vaøo 1998 laø neáu oâng ta khoâng 
chieám ñöôïc ña soá söï uûng hoä cuûa daân chuùng bang naøy thì 
oâng seõ khoâng laø öùng cöû vieân Thuû Töôùng cuûa SPD, ra 
tranh cöû vôùi Kohl. Luùc ñoù, daân Ñöùc coù caûm tình nhieàu vôùi 
Schroeder hôn laø vôùi Lafontaine neân hoï choïn Schroeder. 
OÂng ta khoâng nhöõng ñaõ thaéng cöû taïi Niedersachsen maø 
coøn ñöôïc baàu laøm öùng cöû vieân Thuû Töôùng cuûa ñaûng 

SPD. Lafontaine cay cuù nhöng vì chieán thuaät cuûa 
Schroeder quaù sieâu, cao tay aán neân cuoái cuøng 
Lafontaine ñaønh phaûi nhöôïng boä ñeå cho Schroeder tung 
hoaønh vaø keát quaû, Schroeder haát ñöôïc Helmut Kohl ra 
khoûi chính quyeàn vaøo naêm 1998!  

Cuõng neân noùi theâm laø oâng Kohl, ngöôøi Thuû Töôùng 
ñaàu tieân cuûa moät nöôùc Ñöùc thoáng nhaát, thaát baïi trong 
cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi 1998 maø lyù do chính laø vì chính 
quyeàn thôøi baáy giôø bò toá tham nhuõng, coù quyõ ñen vaø ñieàu 
quan troïng hôn heát laø khoâng thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieàu 
ñaõ höùa heïn ñoái vôùi daân chuùng phiùa Ñoâng (DDR cuõ) neân 
hoï ñaâm ra baát bình, queân ôn vaø khoâng uûng hoä oâng Kohl 
nöõa. Theâm moät lyù do khaùc, vì daân chuùng Taây Ñöùc luùc ñoù 
quaù vui möøng sau khi ñaát nöôùc vöøa môùi ñöôïc thoáng nhaát 
neân chöa ño löôøng ñöôïc haäu quaû do DDR ñem laïi sau 40 
naêm theo chuû nghóa coäng saûn, roát cuoäc phaûi coøng löng 
gaùnh moùn nôï khoång loà do Coäng Saûn Ñoâng Ñöùc ñeå laïi. 
Do ñoù chính quyeàn Kohl ñaõ ñem ñoå bieát bao tieàn qua caùc 
bieän phaùp nhö taêng thueá, coâng nhaân vieân Taây Ñöùc phaûi 
xuaát löông giuùp ñôõ ñoàng höông (Solidatitaetsbeitrag) 
nhaèøm muïc ñích caûi tieán ñôøi soáng ngheøo khoå beân Ñoâng 
Ñöùc. Chính vì vaäy chính quyeàn cuõng bò daân chuùng phiùa 
Taây chaùn gheùt vaø haäu quaû laø CDU thaát cöû sau 16 naêm 
lieân tieáp caàm quyeàn.  

Schroeder keá vò oâng Kohl, lieân minh vôùi ñaûng Xanh 
leân naém quyeàn nöôùc Ñöùc. Trong nhieäm kyø ñaàu, 4 naêm, 
Schroeder ñöôïc daân Ñöùc uûng hoä nhöng veà laâu veà daøi, 
daân chuùng nhìn thaáy Schroeder thöïc taøi chaúng bao 
nhieâu, coù veû ñoùng kòch vaø thích ñöôïc chuù yù qua Ti Vi 
(cho neân ñöôïc goïi laø Medien-Kanzler), tuøy tröôøng hôïp 
luùc naøo cuõng vuoát ve laøm vöøa loøng daân neân uy tín 
Schroeder ngaøy giaûm daàn.  

 
Maáy thaùng tröôùc cuoäc baàu cöû naêm 2002, SPD vaø 

Schroeder xem nhö tuyeät voïng. Döïa theo keát quaû thaêm 
doø cöû tri, lieân minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû vaø Schroeder 
nghó laø mình seõ thaát cöû, seõ thua Stoiber vaø khoái ñoái laäp 
leân caàm quyeàn. Nhöng coù leõ loøng trôøi thöông oâng chöa 
döùt neân vaøo thaùng 8.2002, moät côn luõ luït khoác lieät ñaõ taøn 
phaù vaø gaây thieät haïi naëng neà cho nhieàu vuøng thuoäc Ñoâng 
Ñöùc. Côn luõ luït chöa töøng coù töø 100 naêm nay, ñaõ gaây 
thieät haïi taïi Passau, Bayern vaø ñaëc bieät doïc theo doøng 
soâng Elbe lan traøn töø Nam ñeán Baéc Ñöùc gaây toån thaát 
naëng ôû nhieàu nôi thuoäc nhöõng tieåu bang nhö  
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-
Holstein, Niedersachsen vaø Sachsen. Theo öôùc tính cuûa 
nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn thì söï thieät haïi sau côn luõ taïi 
caùc vuøng noùi treân hôn 25 tyû Euro. Rieâng taïi Dresden 
thuoäc bang Sachsen (nôi maø möùc ñoä nöôùc luït leân cao 
nhaát töø naêm 1845 cuõng nhö bò côn luõ taøn phaù nhieàu nhaát 
cho tôùi nay) söï thieät cuõng ñaõ leân ñeán 15 tyû Euro, tính ra 
töông ñöông vôùi 1/3 ngaân khoaûn haøng naêm cuûa tieåu 
bang Sachsen. Naém laáy cô hoäi ngaøn naêm moät thuôû naøy, 
Schroeder lieàn ñi thaêm vieáng caùc vuøng bò luõ luït vaø boû 
tieàn töø ngaân saùch nhaø nöôùc ra giuùp ñaân chuùng phía 
Ñoâng. Trong khi khoái ñoái laäp vì khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän 
taøi chaùnh thuaän lôïi nhö Schroeder ñang coù vaøo thôøi ñieåm 
naøy neân chaúng kieám ñöôïc ñieåm toát töø ngöôøi daân.  

Đ 
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Moät ñieåm quan troïng khaùc cuõng caàn ñöôïc neâu ra laø 
xuyeân qua vuï khoâng taëc ôû Myõ ngaøy 11.9.2001 taïi Hoa 
kyø, Schroeder ñaõ khoân ngoan gaõi ñuùng choã ngöùa cuûa 
daân Ñöùc “khoâng thích chieán tranh“ neân ñaõ ñi ñeâm vôùi 
Nga vaø Phaùp, leân tieáng khaúng ñònh töø khöôùc khoâng giuùp 
Myõ trong vieäc Myõ muoán ñöôïc söï uûy nhieäm cuûa Lieân Hieäp 
Quoáâc ñeå Myõ ñaùnh I-Raéc, nhaèm muïc ñích truaát pheá 
Saddam Hussein maø Myõ cho laø coù lieân heä vôùi caùc nhoùm 
khuûng boá cuõng nhö ñang aâm thaàm chuaån bò cheá taïo vuõ 
khí nguyeân töû...  

Schroeder töø ñoù boãng trôû thaønh ñoái töôïng vaø ñöôïc söï 
uûng hoä cuûa daân hai phiùa Ñoâng vaø Taây. Keøm theo ñoù, 
trong noäi ñaûng FPD (döï tính seõ lieân minh vôùi CDU/CSU 
neáu  CDU/CSU thaéng cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi vaøo naêm 
2002) laïi xaûy ra vieäc tranh chaáp noäi boä. OÂng Moellerman 
(ñaõ töï töû cheát) trong tuaàn cuoái ñaõ vaän ñoäng tranh cöû 
baèng caùch boû tieàn tuùi ra ñeå in vaø phoå bieán nhöõng tôø 
truyeàn ñôn coù tính caùch baøi Do Thaùi neân bò coäâng ñoàng 
ngöôøi Ñöùc goáâc Do Thaùi chæ trích vaø choáng ñoái maõnh lieät; 
ngay caû daân chuùng Ñöùc cuõng khoâng coøn coù caûm tình 
nhieàu vôùi FDP. Keát quaû laø lieân minh caàm quyeàn thaéng cöû 
baát ngôø trong cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi Ñöùc vaøo ngaøy 
22.09.2002. 

 
Nhö  ôû treân ñaõ ñeà caäp, Schroeder gaëp nhieàu vaän heân 

neân taùi ñaéc cöû trong chöùc vuï Thuû Töôùng Ñöùc nhieäm kyø 
2002-2006. OÂng ta ñaõ bieát naém laáy thôøi cô vaø phaát côø 
ñuùng luùc nhö trong hai naêm qua, töø muøa thu 2002 cho 
ñeán thaùng 9.2004. Tuy vaäy vì tình hình kinh teá toaøn caàu 
coù nhieàu ñoåi thay neân chính phuû Schroeder ñaõ vaáp phaûi 
raát nhieàu khoù khaên trong noäi boä nhö neàn kinh teá Ñöùc 
ngaøy caøng suùt giaûm, naïn thaát nghieäp taêng cao, ñôøi soáng 
daân chuùng khoù khaên hôn, vaø cho ñeán baây giôø vaãn chöa 
bình thöôøng hoùa ñöôïc tình traïng kinh teáâ eøo uoät do CS 
Ñoâng Ñöùc ñeå laïi vaø cuõng chöa oån ñònh ñöôïc ñôøi soáng 
daân chuùng phiùa Ñoâng.  

Nöôùc Ñöùc ñaõ maát ñi cöông vò laø moät cöôøng quoác veà 
kinh teá. Chính phuû Schroeder ñaâm ra luùng tuùng, lieân tuïc 
thay ñoåi luaät leä vaø ban haønh luaät môùi, laáy thòt ñeø ngöôøi (vì 
lieân minh Xanh-Ñoû coù ña soá phieáu taïi Haï Vieän) thoâng 
qua nhieàu luaät (nhöõng luaät khoâng caàn phaûi coù söï chuaån y 
cuûa Thöôïng Vieän Ñöùc) lieân quan ñeán söï caûi toå veà di daân, 
kinh teá, höu trí, y teá, xaõ hoäi, thaát nghieäp; ñeà xöôùng 
Agenda 2010  v.v... khoâng ngoaøi muïc ñích taïo ñieàu kieän 
thuaän lôïi treân thò tröôøng nhaân duïng nhaèm giaûi quyeát 
chuyeän thaát nghieäp (nhö ñaõ höùa seõ giaûm xuoáng 3 trieäu 
trong nhieäm kyø môùi tröôùc khi baàu cöû!) laøm daân chuùng lo 
ngaïi, khoâng coøn tin töôûng lieân minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû 
nöõa.  

 
Nhaän thaáy söï uûng hoä cuûa daân Ñöùc daønh cho SPD 

ngaøy caøng suùt giaûm qua keát quaû nhieàu cuoäc thaêm doø yù 
kieán cöû tri vaø theâm vaøo ñoù, söï chæ trích vaø choáng ñoái 
Schroeder ngay trong noäi ñaûng ngaøy caøng maïnh. Ñieån 
hình laø tænh boä tröôûng bang Hessen Ypsilanti yeâu caàu 
Schroeder neân nhöôøng laïi chöùc ñaûng tröôûng cho ngöôøi 
khaùc. Cöïu Thuû Hieán bang Niedersachsen, oâng Gabriel 
pheâ bình ñöôøng loái chính trò vaø chöông trình caûi toå cuûa 
Schroeder. Tænh boä tröôûng bang Niedersachsen yeâu caàu 

Schroeder thay ñoåi nhaân söï noäi caùc v.v... Ngaøy 
06.02.2004 Schroeder ñaõ baát ngôø tuyeân boá töø chöùc Chuû 
tòch ñaûng SPD. OÂng vieän daãn lyù do laø oâng ta seõ coù nhieàu 
thì giôø hôn ñeå lo cho vieäc nöôùc, ñoàng thôøi oâng ta cuõng ñaõ 
ñeà nghò vôùi Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaûng ñöa oâng Franz 
Muentefering vaøo chöùc vuï naøy, hy voïng ñaûng SPD qua 
söï laõnh ñaïo cuaû Muentefering seõ khaù hôn. Nhöng thöïc 
teá vaãn khoâng thaáy coù daáu hieäu gì khaû quan hôn.  

Moùn quaø ñaàu tieân daønh cho vò taân ñaûng tröôûng laø söï 
thaát baïi theâ thaûm cuûa SPD trong cuoäc baàu cöû laïi Nghò 
Vieän Hamburg vaøo ngaøy 29.02.2004, sau khi Ñoâ Tröôûng 
von Beust quyeát ñònh giaûi taùn chính quyeàn ba thaønh phaàn 
taïi ñaây sau nhieàu tuaàn leã tranh chaáp döõ doäi giöõa ñaûng 
Schill vaø CDU. Trong kyø baàu cöû naøy, ñaûng CDU ñaõ thaéng 
lôùn, chieám ñöôïc 47% (+21%) söï uûng hoä cuûa soá cöû tri ñi 
baàu,  moät thaéng lôïi chöa töøng coù trong lòch söû baàu cöû 
Nghò Vieän Ñöùc daønh cho moät ñaûng phaùi keå töø naêm 1948 
cho tôùi nay, trong khi ñoù SPD chæ ñöôïc coù 30,5%! 

 
Tuy khoâng coøn baän bòu vôùi chöùc ñaûng tröôûng vaø chæ 

coøn lo cho nhaø nöôùc treân cöông vò Thuû Töôùng nhöng 
Schroeder vaãn loay hoay trong nhöõng caûi toå maø oâng cho 
laø caàn thieát ñeå giaûi quyeát caùc khoù khaên noäi boä trong hoaøn 
caûnh hieän taïi. Cho ñeán nay daân chuùng Ñöùc chöa thaáy coù 
trieån voïng gì khaû quan neân caøng ngaøy daân chuùng Ñöùc 
caøng baøy toû coâng khai thaùi ñoä khoâng thích chöông trình 
caûi toå cuûa lieân  minh caàm quyeàn.  

Qua moät cuoäc thaêm doø yù kieán 1.000 ngöôøi Ñöùc cuûa 
Vieän nghieân cöùu veà baàu cöû Mannheimer 
Forschungsgruppe caùch ñaây vaøi thaùng thì coù 64% daân 
Ñöùc cho raèng chöông trình caûi toå meänh danh laø “Agenda 
2010“ hoaøn toaøn sai. Ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi ñaõ veà höu 
raát  giaän döõ vaø phaûn öùng maïnh vì hoï caûm thaáy bò thua 
thieät qua söï caûi toå höu trí. Trong thaùng 2.04 coù 55% vaø 
thaùng 3.04 coù ñeán 58% daân chuùng Ñöùc uûng hoä chöông 
trình caûi toå cuûa lieân minh caàm quyeàn Xanh-Ñoû nhöng chæ 
vaøi tuaàn sau ñoù thì chæ coøn voûn veïn 35%... 

 
Xa hôn nöõa, ngaân saùch quoác gia ngaøy caøng thaâm 

thuûng naëng, soá nôï môùi nhaø nöôùc vay taêng voït. Daân Ñöùc 
bò thieät thoøi, ñieån hình qua söï caûi toå veà söùc khoûe neân gaàn 
ñaây 50% daân chuùng ñaõ leân tieáng yeâu caàu Thuû Töôùng 
Schroeder SPD phaûi caûi toå noäi caùc vaø ngöôøi Boä Tröôûng 
ñaàu tieân maø daân Ñöùc muoán Schroeder sa thaûi laø Boä 
Tröôûng Taøi Chaùnh Hans Eichel, keá ñeán laø baø Boä Tröôûng 
Y Teá Ulla Schmidt. Trong danh saùch nhöõng ngöôøi maø 
Schroeder caàn phaûi sa thaûi coøn coù theâm ba vò khaùc nöõa 
laø caùc oâng Juergen Trittin (Xanh, moâi sinh), Manfred 
Stolpe (SPD, giao thoâng) vaø sieâu Boä Tröôûng Wolfgang 
Clement (SPD, Lao ñoäng vaø Kinh teá). Nhöng Schroeder 
vaãn lôø ñi vaø tieáp tuïc baøn thaûo veà caùc chöông trình caûi toå, 
tu chænh caùc ñeà nghò töø Hartz I, II, III... Vaø keát quaû cuoái 
cuøng laø moät thoûa hieäp veà trôï caáp thaát nghieäp loaïi II (ALG 
II), naèm trong chöông trình caûi toå cuûa Hartz IV, ñöôïc saùt 
nhaäp chung laïi thaønh moät töø tieàn trôï caáp xaõ hoäi vaø thaát 
nghieäp, ñaõ ñöôïc Thöôïng Vieän Ñöùc chuaån y vaøo ngaøy 
09.7.2004.  
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Hartz IV seõ coù hieäu löïc keå töø thaùng 01.2005. Ñaïo luaät 
naøy aûnh höôûng khoâng ít ñeán khoaûng 2,5 trieäu ngöôøi bò 
thaát nghieäp laâu naêm taïi Ñöùc noùi chung. Vì theá ñaõ bò söï 
choáng ñoái raát döõ doäi töø phiùa caùc nghieäp ñoaøn coâng nhaân 
Ñöùc cuõng nhö töø phiùa daân chuùng Ñöùc noùi chung, nhaát laø 
daân ôû phía Ñoâng. Ngay caû trong noäi ñaûng SPD, caùnh taû 
cuõng leân tieáng chæ trích chöông trình caûi toå cuûa 
Schroeder moät caùch naëng neà. Thaäm chí coù nhieàu thaønh 
vieân noàng coát cuûa SPD muoán ñöùng ra laäp moät ñaûng SPD 
môùi, ñi ngöôïc laïi vôùi ñöôøng loái chính trò maø Schroeder 
ñang ñeo ñuoåi. Chính oâng Lafontaine coøn leân tieáng ñoøi 
hoûi Schroeder phaûi töø chöùc vaø buoäc toäi Schroeder ñaõ 
ñaùnh löøa daân chuùng Ñöùc vì Schroeder khoâng laøm ñuùng 
nhöõng gì ñaõ höùa tröôùc khi baàu cöû. 

 
Cao ñieåm choáng ñoái laïi chöông trình caûi toå Agenda vaø 

Hartz laø söï ñoàng loaït xuoáng ñöôøng bieåu tình taïi nhieàu nôi 
treân nöôùc Ñöùc, ña soá laø ôû nhöõng tieåu bang phía Ñoâng 
vaøo ngaøy thöù hai, töông töï nhö caùc cuoäc bieåu tình choáng 
laïi chính phuû Honecker, tröôùc khi chuû nghóa coäng saûn 
Ñoâng Ñöùc suïp ñoå tröôùc ñaây 15 naêm. Trong thaùng 8.2004 
ñaõ coù lieân tuïc nhieàu cuoäc bieåu tình raát lôùn yeâu caàu 
Schroeder huûy boû Hartz IV, ñaëc bieät laø taïi Leipzig, Berlin, 
Magderburg... vôùi khoaûng 40 ngaøn ngöôøi tham döï trong 
laàn ñaàu. Ngaøy thöù hai 16.08.04 coù hôn 90 ngaøn tham döï 
bieåu tình taïi 90  thaønh phoá treân toaøn nöôùc Ñöùc vaø sau 
ñoù, lan roäng ra vaø bieåu tình ñoàng loaït taïi 140 thaønh phoá 
nhöng soá ngöôøi tham döï ít ñi. Ñaëc bieät laø trong cuoäc bieåu 
tình ngaøy 30.8.2004 coù söï tham döï vaø phaùt bieåu cuûa 
Lafontaine ôû Leipzig. Rieâng trong cuoäc bieåu tình ôû 
Sachsen-Anhalt thì coù Ottmar Schreiner (SPD, caùnh taû) 
vaø Gysi (PDS) tham döï vaø phaùt bieåu tröôùc ñoaøn bieåu 
tình. Caû hai, Schreiner vaø Gysi ñeàu keát aùn vaø ñoøi hoûi 
phaûi thay ñoåi Hartz IV. Gysi coøn noùi theâm, chính quyeàn 
ñaõ gaït boû daân chuùng qua moät beân vaø cho raèng chöông 
trình caûi toå Hartz IV laø “baàn cuøng hoùa daân baèng luaät“ 
(Armut per Gesetz). Haøng loaït bích chöông bieåu ngöõ coù 
noäi dung chæ trích söï caûi toå cuûa Schroeder laø sai, 
Schroder laø keû noùi laùo, “Deïp Hartz IV ñi, chuùng toâi muoán 
coù vieäc laøm";  chuùng toâi laø nhaân daân“. Coù ngöôøi quaù 
khích coøn neùm tröùng vaøo Schroeder, nhöng may laø 
khoâng truùng! 

 
Chuû tòch hieäp hoäi chuû nhaân, Dieter Hundt cho hay laø 

oâng ta khoâng hy voïng raèng seõ coù ngay nhieàu choã laøm 
vaøo thôøi gian tôùi nhö chính quyeàn ñaët kyø voïng vaøo Hartz 
IV. Qua nhaät baùo Berliner Zeitung oâng Hundt ñaõ noùi laø 
treân thöïc teá söï caûi toå Hartz IV chæ taïo ñöôïc theâm nhieàu 
vieäc laøm ít löông maø thoâi. Ngoaøi ra cuõng theo Hundt, söï 
caûi toå Hartz IV tuy coù theå giuùp cho nhöõng ngöôøi thaát 
nghieäp laâu naêm mau trôû laïi vôùi coâng aên vieäc laøm nhöng 
ngöôïc laïi, söï taêng tröôûng veà kinh teá hieän taïi khoâng ñem 
laïi moät höùa heïn naøo ñeå cho thaáy laø seõ taïo theâm ñöôïc 
nhieàu vieäc aên vieäc laøm!  

 
Tuy Schroeder bò choáng ñoái töø nhieàu phiùa nhöng beân 

caïnh ñoù cuõng coù vaøi chính trò gia cuûa CDU leân tieáng uûng 
hoä Schroeder. Nhö Ñoâ Tröôûng Hamburg, von Beust, 
chaúng haïn. Ngaøy 19.8.2004, von Beust, trong moät cuoäc 

phoûng vaán ñaõ noùi qua nhaät baùo die Welt vaø Hamburger 
Abenblatt raèng söï caûi toå thaát nghieäp laø ñuùng vaø caàn thieát. 
Von Beust coøn chæ trích naëng neà nhöõng thaønh vieân CDU 
ñaõ leân tieáng choáng laïi Hartz IV! Qua tôø baùo Abendblatt, 
von Beust coøn noùi theâm laø daân chuùng Ñöùc seõ chaúng taùn 
thöôûng vieäc laøm naøy ñaâu. Daân chuùng chæ muoán coù söï 
nhaát trí vaø tin töôûng, hoï khoâng thích moät ñöôøng loái chính 
trò laø gioù thoåi chieàu naøo ngaû theo chieàu ñoù!  Lieân quan 
ñeán Hartz IV, von Beust coøn leân tieáng khen SPD vaø 
chính phuû caàm quyeàn. Ngoaøi vieäc baøy toû söï kính phuïc 
cuûa rieâng oâng ñoái vôùi Chuû tòch ñaûng SPD, Muenterfering 
vaø moät phaàn naøo ñoù vôùi Thuû Töôùng Schroeder qua söï 
cöùng raén cuûa hoï ñaõ vöôït qua söï choáng ñoái töø noäi ñaûng, 
nhaát laø töø caùnh taû SPD, ñeå thoâng qua luaät caûi toå Hartz IV 
noùi treân; von Beust coøn noùi laø oâng ta khoâng theå naøo hieåu 
ñöôïc vieäc maø vaøi chính trò gia CDU ôû Ñoâng Ñöùc khi hoï 
cho bieát raèng hoï coù yù ñònh muoán tham gia bieåu tình! 

 
Baø ñaûng tröôûng CDU, Merkel, hoâm 20.8.04 cuõng leân 

tieáng uûng hoä Schroeder vaø chaáp nhaän chöông trình caûi 
toå Hartz IV. Merkel ñaõ khaúng ñònh qua nhaät baùo die Welt 
raèng söï saùt nhaäp tieàn trôï caáp xaõ hoäi vaø thaát nghieäp 
chung laïi vôùi nhau laø caàn thieát. Ñaûng CDU ñaõ boû phieáu 
chaáp thuaän Hartz IV bôûi vì treân caên baûn, söï caûi toå laø 
ñuùng, nhöng lieân minh caàm quyeàn chöa caûi toå ñuùng möùc. 
Merkel noùi theâm, ñeåà Ñöùc chieám ñöôïc trôû laïi vò trí haøng 
ñaàu thì söï caûi toå treân chöa ñuû! Baø cuõng chæ trích phöông 
thöùc aùp duïng Hartz IV cuûa chính phuû ñöông nhieäm, cuõng 
nhö nhöõng loãi laàm ñang vaáp phaûi thì ngöôøi ta ñöøng ngaïc 
nhieân taïi sao daân chuùng Ñöùc thieáu tin töôûng vaøo chính 
quyeàn!  

 
Haún baø Merkel ñaõ döïa theo keát quaû cuoäc baàu cöû 

Nghò vieän Saarland vaøo ngaøy 05.09.04 vöøa qua. Ñaûng 
CDU vôùi Thoáng Ñoác Peter Mueller chieám ña soá tuyeät ñoái; 
ñöôïc theâm 2 gheá taïi Nghò vieän so vôùi nhieäm kyø 5 naêm 
tröôùc, neân töø ñoù coù theå caàm quyeàn thoaûi maùi hôn so vôùi 
nhieäm kyø tröôùc, vôùi 3 phieáu nhieàu hôn khoái ñoái laäp taïi 
Nghò vieän. Ñaûng SPD, do söï baát bình töø phía quaàn chuùng 
ñaõ thaát baïi theâ thaûm, söï uûng hoä giaûm ñi gaàn 14%. Moät 
ñieåm ñaùng löu yù laø daân chuùng Ñöùc choïn giaûi phaùp ña 
ñaûng, traùnh chuyeän moät mìnhø moät chôï nhö tröôùc ñoù do 
CDU caàm quyeàn neân laàn naøy baàu theâm Xanh vaø FDP 
vaøo Nghò vieän tieåu bang haàu coù theâm tieáng noùi ñoái laäp.  

 
Sau khi thaát baïi taïi Saarland, Ban laõnh ñaïo ñaûng 

SPD, töø Muentefering cho tôùi Schroeder ñeàu leân tieáng sôû 
dó SPD thua laø taïi vì Lafontaine tröôùc ñoù khuaáy phaù (?) 
vaø bieåu tình choáâng Hartz IV. Xa hôn nöõa Muentefering 
coøn traùch öùng cöû vieân Maas, tænh boä tröôûng SPD 
Saarland laø ngöôøi phaûi chòu traùch nhieäm vì Maas khoâng 
thoáng nhaát tö töôûng vôùi Ban laõnh ñaïo SPD, bôûi leõ Maas 
trong thôøi gian vaän ñoäng ñaõ toû thaùi ñoä choáng ñoái ñöôøng 
loái chính trò cuûa Schroeder. Trong khi ñoù, Lafontaine vaø 
ngay caû Maas noùi raèng, khoâng chôø ñôïi keát quaû baàu cöû 
naøo khaùc, khaù hôn taïi Saarland vì söï uûng hoä SPD treân 
bình dieän lieân bang chæ naèm ôû möùc ñoä 26% maø thoâi! Soá 
phieáu SPD bò maát gaàn 14%, moät phaàn baàu cho CDU, 
Xanh vaø FDP nhöng ñieåm khaùc khaù quan troïng laø daân 
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Ñöùc ñaõ bieåu loä söï baát bình cuûa mình baèng caùch boû phieáu 
cho caùc ñaûng coù khuynh höôùng chính trò cöïc ñoan. 
Chaúng haïn, ñaûng NPD töø soá khoâng nhaûy voït chieám 4% 
soá cöû tri ñi baàu, tuy khoâng ñöôïc tham chính nhöng cuõng 
laøm cho caùc chuyeân gia nghieân cöùu baàu cöû Ñöùc lo ngaïi. 
Hoï sôï raèng trong cuoäc caùc baàu cöû Nghò vieän taïi hai bang 
Sachsen vaø Brandenburg vaøo ngaøy 19.09.04 saép tôùi, 
NDP coù theå ñaït ñöôïc möùc toái thieåu 5% vaø cuøng tham 
chính. Taïi caùc tieåu bang ôû phía Ñoâng, theo söï thaêm doø yù 
kieán môùi ñaây lieân quan tôùi hai cuoäc baàu cöû vaøo ngaøy 
19.09.04, ñaûng PDS, haäu thaân cuûa ñaûng Coäng Saûn 
Ñoâng Ñöùc leân haïng hai sau CDU vaø ñaõ ñaåy luøi SPD 
xuoáng haïng ba! Trong tröôøng hôïp naøy, chöa bieát ñaûng 
naøo lieân minh vôùi ñaûng naøo, nhöng vieäc SPD lieân keát vôùi 
PDS ñeå caàm quyeàn nhö ñaõ xaûy ra thì chuyeän khoâng 
traùnh khoûi vaø ñöôøng loái chính trò Ñöùc coù theå töø ñoù seõ bò 
aûnh höôûng khoâng nhieàu thì ít, chaúng bieát khi aáy  Ñöùc seõ 
ñi veà ñaâu. Lieäu CDU, FDP hay SPD coù ñuû khoân ngoan 
vaø khaû naêng ñeå vöôït qua nhöõng möu moâ chính trò cuaû 
PDS, baèng moïi caùch muoán trôû laïi chính tröôøng Ñöùc sau 
khi bò loaïi khoûi Quoác hoäi trong cuoäc baàu cöû 2002 . Coù theå 
PDS muoán tìm haäu thuaãn cuûa daân DDR cuõ neân möôïn 
chieâu baøi choáng Hartz IV vaø choáng Agenda 10. Caùc cuoäc 
bieåu tình choáng ñoái ñeàu do chính Gysi caàm ñaàu (moät keû 
nhieàu möu löôïc ñaõ töøng bò nghi laøm vieäc cho cô quan 
tình baùo Stasi thôøi DDR cuõ) ñang ra maët keâu goïi daân 
Ñöùc ôû phiùa Ñoâng (DDR cuõ) raàm roä xuoáng ñöôøng, moät 
maët choáâng phaù chính phuû Xanh-Ñoû vaø maët khaùc, laøm 
suy giaûm söï uûng hoä cuûa cöû tri daønh cho CDU...  

 
Ñuùng theo nhö söï phoûng ñoaùn cuûa caùc chuyeân gia 

nghieân cöùu baàu cöû cuõng nhö cuûa nhöõng bình luaän gia veà 
chính trò teân tuoåi ôû Ñöùc, cuoäc baàu cöû taïi hai bang 
Sachsen vaø Brandenburg vaøo ngaøy 19.09.2004 ñaõ ñem 
laïi keát quaû theâ thaûm cho hai ñaûng “daân chuû “ laø CDU vaø 
SPD. Taïi bang Sachsen, laàn ñaàu tieân keå töø khi Ñöùc 
thoáng nhaát, CDU khoâng coøn chieám ña soá tuyeät ñoái taïi 
Nghò vieän naøy vaø SPD, naõo neà hôn, chöa ñaït tôùi 10%, 
moät keát quaû teä nhaát cuûa ñaûng SPD keå töø khi coù nöôùc 
Ñöùc, trong khi ñoù ñaûng cöïc höõu NPD chæ thua SPD coù 
0,6%! Rieâng taïi tieåu bang Brandenburg, nôi maø NPD 
khoâng ra tranh cöû, thì ñaûng cöïc höõu DVU laàn nöõa ñöôïc 
loït vaøo Nghò vieän bang naøy, hai ñaûng SPD vaø CDU  bò 
maát ñi hôn 7% söï uûng hoä cuûa cöû tri nhöng PDS laïi taêng, 
chieám haïng nhì sau SPD. Cuõng döïa vaøo söï nhaän xeùt 
cuûa nhöõng chuyeân gia nghieân cöùu veà tình hình chính trò 
Ñöùc, sôû dó caùc ñaûng cöïc höõu ñöôïc daân chuùng ôû phiùa 
Ñoâng uûng hoä hôn laø vì daân ôû vuøng naøy coù naïn thaát 
nghieäp cao vaø hoï khoâng vöøa loøng vôùi ñöôøng loái chính trò 
hieän haønh cuûa lieân minh caàm quyeàn. Ngoaøi ra, 75% cöû tri 
taïi Sachsen cho bieát hoï uûng hoä caùc ñaûng cöïc höõu 
nguyeân nhaân laø vì baát ñoàng vôùi chính saùch caûi toå thò 
tröôøng nhaân duïng cuûa chính phuû Schroeder cuõng nhö vì 
tình traïng kinh teá keùm coûi taïi ñaây, maø theo hoï, caùc ñaûng 
phaùi lôùn khoâng ñuû khaû naêng giaûi quyeát nhanh choùng 
ñöôïc tình traïng naøy! 

Ñieåm ñaùng löu yù laø qua keát quaû baàu cöû taïi bang 
Sachsen, daàu muoán daàu khoâng CDU cuõng phaûi lieân minh 
vôùi SPD ñeå leân caàm quyeàn.  Beân caïnh ñoù, Sachsen coøn 

lo sôï raèng seõ gaëp nhieàu khoù khaên treân phöông dieän ñaàu 
tö vaø ngaønh du lòch cuûa ngöôøi ngoaïi quoác trong töông lai 
seõ suùt giaûm qua söï lôùn maïnh cuûa ñaûng NPD taïi ñaây. ÔÛ 
Brandenburg, ngay sau khi thaéng cöû, SPD thöông löôïng 
vôùi PDS ñeå thaønh laäp chính phuû nhöng thaát baïi vì SPD 
nhaát ñònh khoâng chòu nhöôïng boä yeâu saùch cuûa PDS laø 
phaûi söûa ñoåi laïi Hartz IV neân cuoái cuøng ñaønh phaûi noùi 
chuyeän vôùi CDU, ñang cuøng vôùi SPD caàm quyeàn taïi 
Brandenburg töø 1999. Ba tuaàn sau khi baàu cöû, SPD vaø 
CDU ñaõ thoûa thuaän vôùi nhau treân moïi phöông dieän vaø 
lieân minh SPD/CDU seõ tieáp tuïc naém quyeàn theâm moät 
nhieäm kyø 5 naêm nöõa. 

 
Ñöùc seõ baàu laïi Quoác Hoäi vaøo muøa thu 2006. Ñöông 

kim Thuû Töôùng Ñöùc, Gerhard Schroeder cho bieát laø seõ 
ra tranh cöû laïi. Rieâng ñoái vôùi SPD, Schroeder vaãn coøn laø 
“con ngöïa gioûi“ vì nhìn ñi nhìn laïi, nhöõng ngöôøi cuøng 
trang löùa thì ñaâu coù ai coù khaû naêng hôn oâng ta. Coøn lôùp 
treû, thì chöa hoäi ñuû kinh nghieäm. Caùc ñaûng nhoû nhö 
Xanh, FDP hay PDS neáu coù loït vaøo ñöôïc noäi caùc Ñöùc thì 
cuõng phaûi lieân minh vôùi moät trong hai ñaûng lôùn, khoâng 
theå caàm quyeàn moät mình.  

 
Rieâng hai ñaûng cöïc höõu DVU vaø NPD, sau khi thaéng 

cöû vaøo Nghò vieän taïi Sachsen vaø Brandenburg  thì lieàn 
thay ñoåi chieán löôïc. Ban laõnh ñaïo hai ñaûng naøy cho bieát 
laø hoï seõ lieân keát vôùi nhau, cuøng ñöùng chung moät lieân 
danh trong caùc cuoäc baàu cöû Nghò vieän taïi bang 
Nordrhein-Westfalen vaø Schlesig-Holstein vaøo 2005 
cuõng nhö cuoäc baàu cöû  Quoác hoäi vaøo 2006 saép tôùi. Lyù 
do, theo ñaûng tröôûng Udo Voigt (NPD) vaø Gerhardt Frey 
(DVU) laø vì töø tröôùc ñeán nay vì tranh giaønh aûnh höôûng 
nhau neân hoï thaát baïi. Nhöng baây giôø khaùc haún, trong 
töông lai chuùng toâi phaûi keát hôïp vì muïc ñích chính laø 
DVU vaø NPD muoán ñaéc cöû vaøo quoác hoäi Ñöùc naêm 2006 
vôùi lieân danh “Nationales Buendnis“ (xin taïm dòch laø Lieân 
minh caùc phong traøo quoác gia) ñeå coù tieáng noùi taïi ñaây! 
Neáu DVU vaø NPD thaønh coâng trong nhöõng cuoäc baàu cöû 
saép tôùi vôùi chieán löôïc môùi naøy thì  coù leõ ñaây cuõng laø ñieàu 
maø caùc ñaûng phaùi, toå chöùc quoác gia cuûa coäng ñoàng 
ngöôøi Vieät tî naïn ôû haûi ngoaïi neân löu taâm: phaûi keát hôïp 
môùi coù söùc maïnh. Phaûi bieát ñaâu laø phöông tieän vaø ñaâu laø 
cöùu caùnh neáu thaät söï chuùng ta muoán tranh ñaáu cho moät 
VN töï do vaø daân chuû! Haõy laáy Ñöùc laøm thí duï. Duø ñaûng 
Xanh vaø SPD ñoâi khi coù nhöõng chuû tröông ñöôøng loái 
khaùc nhau, tranh caûi döõ doäi (phaûi noùi laø hoï tranh luaän 
trong tinh thaàn töông kính vaø daân chuû, sau ñoù laø xong)  
nhöng khi nhu caàu ñoøi hoûi thì hoï cuõng phaûi nhöôïng boä 
nhau ñeå ñaït cho baèng ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñaët ra laø 
chính phuû phaûi thoâng qua caùc ñaïo luaät maø lieân minh caàm 
quyeàn muoán thay ñoåi: ñieån hình laø söï caûi toå veà söùc khoûe, 
veà luaät di daân vaø gaàn ñaây nhaát laø söï caûi toå Hartz IV... 

 
Phaàn CDU/CSU thì cho ñeán nay chöa thaáy hoï coù moät 

ñöôøng loái chính trò naøo roõ raøng. Noùi chung, ñaûng naøo 
cuõng noùi laø seõ caûi toå thò tröôøng nhaân duïng, cuõng noùi ñem 
laïi coâng aên vieäc laøm, seõ laøm giaûm thaát nghieäp v.v... 
nhöng chöa thaáy ñeà ra moät chöông trình cuï theå. Haõy nhìn 
keát quaû thaêm doø yù kieán môùi nhaát coù theåõ phaåm ñònh ñöôïc 
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ngay. CDU töø hôn 50% vaøo ñaàu naêm 2004, giôø chæ coøn 
coù 39% söï uûng hoä cuûa cöû tri! Coøn hai naêm nöõa môùi baàu 
laïi Quoác Hoäi, ñeán luùc ñoù chaéc chaén seõ coøn nhieàu thay 
ñoåi treân chính tröôøng Ñöùc. Ngay trong noäi ñaûng cuõng 
chöa döùt khoaùt seõ choïn ai laø öùng cöû vieân Thuû Töôùng cuûa 
khoái. CSU muoán Stoiber thöû laàn nöõa, CDU noùi Stoiber ñaõ 
ra tranh cöû nhöng thua neân laàn tôùi phaûi nhöôøng cho baø 
Merkel. Beân caïnh ñoù coøn coù Roland Koch, Thoáng Ñoác 
bang Hessen, moät ngöôøi treû, coù taøi, aên noùi raát haáp daãn, 
khoân kheùo ñang... ngoài chôø thôøi. Laâu laâu Koch phaùt bieåu 
vaøi caâu hôi "giaät gaân" laøm cho Ban laõnh ñaïo CDU phaûi 
phaân bua naøy kia vôùi baùo chí. Noäi boä cuûa CDU thì vaãn 
coøn roái ren.  

Hoâm 12.10.2004, ñaïi dieän chuû tòch khoái daân bieåu 
CDU/CSU taïi Quoác hoäi, oâng Friedrich Merz (cöïu chuû tòch 
khoái daân bieåu CDU/CSU taïi Quoác hoäi vaø laø moät chuyeân 
gia veà taøi chaùnh, thueá maù vaø kinh teá cuûa CDU, moät Nghò 
só coù taøi tranh luaän vaø laø ñoái thuû ñaùng ngaïi cuûa Boä 
Tröôûng Taøi Chaùnh Ñöùc taïi Quoác hoäi!) baát ngôø gôûi thö 
cho baø ñaûng tröôûng Merkel xin töø chöùc vaø coøn cho bieát laø 
trong töông lai oâng ta seõ khoâng giöõ moät chöùc vuï naøo 
trong Hoäi ñoàng Laõnh ñaïo ñaûng CDU nöõa laøm cho uy tín 
cuûa baø Merkel töø ñoù giaûm theâm qua söï pheâ bình cuûa 
thaønh vieân cuõng nhö cuûa nhöõng chính trò gia teân tuoåi 
thuoäc khoái ñoái laäp neân phaûi chôø ñeán 2005 môùi bieát ñöôïc 
laø ai seõ ñaïi dieän cho CDU/CSU ra tranh cöû vôùi Thuû 
Töôùng Gerhard Schroeder. 

Coøn ñaûng PDS, haäu thaân cuûa ñaûng Coäïng saûn Ñöùc 
tröôùc ñaây, treân caên baûn coù leõ chöa loät xaùc ñöôïc tö töôûng 
“xaõ hoäi chuû nghóa“ sau 40 naêm soáng döôùi cheá ñoä Coäng 
Saûn thì ñang thöïc hieän chieán thuaät taèm aên daâu, ñang aâm 
thaàm lo cuûng coá thöïc löïc taïo söï uûng hoä, nhaát laø cuûa daân 
thuoäc phía Ñoâng (DDR cuõ) vaø chôø khi cô hoäi ñeán tay thì 
PDS seõ phaát côø ñöùng leân cuøng naém quyeàn ôû Ñöùc. 

 
� 

 
Hitler ñaõ ñöa nöôùc Ñöùc laâm vaøo caûnh chieán tranh, 

gieát cheát bieát bao nhieâu ngöôøi ngoaïi quoác voâ toäi, nhaát laø 
daân Do Thaùi vaø cuoái cuøng ñaõ bò caùc cöôøng quoác AÂu Myõ 
ñaùnh baïi trong kyø ñeä nhò theá chieán cuõng chæ vì  quaù cöïc 
ñoan vôùi  “chuû nghóa quoác gia daân toäc“. Baøi hoïc ñau 
thöông coøn ñoù.  

Baøi hoïc cuûa Honecker - keû cuõng ñöôïc coäng saûn quoác 
teá moùc noái, huaán luyeän ñeå laøm tay sai - sau 40 naêm laõnh 
ñaïo ñaõ ñöa daân Ñoâng Ñöùc ñeán tình traïng baàn cuøng laïc 
haäu nhö theá naøo. Baøi hoïc khoán cuøng vaãn coøn ñoùù!   

Hy voïng daân chuùng vaø caùc ñaûng phaùi daân chuû cuûa 
Ñöùc khoâng queân hai baøi hoïc lòch söû naøy vaø seõ khoâng bao 
giôø ñeå nhöõng chuyeän ñoù taùi dieãn trong töông lai.... 

 
 (Munich, Trung tuaàn thaùng 10.2004)  

 
 

 
 
 
 
 

 

Chieán 
Thaéng  
 Ñoáng 
  Ña 

 

 

Moät phen saám chôùp thaàn saàu 

Laø hai möôi vaïn giaëc Taøu tieâu tan 

Ngoïc Hoài ñang luùc quaân quan 

No say möøng ñoùn xuaân sang töng böøng 

Boãng ñaâu ñaát chuyeån, trôøi rung 

Göôm thieâng chính khí Quang Trung saùng loøa 

Mình voi, lieät laãm, xoâng pha 

Giaëc Taøu, hoï Höùa ra ma, traän tieàn 

Hoï Saàm troán nôï chinh yeân 

Töôùng Toân Só Nghò hoài nguyeân veà Taøu 

Nhò Haø, giaëc laán chen nhau 

Qua soâng, quaân töôùng, saäp caàu, nöôùc troâi 

Naêm ngaøy thaàn toác tinh khoâi 

Giaëc hai möôi vaïn tôi bôøi quaân quan 

Ñoáng Ña chieán thaéng huy hoaøng 

Thaêng Long thaønh cuõ, vinh quang tieäc möøng 

Moàng Naêm, söû Vieät anh huøng 

Danh thôm, göông saùng Quang Trung muoân ñôøi 

Taám göông aí quoác raïng ngôøi 

Ñeå cho haäu theá muoân ngöôøi cuøng soi 

 

Vui xuaân, daân Vieät ta ôi 

Boán phöông löu laïc queâ ngöôøi, bieát chaêng 

Coù nghe soùng daäy ñaát baèng 

Nam Quan, Vieät coäng caét phaêng, coáng Taøu 

Ai ngöôøi thöông nöôùc, loøng ñau 

Göông Quang Trung ñoù, xin mau cöùu ñôøi 

Ñeå Moàng Naêm Teát, ngaøy vui 

Vieät Nam laïi moät xuaân töôi sôn haø 

Laïi möøng Chieán Thaéng Ñoáng Ña! 

 

� Ngoâ Minh Haøng 
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GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI 
 

� Phù Vân phø trách 
 
 
� Lão HÛ Chìm cûa Phù Vân, gÒm 15 tuyŒn ng¡n phän 
ánh m¶t quãng Ç©i buÒn vui cûa tác giä hay có th‹ nói 

chung vŠ thân phÆn cûa nh»ng 
ngÜ©i bÎ "lÜu Çày trên chính 
quê hÜÖng mình" sau cu¶c Ç°i 
Ç©i tØ 1975; vŠ nh»ng n‡i thao 
thÙc khôn nguôi cûa nh»ng 
ngÜ©i lÜu låc tha phÜÖng; vŠ 
nh»ng b¶ m¥t rÃt th¿c cûa "con 
ngÜ©i m§i Xã H¶i Chû Nghïa", 
nh»ng lÜÖng tri và tình ngÜ©i 
hi‰m hoi còn sót låi trong hoàn 
cänh nhiÍu nhÜÖng cûa ÇÃt 
nÜ§c... 
 

Phù Vân, Chû bút báo Viên Giác, sinh hoåt trong Væn 
Bút ViŒt Nam Häi Ngoåi / Trung Tâm Âu Châu tØ næm 1987, 
c¶ng tác v§i nhiŠu t© báo ª häi ngoåi. ñã xuÃt bän 3 thi tÆp 
v§i bút hiŒu Tùy Anh. 

Sách dày 300 trang. ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n gi§i 
thiŒu. Trung Tâm Væn Hóa Xã H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam tåi 
ñÙc xuÃt bän tháng 10.2004. . Giá ûng h¶: 12, Euro (chÜa 
k‹ cÜ§c phí bÜu ÇiŒn) 

ñÎa chÌ liên låc: Chùa Viên Giác 
Karlsruher Str. 6. 30519 Hannover - Germany 

Phone: 0511 - 87 96 30. Fax:   : 0511 - 87 90 963 
Email: baoviengiac@viengiac.de 

ho¥c: 
Mr. NguyÍn Hòa 

Bogenstr. 11 . 22926 Ahrensburg - Germany 
Phone: 04102  - 45 91 82. Email: phuvan@viengiac.de 

 
� Nh»ng DÜ Âm CÛ cûa NguyÍn Thanh Ty, Çây là m¶t 
tÆp truyŒn hay có th‹ nói là m¶t hÒi kš cûa tác giä vŠ m¶t 
xóm nhÕ có th¿c v§i nh»ng con ngÜ©i có th¿c và nh»ng 
chuyŒn có th¿c nÖi ông Çã sinh ra và l§n lên th©i thÖ Ãu. Cái 
xóm Çó, nói Çúng theo th¿c trång là cái Xóm CÒn- m¶t cÒn 
ÇÃt ª cºa sông Cái, Nha Trang. Do nhiŠu Ç¥c thù, tÆp truyŒn 
cûa NguyÍn Thanh Ty mang nhiŠu s¡c thái khác nhau gÀn 
nhÜ m¶t loåi ti‹u thuy‰t phong tøc... 
Sách dày 330 trang do tác giä t¿ xuÃt bän, tháng 8.2004. 
Gi§i thiŒu: Hoàng Long Häi. Båt: TrÀn Hoài ThÜ. Không ghi 
giá bán. ñÎa chÌ liên låc: Email: tythanh2001@yahoo.com 
 
� VŠ M¶t Quãng ñ©i Cûa TrÎnh Công SÖn (cûa 
NguyÍn Thanh Ty). 
"... Sau khi TrÎnh Công SÖn qua Ç©i, trong quan hŒ bån bè, 
tôi (Lê Thanh Tâm) ÇÜ®c bi‰t NguyÍn Thanh Ty có m¶t th©i 
gian lâu dài sÓng chung v§i nhåc sï h† TrÎnh này... Theo dÜ 
luÆn trong sÓ nh»ng ngÜ©i yêu nhåc h† TrÎnh không mÃy ai 
bi‰t t§i quá trình cûa ông khi ông còn trÈ, hình nhÜ ông giÃu 
thÆt kín th©i gian khi ông h†c ª TrÜ©ng SÜ Phåm Qui NhÖn 
và nhÃt là th©i gian khi ông dåy ª TrÜ©ng SÖ CÃp Bäo An, 
thu¶c Ty Ti‹u H†c Lâm ñÒng... Vì vÆy, sau khi TrÎnh Công 
SÖn qua Ç©i, không ít ngÜ©i vi‰t báo, Çæng Çàn diÍn thuy‰t, 
t¿ vë v©i mình nhÜ là nh»ng ngÜ©i "bån thân", "ÇÒng chí", có 

khi cä "ÇÒng tÎch ÇÒng sàn" n»a... (Lê Thanh Tâm, trong L©i 
Gi§i ThiŒu), và ngaz chính tác giä NguyÍn Thanh Ty: "... 
Hãy Ç‹ SÖn yên nghÌ, bªi vì SÖn không có ai là bån cä, nhÜ 
SÖn Çã có lÀn t¿ thán: ..."rÒi m¶t hôm ch®t thÃy hoang vu 
quanh mình!". 
 Sách dày 256 trang, do tác giä xuÃt bän, Giá: 12 MÏ Kim.  
Liên låc theo ÇÎa chÌ Email: tythanh2001@yahoo.com 
 
� Có Nh»ng S¿ KiŒn LÎch Sº CÀn Phäi Xem Låi cûa 
Huÿnh Væn Lang. Tác giä thú nhÆn "... không phäi là nhà 
væn, låi càng không phäi là sº gia, chÌ là m¶t ngÜ©i Ç†c sº, 
tìm hi‹u sº theo nhãn quan và trình Ç¶ væn hóa cûa mình, 
cÓ bÕ qua nh»ng gì không phäi là sº, tÙc là loåi ra nh»ng 
phÀn huyŠn thoåi, nh»ng phÀn truyŠn thuy‰t, nh»ng phÀn 
dã sº, loåi ra nh»ng phÀn có tính cách quá cÜ©ng ÇiŒu Çi 
Ç‰n ch‡ lÓ bÎch, loåi ra nh»ng phÀn š thÙc hŒ làm méo mó 
s¿ thÆt lÎch sº hay có tính cách tranh ÇÃu, xuyên tåc, tuyên 
tuyŠn. Lë dï nhiên ngÜ©i vi‰t phäi gi» låi nh»ng phÀn hào 
hùng, hãnh diŒn, nhÜng phäi xác th¿c, không chû quan mà 
cÛng không m¥c cäm...". 
Tác giä muÓn "Thº tìm m¶t mÅu sÓ chung Çoàn k‰t nh»ng 
th‰ hŒ con em VN lÜu vong ª häi ngoåi". 
Sách dày 320 trang, tác giä t¿ xuÃt bän.  
Giá: 15 MÏ Kim, nÜ§c ngoài thêm 3 MÏ Kim. 
Liên låc b¢ng ÇiŒn thoåi: 
-Ô. Lang (203) 792- 7058. -Ô. Chu (416) 241 - 4346 
-Nhà Sách Nam Á hay Cô Anh: 4257 1648 
 
� Nh»ng Công Chúa SÙ Giä (Trung Hoa và ViŒt Nam) 
cûa Huÿnh Væn Lang. Theo væn hóa Kh°ng Månh cûa Trung 
Hoa và cûa ViŒt Nam, ngÜ©i Çàn bà dù ª cÜÖng vÎ nào, dù 
bän lãnh nhÜ th‰ nào trong xã h¶i, nhiŠu khi cÛng bÎ xét xº 
lŒch låc không công bình nhÜ nam gi§i. Tuy bÃt công nhÜ 
th‰, nhÜng Çôi khi cÛng có ghi låi s¿ nghiŒp vŠ s¿ thành båi 
cûa nhiŠu bÆc n» lÜu trong hoàng t¶c ho¥c do th©i th‰ ÇÜ®c 
nhà vua giao cho m¶t sÙ mång quan tr†ng, ho¥c dùng nhan 
s¡c cûa ngÜ©i Çàn bà Ç‹ lung låc uy quyŠn cûa vua chúa, 
ho¥c cÛng dùng trí tuŒ và mÜu lÜ®c cûa mình Ç‹ giúp nhà 
vua kinh bang t‰ th‰... 
Sách ghi låi nhiŠu mÄu chuyŒn lÎch sº Trung Hoa và ViŒt 
Nam. 
Giá 14 MÏ Kim, Ngoài nÜ§c MÏ thêm 3 MÏ Kim 
Liên låc: nhÜ trên. 
 
 

THÔNG BÁO 
 

Ban Biên TÆp Báo Viên Giác thông báo 
 
I. VŠ viŒc thay Ç°i ÇÎa chÌ 

M¥c dù chúng tôi Çã nhiŠu lÀn lÜu š quš Ç¶c giä m‡i khi 
thay Ç°i ÇÎa chÌ nên vi‰t thÜ vŠ chùa cho bi‰t: 

a. H† & Tên 
b. ñÎa chÌ cÛ  
c. ñÎa chÌ m§i 
NhÜng trong th©i gian qua, chúng tôi vÅn nhÆn ÇÜ®c thÜ 

cûa quš vÎ Ç°i ch‡ ª mà chÌ ghi có ÇÎa chÌ m§i, không có 
ÇÎa chÌ cÛ. Do Çó, khi bÎ trùng H† & Tên và cùng tÌnh, chúng 
tôi không bi‰t ai Ç°i ÇÎa chÌ? M¶t lÀn n»a xin quš vÎ lÜu š 
cho. 
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II. ñÎa chÌ phäi ÇÜ®c vi‰t thÆt rõ ràng (nhÃt là ch» n 
hay ch» u - tÓt hÖn h‰t là vi‰t ch» in Hoa. Thí dø: NguyÍn 
væn Hoàng). Ngoài ra, ngÜ©i nhÆn báo phäi có tên nÖi 
h¶p thÜ. Vì k‹ tØ ÇÀu næm 2005 báo gºi Ç‰n ÇÎa chÌ mà 
không Çúng tên ngÜ©i nhÆn, t© báo së không Ç‰n tay quš vÎ 
ÇÜ®c cÛng nhÜ không hoàn låi cho chùa k‹ cä viŒc  quš vÎ 
thay Ç°i ÇÎa chÌ nhÆn báo tåi bÜu ÇiŒn cÛng không thông báo 
cho chùa. TÓt nhÃt  k‹ tØ nay m‡i lÀn thay Ç°i ÇÎa chÌ nhÆn 
báo quš vÎ nên thông báo cho chùa ÇÜ®c bi‰t b¢ng: ThÜ,, 
Postcard, Email ho¥c Fax  Ç‹ kÎp th©i cÆp nhÆt hóa. 

 
III. Ñng h¶ báo Viên Giác 
Báo Viên Giác m‡i næm phát hành 6 kÿ, m‡i kÿ trên 

6.000 sÓ trong Çó có sÓ Xuân Ç¥c biŒt dày 200 trang, ÇÜ®c 
gºi Çi 34 quÓc gia trên th‰ gi§i. K‹ tØ tháng 10.2004 giá giÃy 
Çã tæng thêm 10%, nên giá thành cûa m‡i sÓ báo cÛng tæng 
theo, tuy nhiên chúng tôi vÅn xin s¿ ûng h¶ cûa Ç¶c giä m‡i 
næm 15 Euro trong nÜ§c ñÙc và 30 Euro hay MÏ kim ngoài 
nÜ§c ñÙc. 

SÓ tiŠn trên, quš vÎ có th‹ gºi b¢ng Check, Money Order, 
ho¥c chuy‹n vào TrÜÖng Møc (có ghi trên m‡i t© báo) cûa 
Chùa hay gºi tiŠn m¥t trong phong bì nên gói kÏ và dán kín. 

Xin cám Ön quš vÎ trÜ§c. 
 
 
 

   
PHIẾU ỦNG HỘ 

 
H† và Tên   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ñÎa chÌ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

SÓ tiŠn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

GiÃy chÙng nhÆn khai thu‰     Có  �          Không � 

 

ñ¶c giä m§i: �         ñ¶c giä cÛ:  � 

 
 
 
 
 

LÎch Ãt dÆu næm 2005 
     Giá phát hành tåi chùa Viên 

Giác nhÜ sau: 
� LÎch Tº Vi 13 Euro 
� LÎch Treo TÜ©ng 10 Euro 

     N‰u Chùa nhÆn ÇÜ®c tiŠn trÜ§c 
gºi lÎch Çi (trong nÜ§c ñÙc) thì giá 
thành + tiŠn cÜ§c + bao bì nhÜ 

sau: 
• LÎch Tº Vi  15 Euro     � LÎch Treo TÜ©ng 14 Euro 

     ñŠ nghÎ quš vÎ nên gºi tiŠn trÜ§c vŠ Chùa b¢ng ngân 
phi‰u (Check) ho¥c tiŠn m¥t gói kÏ bÕ trong bao thÜ ho¥c 
chuy‹n vào Konto nhÜ sau: 

Cong.d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche 
Konto Nr. 109594-307.  BLZ 250 100 30 

Postbank Hannover 
 

     Trong thÜ ho¥c trên phi‰u chuy‹n tiŠn xin ghi rõ loåi lÎch 
và sÓ lÜ®ng Ç‹ khÕi bÎ nhÀm lÅn và ÇÎa chÌ rõ ràng Ç‹ gºi 
lÎch. Khi nhÆn ÇÜ®c tiŠn chùa së gºi lÎch ngay Ç‰n quš vÎ. 
 

Không nhÆn gºi Nachnahme  
(chuy‹n hóa giao ngân) vì tiŠn cÜ§c quá Ç¡t. 

Kính mong quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn ûng h¶ cho. 
 

giÃy chÙng nhÆn khai thu‰ 
      

Trân tr†ng thông báo Ç‰n quš ñåo H»u và quš PhÆt Tº viŒc 
nhÜ sau:  
     TØ trÜ§c Ç‰n nay tÃt cä m†i s¿ cúng dÜ©ng, ÇÎnh kÿ ho¥c 
nh»ng lÍ låc khác cho Chùa Viên Giác, quš vÎ ÇŠu có th‹ lÃy 
GiÃy ChÙng NhÆn (b¢ng ti‰ng ñÙc) Ç‹ cuÓi næm khai khÃu 
trØ thu‰ v§i Chính Phû.  
     Quš vÎ nào cÀn GiÃy ChÙng NhÆn xin liên låc vŠ Chùa 
b¢ng thÜ ho¥c b¢ng ÇiŒn thoåi, chúng tôi së gºi GiÃy ChÙng 
NhÆn Ç‰n quš vÎ. 
 

     XIN LÐU Ý: ñ‹ tiŒn viŒc làm s° sách báo cáo v§i B¶ 
Tài Chánh, Chùa së cÃp GiÃy ChÙng NhÆn cûa næm 
trÜ§c cho Ç‰n cuÓi tháng 4 næm sau là không còn cÃp 
cho næm trÜ§c n»a. 
 

     Thí dø: GiÃy ChÙng NhÆn cûa næm 2004 ÇÜ®c cÃp 
cho Ç‰n cuÓi tháng 4 næm 2005 là chÃm dÙt cho næm 
2004. 

VÆy xin thông báo Ç‰n quš ñåo H»u và quš PhÆt Tº lÜu 
š cho. 
 

Çïa DVD khóa tu h†c phÆt pháp Âu châu  tåi  š 
 

Trân tr†ng thông báo Ç‰n quš ñåo H»u và PhÆt Tº cùng 
tÃt cä quš h†c viên tham d¿ khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu 
Châu kÿ thÙ 16 tåi Ý ÇÜ®c rõ: 

ñïa DVD khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thÙ 16 tåi 
Ý tØ ngày 4.8 Ç‰n 13.8.2004 Çã th¿c hiŒn xong. Hình änh 
rÃt ÇËp, rõ ràng. Tr†n b¶ 2 Çïa. 

Giá phát hành tåi chùa: 12 Euro 
Gºi qua BÜu ñiŒn trong nÜ§c ñÙc 15 Euro  
- Âu Châu 17 Euro. Ngoài Âu Châu 20 Euro. 
Quš vÎ muÓn có b¶ Çïa trên xin gºi tiŠn vŠ chùa b¢ng 

cách bÕ tiŠn trong bao thÜ dán kÏ, ho¥c gºi qua Konto :  
- Trong nÜ§c ñÙc: 
Cong d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche 
Konto Nr. 109594-307  BLZ 250 100 30 
Postbank Hannover 

 

- Ngoài nÜ§c ñÙc: 
Cong.d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche 
IBAN DE15 2501 0030 0109 5943 07  
BIC PBNKDEFF 
Postbank Hannover 
Xin ghi rõ thÌnh DVD/Tu h†c tåi Ý. Sau khi chuy‹n tiŠn 

xin quš vÎ vui lòng Kopy phi‰u chuy‹n tiŠn gºi vŠ chùa Ç‹ 
tiŒn theo dõi. Khi nhÆn ÇÜ®c tiŠn, chùa së gªi bæng ngay 
Ç‰n quš vÎ. 
 
*** Ngoài ra quš vÎ Çã có Ç¥t Çïa DVD cûa khóa h†c tåi Ý mà  
chÜa nhÆn ÇÜ®c. Xin liên låc v§i Ban Hình  nh  qua : Email : 
banhinhanh@vieny.net  ho¥c liên låc v§i Minh Phát  qua 
ñiŒn thoåi : (0049) 07541  31027  tØ 20 gi© Ç‰n 22 gi©.   
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Bánh tét, bánh chÜng và nh»ng Ç¥c sän chay 
ngày t‰t 

Chùa Viên Giác có phát hành các loåi bánh tét, bánh 
chÜng, bánh xanh, chä chay, m¡m thái chay và các loåi 
khác... Ç‹ PhÆt Tº vui Xuân trong 3 ngày T‰t.  

Quš vÎ cÛng có th‹ thÌnh tåi Chùa ho¥c gºi qua BÜu 
ñiŒn, giá thành nhÜ sau: 
-Bánh tét nhÜn chuÓi / nhÜn ÇÆu      5€ /1 Çòn 
-Bánh tét loåi nhÕ    3€ /1 Çòn 
-Bánh chÜng l§n    5€ /1 cái 
-Bánh chÜng nhÕ    3€ /1 cái 
-M¡m thái chay               13€ /1 kilô 
-Bánh bao    1€ /1 cái 
-Bánh da l®n loåi l§n   2€ /1 cái 
-Bánh da l®n loåi nhÕ   1€ /1 cái 
-Bánh ú nÜ§c tro    1€ /1 cái 
-Bánh b¶t l†c    1€ /1 cái 
-Bánh t°     5€ /1 cái 
-Bánh giò    1€ /1 cái 
-Xôi lá dÙa                0,50€/1mi‰ng 
-Bánh xôi vÎ miŠn Trung               0,50€/1 mi‰ng 
-Bánh oän                5€ / 3 cái 
-Mè xºng     0,50€/1mi‰ng 
-Bánh bò     0,70€/1 cái 
-Bánh ít lá gai    0,50€/1 cái 
-Bánh ít trÀn    0,50€/1 cái 
-Bánh xanh    0,50€/1 cái 
-Bánh qui nhÜn dØa / nhÜn ÇÆu  0,50€/1 cái 
-Bánh cam    0,50/€1 cái 
-Bánh tiêu    0,50€/1 cái 
-Bánh giò cháo quÄy   0,50€/1 cái 
-Bánh phu thê có gân dØa   1€/1 cái 
-Bánh ít có gân dØa   1€/1 cái 
-Bánh khoai mì nÜ§ng   3€/1 mi‰ng 
-Chä chay tàu hû ky (Çòn nhÕ)  3€/1 Çòn 
-Chä chay tàu hû ky (Çòn to)  5€/1 Çòn 
-Chä cuÓn chay tàu hû ky   5€/1 Çòn 
-Chä ° chay b¢ng tàu hû ky              10€/1 ° 
-Chä giò chay    0,80€/1 cuÓn 
-Mì cæn sä §t    5€/1 túi 
-Bì chay               13€ /1 kilô 

(SÓ tiŠn trên chÜa có cÜ§c phí BÜu ñiŒn) 
Theo cÜ§c phí BÜu ñiŒn, gºi trong nÜ§c ñÙc nhÜ sau: Trong 
vòng 2 kilo = 4,10€. TØ 2 Ç‰n 5 kilo = 6,70€. TØ 5 Ç‰n 10 kilo 
= 9,70€. TØ 10 Ç‰n 20 kilo = 13€. 
LÜu š: Bánh giò, Xôi lá dÙa và Xôi vÎ, gºi trên 10 cái. 

Quš vÎ muÓn có bánh T‰t, xin gºi tiŠn vŠ chùa b¢ng cách 
bÕ tiŠn trong bao thÜ dán kÏ, ho¥c gºi qua Konto :  

- Trong nÜ§c ñÙc: 
Cong d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche 

Konto Nr. 109594-307  BLZ 250 100 30 
Postbank Hannover 

- Ngoài nÜ§c ñÙc: 
Cong.d.Verein.Vietn.Buddh.Kirche 
IBAN DE15 2501 0030 0109 5943 07 

BIC PBNKDEFF. Postbank Hannover 
 

Không nhÆn gºi Nachnahme 
     Sau khi chuy‹n tiŠn xong xin quš vÎ vui lòng Kopy 
phi‰u này gºi vŠ chùa và ghi rõ ÇÎa chÌ ngÜ©i nhÆn. Khi 
nhÆn ÇÜ®c tiŠn ho¥c phi‰u chuy‹n tiŠn chùa së gªi 
hàng ngay Ç‰n quš vÎ. 
     Mong quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn h‡ tr® Ç‹ gây 
thêm quÏ trä n® xây chùa. 
     Xin thành thÆt bi‰t Ön quš vÎ trÜ§c. 
 

Tin   ViŒt   Nam 
 

Nhà Đất Bị CSVN Lấy Trước 1993 Sẽ Bị Mất Luôn 
 
Nếu bạn có nhà đất bị chính phủ CSVN tịch thu trước ngày 

15-10-1993, thì sẽ không được khiếu nại hay đòi trả lại, trong 
khi CSVN chuẩn bị xét đơn giải quyết các đơn khiếu nại xin trả 
lại các trường hợp nhà đất bị chính phủ CSVN cướp hoặc mua 
rẻ mạt.  

Quyết định trên của chính phủ CSVN sẽ mang ý nghĩa lớn 
đối với nhiều tôn giáo tại Việt Nam - đặc biệt với các giáo hội 
đang được phép hoạt động chính thức. Bởi vì ngay sau 1975, 
chính phủ đã tịch thu rất nhiều trường học của các tôn giáo - 
như hệ thống trường Bồ Đề của Giáo Hội PGVNTN, hay hệ 
thống trường La Salle, Regina Pacis của Giáo Hội Công Giáo, 
hay Đại Học Hòa Hảo và Đại Học Cao Đài... - và như thế nghĩa 
là các cơ sở địa ốc này sẽ vĩnh viễn không xét trả lại. Đặc biệt, 
nhiều cơ sở này đã bị CSVN lấy với cớ là "được người trách 
nhiệm sở tại hiến đất, hiến nhà, hiến trường cho chính phủ..." . 

Bản tin của BBC ghi nhận về bản văn gọi là "siêu nghị định" 
như sau.  

"’Siêu nghị định’ về đất đai ở Việt Nam  
Một nghị định được nói là "đặc biệt quan trọng về thi hành 

Luật Ðất Ðai" vừa mới được ban hành tại Việt Nam.  
Theo Nghị định về thi hành Luật Đất Ðai do Thủ Tướng Việt 

Nam ký ngày 29-10, Việt Nam không thừa nhận việc đòi lại đất 
và không xem xét giải quyết khiếu nại về đòi lại đất mà Nhà 
nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách 
ruộng đất trước ngày 15-10-1993.  

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP bao gồm 186 điều, 14 
chương, 145 trang, và được nhà chức trách nói sẽ tạo ra những 
thủ tục lành mạnh trong lĩnh vực đất đai.  

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Uông Chu Lưu được dẫn lời trên báo 
Tuổi Trẻ gọi nghị định này là một "siêu nghị định".  

Trong các nội dung mới gây chú ý, có việc các hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng đất mà không có một trong các loại giấy tờ về 
quyền sử dụng đất (QSDĐ) quy định trong Luật Ðất Ðai vẫn 
được cấp Giấy Chứng Nhận.  

Nếu đó là đất không tranh chấp; đất được sử dụng trước 
thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi 
tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư 
nông thôn.  

’Không giải quyết đòi lại đất trước 1993’  
Nghị định cũng nói Nhà nước không xem xét giải quyết 

khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người 
khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15-10-
1993 trong các trường hợp sau:  

a) Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải 
cách ruộng đất ở miền Bắc; chính sách xóa bỏ triệt để tàn tích 
chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong 
kiến ở miền Nam;  

b) Đất đã hiến tặng cho Nhà nước, cho hợp tác xã và tổ 
chức khác, cho hộ gia đình, cá nhân;  

c) Đất đã góp vào hợp tác xã nông nghiệp theo quy định 
của Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao;  

d) Đất thổ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác để làm 
đất ở; đất ở và đất vườn đã giao lại cho hợp tác xã để đi khai 
hoang; ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho người khác hoặc 
điều chỉnh cho người khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất;  

đ) Đất đã chia cho người khác khi hưởng ứng cuộc vận 
động san sẻ bớt một phần ruộng đất để chia cho người không 
có ruộng và thiếu ruộng tại miền Nam sau ngày giải phóng.  

Theo Nghị định, việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, 
tranh chấp về đất đai phải căn cứ vào pháp luật về đất đai tại 
thời điểm xảy ra các quan hệ đất đai dẫn đến khiếu nại, tranh 
chấp.  

Cùng với nghị định 181/2004/NĐ-CP, Chính phủ Việt Nam 
cũng ban hành nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực đất đai."• 



Xuân ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 184

H¶p thÜ  
Viên Giác 

 
 
 
Trong th©i gian qua VIÊN GIÁC Çã nhÆn ÇÜ®c nh»ng thÜ 

tØ, tin tÙc, tài liŒu, bài vª, kinh sách, báo chí cûa các T° 
ChÙc, H¶i ñoàn, Tôn Giáo và các Væn Thi H»u kh¡p nÖi gºi 
Ç‰n. 
 
� ThÜ Tín 
Hòa ThÜ®ng Thích Trí ChÖn (USA), NguyÍn ñæng ñÙc 
(Wien/Áo), TrÀn Tri Khách; ñÒng Châu (Canada) TS. Lâm 
NhÜ Tång (Úc), Tå Væn DÜ«ng (ñÙc), Võ Thu TÎnh (Pháp), 
Ban HÜ§ng DÅn GñPTVN tåi Hoa Kÿ, HÜÖng Giang Thái 
Væn Ki‹m (Pháp), ñ‡ Væn Thông (ñÙc), Tr†ng (Áo), Kim 
(Áo), Tu ViŒn Nguyên ThiŠu (VN), TrÀn Ng†c Nguyên VÛ 
(USA), Nh¿t Tr†ng (ñÙc), GS. HuyŠn Thanh L» (ñÙc), ThiŒn 
Hånh (ñÙc), Hå Anh (ñÙc), Phåm Thæng (Canada), Hà 
Ng†c Bích (Pháp), Nguyên CÀu (ñÙc), Dr. Tôn ThÃt HÙa 
(ñÙc), NguyÍn Væn Thà (Na Uy), Ngô Væn Phát (ñÙc), Phù 
Vân (ñÙc), VÛ Nam (ñÙc), TrÀn Trung ñåo (USA), Hòa 
ThÜ®ng Quäng ñ¶ (VN), GñPT VN (VN), TrÀn Tr†ng Khoái 
(USA), ThiŒn Cæn Phåm HÒng Sáu & HÒng Nhiên (ñÙc), 
TuŒ Nga (USA), Hi‰u ñŒ (USA), NguyÍn Minh HiŠn (ñÙc), 
Bèo Hoa (Suisse), Thúy Trúc (USA), Thích Chân TuŒ 
(Canada), ñan Hà (ñÙc), T. Le (ñÙc), Ngô Minh H¢ng 
(USA), Trai Nam Kÿ; ThiŒn Lâm Phåm Væn M¶c (ñÙc), Lê 
Hoàng Thanh (ñÙc), TrÀn ThÎ HÒng Châu (Ý), SH Hà ñÆu 
ñÒng (ñÙc), Phan Ng†c (ñÙc), Ng†c An (USA), Quÿnh Hoa 
(ñÙc). 
 
� Kinh Sách, Báo Chí 
* ñÙc: Buddhismus Aktuell Nr. 04/2004; Thánh Th‹ sÓ 246; 
Thông Tin Berlin sÓ 23; D&C und E&Z 10/2004 & 11/2004;  
AMFN Nr.25; Dân Væn sÓ 100; DiÍn ñàn ViŒt Nam sÓ 154. 
Asien sÓ 03/04. Tibet & Buddhismus Nr. 71; Dân Chúa sÓ 
265; Thông Tin sÓ 29; Eine Welt eine Familie 1.4/2004. 
 
* Pháp: Sinh hoåt C¶ng ñÒng sÓ 181; ñ¥c San Nång G‡ sÓ 
25; Nhân Bän sÓ 35 & 36; ViŒt Nam Dân Chû sÓ 97 & 98; 
Ti‰ng Nói NgÜ©i ViŒt QuÓc Gia sÓ 34; Bän Tin Khánh Anh 
sÓ tháng 10/04. 
 
* Hoa Kÿ: BÒ ñŠ Häi 04; Bän Tin T°ng H¶i C¿u Tù Nhân 
Chính TrÎ VN sÓ tháng 9/04; Bän Tin ñåi H¶i Khoáng ñåi kÿ 
III; Tin MiŠn Nam News Agency sÓ 102; T¿ Do Dân Bän sÓ 
110; Tin Lành sÓ 104 & 105; Th‰ Gi§i Ngày Nay sÓ 185; 
Trúc Lâm sÓ 28. 
 
* Canada: TÌnh M¶ng ñ©i cûa HT Thích Tâm Châu; Pháp 
Môn Chæn Trâu cûa Thích Chân TuŒ; Có nh»ng s¿ kiŒn cÀn 
phäi xem låi & Nh»ng Công Chúa SÙ Giä cûa Trung Hoa và 
ViŒt Nam tác giä Huÿnh Væn Lang. 
 
* NhÆt: NguyŒt San Mekong sÓ 112. 
 
* ñài Loan: Thiên PhÆt SÖn sÓ 185; HiŒn ñåi PhÆt Giáo sÓ 
279.� 

ThÜ trä l©i  
Ç¶c giä 

 
 

� Phù Vân phø trách 
 

- VH. NguyÍn Song Anh (Cham / ñÙc): 
B¥t tin tØ lâu, nay anh mới trª låi v§i Viên Giác v§i bài 

vi‰t "Bài Thơ Cuối Đời của Trương Vĩnh Ký" b¢ng máy vi tính 
nhÜng låi không thÃy anh gªi Çïa mŠm Çïa cÙng gì cä! ñÜ®c 
bi‰t anh cÛng có vào internet, nhÜng låi không thèm chuy‹n 
bài b¢ng Email. Làm khó dÍ anh em Ç‰n th‰ là cùng! ñŠ 
nghÎ lÀn sau anh vi‰t m¶t vi thÜ, kèm thêm bài vi‰t này Ç‹ 
cho tòa soån khÕi nh†c lòng. Thân. 

 
- VH.HuyŠn Nga / ThÖ Chi ViŒt (Metz / Pháp): 
"ñôi l©i cho anh TÜ" vi‰t cäm Ç¶ng l¡m, nhÜng vi‰t vŠ 

Huy Giang Çã quá nhiŠu nên dành låi vào dÎp gi‡ ÇÀu cûa 
ngÜ©i quá cÓ. Nh§ sºa låi Çôi chút cho phù h®p v§i th©i gian. 
Bài vi‰t có th‹ gªi Ç‰n cho Tòa Soån b¢ng Email hay b¢ng 
bÜu ÇiŒn kèm theo disc. Cäm Ön hai lá thÜ Çã vi‰t riêng cho 
PV. Chúc gia Çình luôn an låc. Thân. 

 
- Nhåc sï TrÎnh HÜng (Creteuil / Pháp): 
Cäm Ön anh Çã gªi bài cho VG, nhÜng khi gªi bài cÛ Çã 

Çæng trên m¶t tåp chí nào Çó thì xin anh nh§ ghi rõ xuÃt xÙ 
và th©i gian Ç‹ chúng tôi lÜ®ng ÇÎnh, nhÜ trÜ©ng h®p bài vi‰t 
cûa anh "Bài thÖ Ç¶c Çáo chÜa ai bi‰t cûa HÒ Chí Minh và 
cái ch‰t bí Än cûa Huÿnh Thúc Kháng" Çã Çæng trên t© báo 
S¿ ThÆt. Xin anh thÜÖng giùm, PV cÛng Çã Çeo kính "lão" tØ 
lâu, bài copy cûa anh gªi muÓn Ç†c ÇÜ®c, ch¡c cÛng phäi 
thay kính m§i! Chúc anh luôn vui khÕe và vi‰t bài m§i. Có 
chuÄn bÎ phát hành thêm CD Nhåc TrÎnh HÜng n»a hay 
không? Thân kính. 

 
- HÜÖng Bèo Lê Vån L¶c (Viersen / ñÙc): 
Chúng tôi vô cùng bùi ngùi khi Ç†c Çoån cuÓi cûa thÜ 

anh: "... Kính chúc quš vÎ thân tâm an låc, (ÇØng bŒnh hoån 
nhÜ tôi, m¶t th©i sÓng nhÜ con thuyŠn không b‰n; tâm linh 
không có ch‡ t¿a, bây gi© n¢m trên giÜ©ng bŒnh ng¶ ÇÜ®c 
thì Çã có chút ít mu¶n rÒi...". Anh Çã "ng¶" tÙc là anh Çã Ç¥t 
nh»ng bÜ§c chân Ç‰n b© giác không xa. Trên giÜ©ng bŒnh 
xin anh chuyên tâm niŒm PhÆt Ç‹ quên nh»ng kh° Çau mà 
ai cÛng có. Bài thÖ 3.000 ch» "T" cûa anh Ç†c nghe cÛng 
thú vÎ, riêng hai bài thÖ dài ÇÀu tay cûa anh, hai bài thÖ ñåo 
vào ñ©i v§i khá nhiŠu tri‰t lš PhÆt giáo. Tuy nhiên, PV vÅn 
thích hai câu thÖ mª ÇÀu:  

Hoa cau tr¡ng, 
n¡ng lung linh 
Ru¶ng sâu bóng nÜ§c in hình 
Dáng gÀy mË ÇÙng Ç®i tin con vŠ... 
Nh§ ti‰p tøc sáng tác và gªi cho VG nh»ng bài thÖ ... 

ng¡n hÖn. Thân. 
 
- Cô Đào Mai (Wedel / Đức): 
Cảm ơn cô đã gởi cho chúng tôi tập bản thảo viết tay 

được trân trọng lồng trong plastik. Lần trước cô đã gởi 
những bài thơ này trong cuốn tập học trò khổ lớn, bài được 
chọn thì đã cho đăng trong báo VG rồi. Mong nhận được 
những sáng tác mới như lời thư cô viết "nguyện xin được 
làm người bạn đồng hành của Viên Giác mến yêu". Thân.• 
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Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt  

Âu Châu 
Væn Phòng T°ng ThÜ Kš - Chùa Viên Giác 

 

Thành kính Phân Ðu 
 
ñÜ®c bi‰t thân mÅu cûa Hòa ThÜ®ng Thích Minh Tâm, 
Chû TÎch H¶i ñÒng ñiŠu Hành Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt 
Nam ThÓng NhÃt Âu Châu :  

 
Cø Bà HÒ ThÎ Lang 
Pháp danh Nguyên MÏ 

Vãng sanh ngày 16.09 næm Giáp Thân (29.10.2004) 
ThÜ®ng th† 87 tu°i 

 
Toàn th‹ Tæng Ni & Tín ÇÒ trong GHPGVNTN/ÂC kính 
cÀu nguyŒn HÜÖng Linh Cø Bà ÇÜ®c cao Çæng PhÆt 
quÓc. 

 
TM. GHPGVNTN/ÂC 

T°ng ThÜ Kš  
ThÜ®ng T†a Thích NhÜ ñi‹n 

 PhÜÖng TrÜ®ng chùa Viên Giác 
 
 

 
 

Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt  
Âu Châu 

 
Chùa Viên Giác 

Chi B¶ ñÙc QuÓc 
H¶i PhÆt Tº ViŒt Nam Tœ Nån tåi ñÙc QuÓc 

Ban Biên TÆp Báo Viên Giác 
 

Thành Kính chia buÒn 
 
Bàng hoàng ÇÜ®c tin thân mÅu cûa Hòa ThÜ®ng Thích 
Minh Tâm, Chû TÎch H¶i ñÒng ñiŠu Hành GHPGVNTN 
/ ÂC Çã xä thân vŠ cõi tÎnh. 
Chúng con toàn th‹ Tæng Ni, PhÆt Tº tåi ñÙc QuÓc 
ÇÒng hÜ§ng vŠ Cø Bà trong niŠm tri ân Çã ban cho 
chúng con m¶t vÎ lãnh Çåo tinh thÀn sáng suÓt không 
ngåi gian lao trong s¿ giáo hóa và hành Çåo. 
NguyŒn cÀu HÜÖng Linh : 

 
Cø Bà HÒ ThÎ Lang 
Pháp danh Nguyên MÏ 

Vãng sanh ngày 16.09 næm Giáp Thân (29.10.2004) 
ThÜ®ng th† 87 tu°i 

TÓc ki‰n PhÆt A Di ñà 
 
 

TM. Chi B¶ GHPGVNTN tåi ñÙc QuÓc 
Chi B¶ TrÜªng 

Thích Hånh TÃn 
 

 

Cäm Tå & Tri Ân 
 
Tang quy‰n chúng con / chúng tôi xin chân thành cäm  tå và 
tri ân: 
-ThÜ®ng T†a Thích Minh Phú, Trø trì chùa ThiŒn Hòa 
Mönchengladbach. 
-ñåi ñÙc Thích Hånh TÃn, Trø trì chùa Viên Giác Hannover. 
-ñåi ñÙc Thích ñÒng Væn, Trø trì chùa Tâm Giác München. 
-ñåi ñÙc Thích TØ Trí, chùa PhÆt HuŒ Frankfurt. 
-ñåi ñÙc Thích Giác Hånh, du Tæng sinh ƒn ñ¶. 
-Ni SÜ Thích N» DiŒu Ân, Trø trì chùa Quan Th‰ Âm 
Aachen. 
-Ni SÜ Thích N» DiŒu Hånh, Trø trì chùa PhÆt Bäo Barntrup. 
-Chú Hånh TuŒ, chùa Viên Giác Hannover. 
-Chú HuyŠn ñåo, chùa ThiŒn Hòa M'Gladbach. 
-Chú Trung LÜu, chùa PhÆt HuŒ Frankfurt. 
-SÜ Cô DiŒu Linh, chùa Quan Th‰ Âm Aachen. 
-Ban H¶ Trì Tam Bäo chùa PhÆt HuŒ Frankfurt. 
-Ban H¶ Trì Tam bäo chùa Tâm Giác München. 
-Quí vÎ ÇÒng hÜÖng, bà con, bån bè, thân h»u xa gÀn gªi 
vòng hoa chia buÒn, phúng Çi‰u và tiÍn ÇÜa Linh C»u cûa 
Em, Anh, Hôn Phu, Chú, CÆu cûa chúng con / chúng tôi là: 

NguyÍn Minh ñÎnh 
Pháp danh Nguyên HuŒ 

Sinh ngày 29.07.1977 tåi Qui NhÖn, Bình ñÎnh, VN 
Tå th‰ ngày 26.07.2004, lúc 10 gi© 28 phút,  

nh¢m ngày mùng 10 tháng 6 næm Giáp Thân. 
LÍ th† tang, lÍ hÕa táng Çã ÇÜ®c cº hành vào thÙ sáu 
ngày 30.07.2004 tåi nghïa trang Ostfriedhof München. 

Trong lúc tang gia bÓi rÓi, có ÇiŠu chi sÖ suÃt xin quí vÎ niŒm 
tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng kính bái 
-Anh,ChÎ:  
NguyÍn Minh DÛng & NguyÍn ThÎ M¶ng Thu (ñÙc QuÓc). 
NguyÍn ThÎ Dung & ñinh Væn ñô (Thøy Sï). 
NguyÍn ThÎ ñô & Ngô Væn Thanh (ñÙc QuÓc) 
-Em: NguyÍn Minh Thanh (ñÙc QuÓc) 
-Hôn thê: NguyÍn ThÎ Thu Thûy (ñÙc QuÓc) 
-Cháu: NguyÍn Hà Mi, Hà Lai, NguyÍn Thanh Nhi (ñÙc QuÓc) 
-Cháu: ñinh TrÜ©ng Phú, PhÜ§c Th¡ng, DiŒu HiŠn (Thøy Sï) 
SÓ tiŠn phúng Çi‰u chúng tôi Çã nhÆn ÇÜ®c là 2.330 Euro. Tang 
quy‰n chúng tôi së cúng dÜ©ng: 
-Chùa Viên Giác 300 Euro 
-Chùa Tâm Giác 300 Euro 
-Chùa PhÆt HuŒ 500 Euro 
-Chùa Khánh Anh (Pháp QuÓc) 830 Euro 
-Phóng sanh 400 Euro. 
Ç‹ cÀu siêu cho HÜÖng Linh cûa em chúng tôi s§m ÇÜ®c siêu 
thoát. 
 

PHÂN ÐU 
 
NhÆn ÇÜ®c tin 

Cø Bà Tå NhÜ Thº 
NhÛ danh Giang ThÎ NhÎ 

Çã tå th‰ ngày 14.10.2004 tåi Hòa Lan 
ThÜ®ng th† 83 tu°i 

Chúng tôi xin chân thành phân Üu cùng nhà thÖ Vïnh Liêm 
và tang quy‰n, ÇÒng th©i xin thành kính nguyŒn cÀu cho 
HÜÖng Linh Cø Bà s§m siêu thæng miŠn TÎnh ñ¶. 
-Ban Biên TÆp Báo Viên Giác. 
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Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau Ç§n báo tin cùng tÃt cä thân 
b¢ng quy‰n thu¶c, thân h»u xa gÀn r¢ng: Con, ChÒng, Cha, 
Anh, Bác, CÆu cûa chúng tôi là: 

Phan HÜng Nghïa 
Bác Sï & DÜ®c Sï 

Sau th©i gian lâm tr†ng bŒnh Çã tØ trÀn ngày 
24.10.2004. HÜªng dÜÖng 52 tu°i. 

ñÒng th©i chúng tôi xin chân thành cäm tå quš ông Stüppe, 
Dr. Marinos, quš L.M. Hånh và Kaplan, SÜ Huynh Hà ñÆu 
ñÒng, ông TrÀn Væn Bi‹u, ñåi DiŒn H¶i ñoàn PhÆt Giáo, 
ñåi DiŒn Çoàn Tín ÇÒ Công Giáo, cùng các thân h»u quy‰n 
thu¶c xa, gÀn, Çã Ç‰n phân Üu, phúng Çi‰u, tham d¿ lÍ CÀu 
Siêu và tiÍn ÇÜa Linh C»u cûa ngÜ©i quá cÓ. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, không sao tránh khÕi sÖ suÃt, 
kính mong quš VÎ niŒm tình thông cäm. 

Tang gia ÇÒng kính bái 
-Cha: Phan HÜng NhÖn 
-V®: Phan NguyÍn ThÎ Tuy‰t và các con. 
-Em: Phan HÜng HiŒp, v® và con. 
-Em: Phan ThÎ Lan HÜÖng. 
-Em NguyÍn Phan Ái Liên, chÒng và các con. 
-Em Phan ThÎ Ng†c Lan. 
-Em: NguyÍn Phan ThÎ Thúy Nga, chÒng và con. 
 

Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Chúng tôi vô cùng Çau Ç§n báo tin cùng quš thân b¢ng 
quy‰n thu¶c gÀn xa: MË, Bà Ngoåi, Bà N¶i cûa chúng tôi là: 

Bà La ThÎ BuÓi 
Sinh næm 1929 

TØ trÀn ngày 22.10.2004 (mùng 9.9 Giáp Thân)  
tåi CÀn ThÖ, ViŒt Nam 

LÍ mai táng Çã cº hành ngày 28.10.2004  
tåi CÀn ThÖ, ViŒt Nam. 

Chúng tôi xin chân thành cäm tå và tri ân: 
Quš Bà Con ÇÒng hÜÖng, quš Thông Gia, quš Niên TrÜªng, 
các b¢ng h»u, quš anh chÎ gÀn xa Çã ÇiŒn thoåi chia buÒn 
cùng gia Çình. 

Tang gia ÇÒng tri ân và cäm tå: 
-TrÜªng N»: NguyÍn ThÎ HÒng Vân, ChÒng, Em và các con, 
cháu ª tåi ñÙc. 
 

PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin anh 
PHAN HÐNG NGH¸A 

(Bác sï & DÜ®c sï) 
sinh næm 1952 tåi ViŒt Nam, mÃt ngày 24.10.2004 tåi 

Münster, ñÙc QuÓc, hÜªng dÜÖng 52 tu°i, là TrÜªng Nam 
cûa Ông Phan HÜng NhÖn, c¶ng s¿ viên cûa Báo Viên Giác. 

 
Chúng tôi xin chân thành phân Üu cùng Ông Phan HÜng 
NhÖn và tang quy‰n, ÇÒng th©i xin cÀu nguyŒn cho hÜÖng 
linh cûa anh Phan HÜng Nghïa s§m ÇÜ®c vŠ cõi vïnh h¢ng. 
- ThÜ®ng T†a PhÜÖng TrÜ®ng Chùa Viên Giác, sáng lÆp 
Chû NhiŒm Báo Viên Giác. 
- Phù Vân, Chû Bút và toàn th‹ Ban Biên TÆp, KÏ ThuÆt, ƒn 
Loát Báo Viên Giác. 

Taâm 
töø bi 
Ñaïo 
töø bi 

 
Lìa ba chöôùng ngaïi 

Tham � Si � Giaän cuoàng 
 

Khoå ñau 
bôûi ñaûo ñieân loøng 

 
Nhaát taâm 
thieàn ñònh 

 
Thieân ñöôøng nôi ta ! 

 
� Bèo Hoa  

 
 

PHÂN ÐU 
 
ñÜ®c tin buÒn 

Bån Phan HÜng Nghïa 
ñã tØ giã bån bè ra Çi vào ngày 24.10.2004  

tåi Münster. HÜªng dÜÖng 52 tu°i. 
Xin chân thành chia buÒn cùng v§i Bác Phan HÜng NhÖn, 
chÎ Nghïa và toàn th‹ tang quy‰n. 
NguyŒn cÀu hÜÖng linh bån Nghïa s§m tiêu diêu miŠn C¿c 
Låc. 

Thành kính phân Üu 
Nhóm C¿u Sinh Viên Du H†c tåi Aachen, Köln, Krefeld, 
Dortmund, Stuttgart. 

 

PHÂN ÐU 
 
Vô cùng thÜÖng ti‰c ÇÜ®c tin 

Cø: TrÀn DÜÖng 
Pháp danh Nguyên Häi 

Sanh næm 1918 (K› Mùi) 
Tå th‰ ngày 17.11.2004 tåi ViŒt Nam 

ThÜ®ng th† 86 tu°i 
Chúng tôi thành kính phân Üu cùng gia Çình bån TrÀn Xuân 
Hòa và tang quy‰n. Thành tâm nguyŒn cÀu HÜÖng Linh Cø 
s§m vŠ cõi PhÆt. 
* Gia Çình: LÜÖng Væn ThÜ§c & TrÀn ThÎ HÒng Châu 
 

 

Töø 

Bi 
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Cáo Phó & Cäm Tå 
 
Gia Çình chúng tôi vô cùng Çau buÒn và thÜÖng ti‰c báo tin 
cùng thân b¢ng, quy‰n thu¶c, bån h»u xa gÀn: V®, MË, Em, 
ChÎ, Dì, Bà cûa chúng tôi là: 

Phåm ThÎ H¢ng 
Sinh ngày 20.11.1963 tåi Häi Phòng, ViŒt Nam 

Tå th‰ ngày 20.08.2004 lúc 07:15' nh¢m ngày mùng  
5 tháng 7 næm Giáp Thân tåi Kassel, ñÙc QuÓc. 

Tang lÍ ÇÜ®c cº hành vào lúc 13:00 ngày thÙ TÜ 25.08.2004 
nh¢m ngày 10 tháng 7 næm Giáp Thân tåi Kapelle 
Hauptfriedhof thành phÓ Kassel, ñÙc QuÓc. 
 

Gia Çình chúng con/chúng tôi xin chân thành 
cäm tå và tri ân: 

- ñåi ñÙc Thích Hånh TØ, Trø trì NPñ Viên Âm 
- ThÀy TØ Nguyên 
Cùng tÃt cä thân b¢ng, quy‰n thu¶c, bån h»u gÀn xa Çã Ç‰n 
vi‰ng thæm, ÇiŒn thoåi, phân Üu, phúng Çi‰u, cÀu nguyŒn 
cÛng nhÜ tiÍn ÇÜa Linh c»u V®, MË, Em, ChÎ, Dì, Bà cûa 
chúng tôi Ç‰n nÖi an nghÌ ngàn thu. 
Trong lúc tang gia bÓi rÓi, ch¡c ch¡n không sao tránh khÕi 
sÖ suÃt. Kính mong quí vÎ niŒm tình tha thÙ. 

Tang gia ÇÒng kính bái 
-ChÒng: Tô Duy Bình (Germany) 
-Con trai: Tô Phåm Anh TuÃn (Germany) 
-ChÎ gái: Phåm ThÎ H®p (BÌ) 
-Em chÒng: Tô Duy SÏ (Germany) 
-Cháu: Phåm ThÎ HiŠn cùng chÒng & con (Germany) 
-Cháu: Phåm ñình Thành, Phåm ñình Trung (BÌ) 
-Cháu: Phåm Thùy HÜÖng cùng chÒng & con (BÌ). 
 

Phân Ðu 
NhÆn ÇÜ®c hung tin  

NguyÍn Væn Quân 
Sinh næm 1957 

ñã Ç¶t ng¶t tØ trÀn vào ngày 28.09.2004 tåi Hòa Lan 
Thành thÆt chia buÒn cùng tang quy‰n, nguyŒn cÀu Linh 
HÒn NguyÍn Væn Quân s§m siêu thæng C¿c Låc. 
-GÇ. NguyÍn Væn K‰  (ñÙc QuÓc) 
-GÇ. Châu Væn Bình  (ñÙc QuÓc) 
-GÇ. Huÿnh Bá Minh  (ñÙc QuÓc) 
-GÇ. Lê TÃn HÜng  (ñÙc QuÓc) 
-GÇ. Hoàng Tôn Long  (ñÙc QuÓc) 
GÇ. Phan ñình L®i  (ñÙc QuÓc). 
 

PHÂN ÐU 
 
Ban ChÃp Hành và các ñåo H»u trong Chi H¶i PhÆt Tº 
VNTN Saarland-Trier & VPC vô cùng thÜÖng ti‰c Bác: 

ñÒng H»u TRÎnh Hy 
ñã tå th‰ lúc 17 gi© ngày 29.08.2004, nh¢m ngày 14 
tháng 7 næm Giáp Thân, tåi BŒnh ViŒn Saarbrücken. 

Chi H¶i chúng tôi chân thành chia buÒn cùng Bác trai Lš 
M¶c Hân, Pháp danh ñÒng MÏ, và gia Çình các anh chÎ Lš 
Ki‰n CÜ©ng, Không, Siêu, Kiên, Hoàng, Mai, Phi... và thành 
kính cÀu nguyŒn chÜ PhÆt tØ bi gia h¶ cùng ti‰p dÅn HÜÖng 
Linh ñåo H»u ñÒng H»u TrÎnh Hy s§m vŠ cänh gi§i C¿c 
Låc. 

-Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Saarland-Trier & VPC. 

Phân Ðu 
 
Được tin 

Chị Nguyễn Văn Tộ 
nhủ danh Têrêsa Nguyễn Thị Thu 
sinh năm 1942 tại Hà Đông Bắc Việt 

đã được Chúa gọi về vào lúc 23 giờ 50 ngày 23.11.2004  
tại Reutlingen 

Hưởng thọ 62 tuổi 
Lễ an tang sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ 00 sáng  

ngày 26.11.2004 tại nghĩa trang Römerschanz Reutlingen 
 
Chúng tôi xin chân thành chia buồn với Chiến Hữu 

Nguyễn văn Tộ cùng với toàn thể tang quyến. Nguyện cầu 
cho linh hồn Têrêsa Nguyễn Thị Thu sớm  vào hưởng Nhan 
Thánh Chúa. 

 
Thành kính phân ưu 
 
- Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Cộng Hòa Liên 

Bang Đức 
- Ngô Văn Phát - Ðại diện Ðại Gia Ðình Binh Chủng 

Quân Vận Quân Lực VNCH 

         
PHÂN  ÐU 

 
 ñÜ®c tin hiŠn thê cûa Anh NguyÍn Væn T¶ là: 
   

ChÎ TÊRÊSA NGUY•N THÎ THU 
Sinh næm 1942 tåi Hà ñông, B¡c ViŒt. 

VØa mãn phÀn lúc 23 gi© 50 ngày 23-11-2004 
Tåi Schaeffle Weg 33- 72760 Reutlingen. 

HÜªng th† 63 tu°i. 
Tang LÍ ÇÜ®c cº hành tåi Nghïa Trang Rômerschanz 

Reutlingen lúc 10 gi© thÙ Sáu 26.11.04 
 

Chúng tôi xin thành kính phân Üu cùng Anh NguyÍn 
Væn T¶ và tang quy‰n. 
 

Xin thành tâm cÀu nguyŒn HÜÖng Linh ChÎ TÊRÊSA 
NguyÍn ThÎ Thu s§m hÜªng An Låc cõi Vïnh H¢ng. 
 

- Toàn th‹ H¶i Viên H¶i Tình ThÜÖng ñÙc QuÓc. 
- NiŒm PhÆt ñÜ©ng Tam Bäo Reutlingen. 
- Chi H¶i PhÆt Tº VN tÎ nån Reutlingen & Phø cÆn. 
 
Các Gia ñình Thân H»u: 
- Gñ Lê Hòa. Gñ Phan Ng†c Minh. Gñ TrÀn Xuân HiŠn. 

Gñ NguyÍn Thành Nam. Gñ TrÀn Duy Hoành. Gñ Hàn 
CÜ©ng. Gñ VÛ Væn CÜ©ng. Gñ NguyÍn Anh TuÃn. Gñ TrÀn 
Væn HuyŠn. Gñ NguyÍn Ti‰n Hóa. Gñ C° Kim TrÜ©ng. Gñ 
ñoàn MÆu Can, Gñ. Phù Vân     
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PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 
 

(Ti‰p theo VG 143) 
� VU LAN 
ñH. NguyÍn ThÎ NÜÖng (Aachen) 20€. Ông NguyÍn (") 30€.  GÇ. Bùi 
Hoài Nam, NguyÍn ThÎ PhÜÖng (Achim) 15€. Phåm & Bùi (") 10€. 
Tam & HiŒp (Ahlten) 5€. Huÿnh Kim Huê (Aalen) 20€. Fam. TrÜÖng 
(") 30€. NguyÍn ThÎ Ng†c Trâm (Altenburg) 20€. ñào ThÎ Kim Oanh 
(Arnstadt) 10€. ThiŒn ñ£ng NguyÍn ThÎ Bình (") 20€ HHHL NguyÍn 
Væn Chính. Lê Væn Hiên (") 10€. TrÎnh ThÎ Thúy LiÍu (") 10€. Tå ThÎ 
MÜ©i Kiên (Apolda) 30€. Phåm ThÎ Vân HÜÖng (") 50€. TrÜÖng Ng†c 
Hùng (Aschau/Inn) 20€. NguyÍn ThÎ LiÍu (A' burg) 20€. NguyÍn ThÎ 
ViŒt Anh (") 20€. Lê ThÎ La (") 30€. NguyÍn Danh TÎnh 
(Aschersleben) 35€.  Lê ThÎ Tân (Augsburg) 5€. Lê Anh TuÃn (") 
10€. VÛ QuÓc HÜng (") 20€. NguyÍn Væn Th¡ng (") 20€. Lê Ng†c 
Báu (") 20€. TrÀn Häi Vinh (") 10€. Lê ThÎ TÈo (Aurich) 10€. TrÀn 
Thu H¢ng (") 10€. Fam. Bùi Xuân ñÎnh (") 10€. DÜÖng Væn Út (Bad 
Bentheim) 20€. Fam. NguyÍn Ng†c Häo (") 20€. Bùi ThÎ Vø (Bad 
Dürrenberg) 20€. ñoàn Væn Hi‰u (Badler) 20€. NguyÍn Væn SÖn 
(Bad Iburg) 10€. NguyÍn PhÜÖng Hoa (") 15€. Lš HÜÖng (") 20€. 
NguyÍn ThÎ Y‰n (Bad Kissingen) 20€. Võ Trung ThÜ (Bad Pyrmont) 
30€. TuÃn Hoa (Bad Lauterberg) 20€. Ngô ThÎ Thích (Bad 
Nenndorf) 5€. NguyÍn ThÎ Chúc (Bad Oeyenhausen) 5€. Phåm 
HÒng ThÎnh (") 30€. Phåm SÏ ñåt (") 10€. DÜÖng ThÎ Thanh Häi 
(Bad Schmiedeberg) 10€. Phåm ThÎ Häi (Bad Segeberg) 20€. GÇ. 
VÛ Duy Hånh, VÛ ThÎ Hoa, VÛ Mai HÜÖng và VÛ Häi Anh (Bamberg) 
10€. GÇ. NguyÍn Tr†ng Ki‹m & NguyÍn ThÎ Nga (") 10€. Phåm ThÎ 
Tân (") 10€. GÇ. Phan Hùng & ñ‡ ThÎ PhÜÖng Thäo (") 10€. Nguyên 
Trí & Nguyên TrÜÖng (Barntrup) 50€. Lê Chánh TrÜ©ng (Bayern) 
20€. NguyÍn ñÙc Thûy & NguyÍn Bích H¢ng (Bayreuth) 20€. 
NguyÍn Kim Anh (Berg Gladbach) 20€. Fung-Ling Mach-Ha (") 20€. 
Manfred Prahl (Bergheusen) 25€. Au Châu (Bielefeld) 16,40€. Mai 
ThÎ Lan (") 10€. TrÀn Væn Sáng & TrÀn Wiriya (") 50€. NguyÍn ThÎ 
HÆu (") 10€. Thu HiŠn Wittkowsky (") 10€. ñoàn TÜ©ng Khánh (") 
20€. Phan Kim HÜÖng (Beckum) 10€. VÛ ThÎ PhÜÖng Liên (Bittefeld) 
20€. NguyÍn ThÎ LÜÖng (Bochum) 10€. GÇ. NguyÍn ThÎ Mai (Bonn) 
20€. GÇ.  Nguyên Không VÛ Væn Thênh, DiŒu Låc và Giác Häi 
(Böhlen) 150€. NguyÍn Duy ñô (Böniigheim) 30€. Lê ThÎ Kim Oanh 
(Borgholzhausen) 10€. VÜÖng Kh¡c VÛ (Borkum) 50€. VÛ ñÙc 
Khanh (Bremervörde) 20€. ñ‡ ThÎ Kim Thoa (Brüchsel) 5€. NguyÍn 
ñÙc HiŒp (Aschensleben) 20€. Phåm PhÜÖng Anh (") 50€. NguyÍn 
ThÎ Chung Thûy (") 20€. NguyÍn H»u Nhân (") 10€. Ngô ThÎ Vân 
(Berlin) 20€. Bùi Minh Hai (") 40€. NguyÍn Bích PhÜÖng (") 10€. 
ñoàn ThÎ Lai (") 15€. GÇ. Quäng HiŒp (") 20€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t (") 
5€. ñàm Lan HÜÖng (") 10€. Lan & Hoa (") 10€. Hà ThÎ Minh Tš (") 
70€. Bùi ñÙc Hinh & Phåm ThÎ H¢ng (") 20€. ñinh ThÎ Lãng (") 20€. 
NguyÍn TuÃn Anh (") 20€. NguyÍn Ti‰n DÛng (") 10€. Mai ThÎ Tuy‰t 
(") 10€. NguyÍn ThÎ Minh H¢ng (") 5€. GÇ. Chu ThÎ Hà (") 20€. VÛ 
Væn Trúc (") 20€. Fam. Lê H»u TuÃn (") 10€. ñ‡ Ng†c Hà (") 10€. 
TØ ThÎ HÒng Oanh (") 40€. NguyÍn ThÎ HuyŠn (") 10€. Lê ThÎ Hai (") 
30€. NguyÍn ThÎ Thu HiŠn (") 30€. NguyÍn ThÎ HÜÖng Anh (Burg) & 
Bùi ThÎ HÜ©ng (Berlin) 40€. GÇ. NguyÍn Væn Công & NguyÍn ThÎ 
L®i (") 10€.  NguyÍn ThÎ Nga (") 15€. NguyÍn ThÎ HÜ©ng (") 10€. Lê 
ThÎ Thoa (") 20€. HiŠn Tarrago (") 10€. Lê ThÎ Liên (") 20€. ñ‡ Ng†c 
Hà (") 10€. GÇ. TrÀn Væn Lš & Bùi ThÎ HÒng (") 10€. Ngô Thanh 
HÜÖng (") 20€. NguyÍn Thanh Hà (") 10€. TrÀn ñình Thanh & TrÀn 
Kim Hòa (") 20€. TrÀn Trung TuÃn (") 5€. Lê Månh DÜÖng & VÛ ThÎ 
Xuân Hà (") 20€. NguyÍn Châu Hà & VÜÖng Anh ViŒt (") 20€. Fam. 
Tse (") 15€. NguyÍn ThÎ Thanh Dung (") 20€. ñÒng LÍ TrÀn ThÎ Km 
Lê (") 20€. TriŒu Bân & TriŒu Ti‰n (") 100€.  NguyÍn Væn Xuân (") 
10€. NguyÍn Thanh HÜÖng (") 10€. DiŒu Duyên NguyÍn ThÎ Ng†c 
CÖ (") 20€. NguyÍn QuÓc LŒnh (") 30€. TrÀn Hoài Thanh & NguyÍn 
Công Hùng (") 20€. NguyÍn ThÎ TÓ Nga & ñoàn Bäo Thái (") 10€. 
ThiŒn Châu VÛ ñình Quang (") 10€. Bùi ThÎ Thäo (") 20€. Lê ñæng 
KhÜÖng (") 20€. NhÜ HÒng (") 20€. Khang Vi (") 10€. DiŒu NhÅn 
Tæng Kim Lang (") 10€. ñoàn ThÎ MÏ Duyên (") 10€. DÜÖng ñình Tú 
(") 20€. ñoàn Vinh ñÙc (") 10€. DÜÖng ñình An HÜng (") 10€. 
DÜÖng Kim HÜÖng (") 10€. NguyÍn ThÎ Kim Trinh (") 10€. Lê ThÎ 
Y‰n (") 40€. TrÀn ThÎ Tuy‰t (") 10€. DiŒu Loan (") 10€. NguyÍn ThÎ 
HuŒ (") 20€. TrÀn ThÎ Yên (Berkamen) 10€. Mathes, ThÎ HÒng Nga 
(Bernburg) 30€. Phåm ThÎ Tuy‰t Mai (") 50€. NguyÍn ThÎ Kim Sinh 
(") 10€. Y‰n Th¡ng (Burgdorf) 10€. NguyÍn Quš Hånh (") 5€. Phåm 
ThÎ HÒng Vinh (") 20€. GÇ. Phåm ThÎ Bích Ng†c (Burgwedel) 10€. 
ñÒng ThÎ Xuân (") 5€. Cao ThÎ Ng†c Dung (Brakel) 10€. NguyÍn ThÎ 
Dung (Brandenburg) 20€. Phåm Væn Tân (") 20€. VÛ Thanh Tâm (") 
50€. Phåm ThÎ Hoa (") 5€. ñinh ñæng Vïnh (") 50€. NguyÍn ThÎ Nga 

(") 10€. Phan Ng†c DÜÖng (") 5€. ñoàn ThÎ Thanh Thûy 20€. Cúc 
Henke (") 10€. TrÀn ThÎ ThuÆn (") 5€. TrÀn QuÓc Túy (") 10€. TrÀn 
ThÎ HÜÖng (") 35€. Lš ThÎ Phon (") 10€. Lê Væn Minh (") 15€. Phan 
Ng†c DÜÖng (") 5€. Lâm - CÄm (") 10€. Giáp Væn Lai (") 10€. Châu 
Ng†c Lan (") 20€. NguyÍn Væn Nam & HÒ ThÎ Luông (") 20€. Liêu 
ThÎ Thà (") 10€. Hàn Thi (") 20€. ñ‡ Væn Kiên (") 30€. Quäng ThiŒn 
(") 20€. Cao Ng†c Lang (") 10€. TrÀn ThiŒn Châu (") 20€. Tæng Mão 
(") 10€. Vi Thi‰u Hùng (") 10€. Hi‹n Nhu (") 10€. Lš Thanh Nhiên (") 
50€. TrÀn ThÎ HÜÖng (") 10€. Hà HÜÖng Giang (Braunlage) 10€. 
PhÜÖng Dung Heise (") 20€. Kha Tiên & Hong O Doan (Bremen) 
30€. Kha Hi‰u Han, Kha Hi‰u Chí, Kha Bäo Hånh (") 20€. Kha Hiêu 
Han (") 10€. Kha Hie Minh (") 10€. Hang Nh¿t Toàn (") 40€. Zhang 
Ly-Hu (") 10€. TrÀn Væn Các (") 30€. LÜÖng Ba Truyên (") 30€. Lš 
Tuy‰t Liên (") 10€. Tojo Tim Nguyên (") 5€. VÛ Lê Thûy (") 5€. 
NguyÍn ThÎ Hoài Thu (") 10€. Võ Quang Châu (") 50€. Wu (") 10€. 
Loh (") 5€. Phung (") 5€. Fam. Quan (Bückeburg) 5€. ñ‡ ThÎ Bích 
Nga (") 20€. DÜÖng Liên Siêu (Celle) 30€. Hoàng ThÎ Thân (") 40€. 
NguyÍn ThÎ Thúy HiŠn (") 10€. Phung (") 10€. NguyÍn ThÎ Minh 
Hånh (") 10€. Trang Thoåi CÜ©ng (") 20€. TrÀn Vïnh Cam (Coesfeld) 
30€. Hoàng ThÎ Lan (Cottbus) 10€. HÒ Y‰n (Cuxhaven) 5€.NguyÍn 
ThÎ PhÜÖng (Chemnitz) 10€. Cao ThÎ Kim Thi, Cao Bá VÛ, NguyÍn 
Væn Thi (") 10€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng (") 20€. NguyÍn ThÎ Mùa (") 
10€.  VÛ Minh Nghïa (") 10€. NguyÍn ThÎ Nhâm (") 20€. Lâm Anh 
Ng†c (") 10€. ñ‡ Kim Vân (") 5€. Phùng ThÎ Nhiên (") 5€. Lâm Anh 
Ng†c (") 20€. ñoàn Væn Thành (") 20€. NguyÍn Væn LuÆt & NguyÍn 
ThÎ Liên H®p (") 20€. TrÀn Sï Thành (") 10€. ñ‡ Kim Vân (") 5€. 
Nghiêm Xuân Hoàng (") 10€. NguyÍn Thu HÜÖng (") 20€. Phåm 
Minh NguyŒt (") 20€. ñào Ng†c Bäo (") 20€. NguyÍn Væn BÄy -Kiên- 
(Clausthal /Zellerfeld) 5€. LÜu Công HuyŠn (") 10€. Hoàng HÒng Hà 
(") 5€. TrÀn ñæng Ninh (") 20€. Vân Còn (Cloppenburg) 10€. DÜÖng 
Chánh Quan (") 20€. ñoàn Khánh Toàn & TrÀn Thúy HÜÖng (") 10€. 
VÛ Tr†ng Nguyên (") 10€. TrÀn Væn Tâm (ñan Måch) 50€. TrÀn ThÎ 
MÏ PhÜÖng (") 500Dkr. TrÀn Væn Häi (") 50€. …n danh (") 50€. Lê 
Qu‰ HÜÖng (Dachau) 10€. GÇ. NguyÍn Minh Häi (Delmenhorst) 
40€. NguyÍn Væn PhÜÖng (") 50€. ñ‡ ThÎ Hòa 20€. NguyÍn Væn 
Lâm 20€. NguyÍn ThÎ Th¡m 10€. NguyÍn ThÎ MÏ HÜÖng 10€. 
NguyÍn ThÎ MÏ HÒng 10€. NguyÍn Væn Há (") 1€. PhÜÖng Væn 
Tuyên (") 10€. ñinh ThÎ Nga (Dessau) 20€. Måch TÓ Trinh 
(Dingolfing) 20€. NguyÍn HÒng Häi 5€. NguyÍn LŒ Luân (Dissen) 
10€. HÒ Kim Lang (Dortmund) 20€. Lê Thu Hà (") 30€. VÜÖng Quan 
Sen (Dorsten) 15€. NguyÍn ThÎ Thu HÒng (Donaueschingen) 30€. 
NguyÍn Long Biên (Dresden) 20€. NguyÍn ThÎ Tính 40€. Lê ThÎ GiÕi 
20€. NguyÍn Thanh Binh 20€. NguyÍn H»u Ve (") 10€. NguyÍn ThÎ 
Bích PhÜ®ng (") 10€. NguyÍn ThÎ Nhung (") 10€. NguyÍn Thanh Häi 
(") 10€. NguyÍn ñÙc Hoàn (") 10€. NguyÍn ThÎ Quš (") 1€. Chu ThÎ 
Bích Vân (") 20€. NguyÍn ThÎ HÒng Nga (") 20€. GÇ. TrÀn ThÎ Thùy 
HÜÖng (") 20€. Ceidel Ng†c Bích (") 10€. Phåm Anh Hoa (") 20€. …n 
danh (") 10€. NguyÍn HÒng Nga (") 5€. Phåm Bäo Tôn (") 5€. 
NguyÍn Bäo Marco Long (") 5€. NguyÍn ThÎ Løa (Dreieich) 5€. VÛ 
Kÿ Anh (Duderstadt) 25€. TrÜÖng Công TrÜ©ng (Duisburg/ Neudorf) 
20€. TrÜÖng Quang Nh¿t (") 10€. MÏ HiŠn HÙa (D'dorf) 20€. Lâm 
ThÎ Kim Anh (") 20€. Lê Xuân HÒng (") 20€. …n danh (") 50€. ñào 
ThÎ Phú (") 10€. HÙa MÏ HiŠn (") 20€. NguyÍn ThÎ Thân (") 100€. 
NguyÍn ThÎ TrÜ©ng (") 50€. NguyÍn ThÎ Minh Lš (Eckernförde) 20€. 
TrÜÖng MÏ Yên & TrÜÖng MÏ Ky (Elchesheim-Illing) 20€. Fam. 
ñ¥ng TuÃn Anh (Emden) 20€. Lai NhÖn 50€. HÜÖng (") 5€. NguyÍn 
HÒng An & NguyÍn Kim Y‰n (") 10€. HÒ HÜng & NguyÍn ThÎ Thanh 
HÜÖng (") 20€. Linh Giang (Emlichheim) 10€. NguyÍn ThÎ Thu Nhàn 
(Eichenau) 5€. NguyÍn ñÙc Quang & Ngô ThÎ Hoàng Lan (Einbeck) 
10€. NguyÍn ñÙc Quang (") 10€. DÛng LÜ®m 10€. Trang Anh (") 5€. 
VÛ TuÃn Anh (") 10€. Lê PhÜÖng Thûy (Eisflth) 5€. ñ‡ ThÎ Hoan 
(Elmshorn) 20€. ñoàn Væn Thao & NguyÍn ThÎ Y‰n (Elsterwerda) 
10€. NguyÍn Bình An (Empelde) 10€. Huÿnh ThÎ Ng†c Thûy 
(Erbach) 20€. GÇ. T. Lành & bé Tina (") 20€. TrÀn Væn Huân (") 20€. 
NguyÍn Thanh Nga (Erlangen) 20€. Lê HÒng Tâm (Egeln) 10€. Bùi 
Væn Tài (Erfurt) 50€. Phåm ThÎ Khanh (") 10€.  Bùi ThÎ Vích (") 20€. 
Nghiêm Trân ThÜÖng (") 5€. Lê ThÎ Lan Anh (") 20€. NguyÍn ThÎ 
HÜÖng Mai (") 110€. DÜÖng ThÎ NguyŒt (") 50€. ñ‡ ThÎ Minh Häo (") 
20€. NguyÍn ViŒt Hùng (") 50€. Låi ThÎ Thäo Ng†c (") 20€. Bùi ThÎ 
Thu Hà (") 30€. NguyÍn Hoàng Anh & TrÀn ThÎ H¢ng (") 100€. 
NguyÍn Huy Toàn (") 10€. NguyÍn Ng†c Y‰n (") 20€. Lê ThÎ Tuy‰t + 
VÛ Thanh Thúy + NguyÍn Thu HuyŠn (") 30€. VÛ ThÎ Nga (") 10€. 
NguyÍn Væn Tuyên (") 10€ . ñ‡ ThÎ Thanh Hà (") 10€. NguyÍn Væn 
Nam (") 10€. NguyÍn ThÎ HuyŠn (") 10€. ñ‡ Ng†c Lan (") 10€. Mai 
ThÎ TuyŠn (") 10€. NguyÍn Xuân Hoan (") 10€. Phan Lân Huy (") 
10€. ñ‡ ñÙc Chính (") 25€.  NguyÍn Thûy TuÃn (Erkerode) 10€. VÛ 
An Hi‹n (Erfstatdt) 20€. Phåm ThÎ Oanh & Hilmar Breanski 
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(Eschwege) 20€. Nhinh Traci Kowski (") 15€. Loi To & NguyÍn Tô 
ThÎ Mai HÜÖng (Essen) 5€. Quách ThÎ Chót (") 15€. ñiŠn Væn 
PhÜÖng (") 10€, HHHL NguyÍn Væn Thình. ThiŒn Hà NguyÍn ThÎ 
Thanh H¢ng (") 50€. NguyÍn ThÎ Lan (") 10€. Kujawski ThÎ NhuÀn 
(Esens) 10€. Aydan Behren 10€. NguyÍn ThÎ Hoa (") 10€. NguyÍn 
Khánh Vân (Esslingen) 10€. Ngô Ái Hoa (Flensburg) 10€. NguyÍn 
ThÎ Kim Dung 10€. Liên Tuy‰t Hoa (Frefeld) 5€. TrÀn ThÎ Thu 
Quÿnh (Frechen) 10€. Lê Væn Hoàng (Freiburg) 10€. ñinh ThÎ Kim 
Thu (") 5€. TrÜÖng Chánh (Friesoythe) 50€. TrÀn Xuân Hòa (Flöha) 
20€. Phåm Minh NguyŒt (") 20€. TrÀn Væn Hùng (Frankfurt/M) 20€. 
NguyÍn ThÎ Thái Bình (") 10€. NguyÍn Ng†c Linh (") 20€. DÜÖng 
KiŒt Thanh (") 5€. DÜÖng cänh MÏ (") 10€. DÜÖng cänh Nhung (") 
10€. Benbt (") 3€. Phåm ThÎ Hoa (Frankenberg) 10€. NguyÍn Gia 
Vinh (Frankental) 10€. Måch TrÜ§c Khung (Friedrichshafen) 20€. 
ñ‡ Anh Hùng & ñ‡ Thùy Trang (Fürth) 5€. Fam. Nguyên (Garbsen) 
10€. ñoàn Trung CÜÖng (") 5€.  Phåm Xuân Th‰ & NguyÍn ThÎ Thu 
HiŠn (") 5€. Hàn H»u Trang + TrÀn ThÎ Anh Minh + Hàn Ng†c Hà 
Chi (") 10€. Lê Månh HiŠn (") 15€. NguyÍn Minh TuÃn (") 10€. 
NguyÍn Minh NguyŒt (") 10€. Phåm ThÎ TuÃt (") 10€. TrÀn Thanh 
Mai (") 10€. NguyÍn Væn NhiŒm (") 10€. NguyÍn ThÎ PhÜÖng 
(Gardelegen) 10€. NguyÍn Bích Vân (") 20€. TrÀn Xuân ThÎnh (") 
10€. TrÀn Månh Hùng (") 20€. NguyÍn ThÎ Thúy HiŠn (") 15€. Lê 
Ng†c Anh (") 5€. ñ¥ng ThÎ LiÍu (") 10€. ñ‡ Thu Hà (") 10€. NguyÍn 
ThÎ Thái Hà (") 20€. Lê ThÎ MÆn (Gelsenkirchen) 10€. TrÀn ThÎ Trinh 
(") 20€. TÎnh Ý NguyÍn ThÎ Tám (") 10€. Lewy Thisakhone (") 30€. 
Mai Væn Cäm (Geseke) 50€. Hau Lüdtke (Gifhorn) 10€. TrÀn Tú 
Ng†c (") 20€. Hoàng Thu Hà (Gießen) 10€. Phåm ThÎ Mai Liên (") 
20€. TrÜÖng-Nga (Glückstadt) 20€. TrÜÖng Gia Dich (") 50€. NguyÍn 
ViŒt Hùng (Goslar) 20€. Phåm ThÎ Nhung (") 70€. Hà ThÎ Thanh 
HuyŠn (") 5€. Hoàng ThÎ Xuân Ng†c (Gotha) 30€. Lê Hoa To 
(G'Hütten) 20€. ñào Væn Tân (Göttingen) 20€. Hoàng Væn Lâm (") 
20€. Võ ThÎ Thu Mai (") 10€. DÜÖng Ng†c ThiŒn (") 15€. Thu (") 10€. 
Nghiêm (") 20€. GÇ. Graul, Cúc (") 30€. Thi Liêng Thæng & VÜÖng 
Ti‹u Bình (") 10€. Liêu ThÎ TÜ (") 10€ . NguyÍn Væn Det (") 15€. 
NguyÍn ThÎ Nhi (") 40€. GÇ. Phan ThÎ HÒng Lan & NguyÍn Hoàng 
LÜÖng (") 20€. TrÎnh Væn Chung (Greifswald) 10€. NguyÍn Thanh 
HÜÖng & VÛ Thanh Tùng (Gronau) 5€. NguyÍn QuÓc ThÎnh 
(Güstraw) 20€. Au Bích ThuÆn (") 20€. Cao Vân Anh (") 50€. GÇ. 
Hoa Thành (Haldensleben) 20€. Quán ThÎ Ki‹m (Halle/S) 10€. 
Hoàng ThÎ The (") 20€. TrÀn ThÎ ñæng (") 7€. VÛ ThÎ L¶c (") 10€. Lê 
ñÙc Lam, Løc ThÎ Ng†c Thûy, Lê Nghi Thûy Tiên (") 10€ Hoàng ThÎ 
Lai + Hoàng ThÎ Tuy‰t + Zerner Klaus (") 10€. Kim Ti‰n Erdmann (") 
10€. ñ‡ Ng†c Bäo (") 10€. ñinh Thùy DÜÖng (") 20€. ñinh Duy ñÙc 
(") 20€. Bác KiŒm (") 5€. Phan Quang (Hagen) 20€. Lâm ThuÆn HÌ 
(") 10€. ñ‡ ñai (Hamburg) 20€. PhÜ§c Hoa NguyÍn (") 5€. Götz 
Nickel (") 10€. Cao Huy Ninh (") 20€. NguyÍn Ng†c Linh (") 10€. 
Hoàng  Quyên Nguyên (") 50€. GÇ. ñào (") 20€. Mai ThÎ Tâm (") 
10€. Lâm ñÙc (") 50€. TrÎnh ñình Nhung (") 40€. Bùi Væn HÜng (") 
20€. BiŒn ThÎ Mai (") 20€. NguyÍn ThÎ Ng†c Ánh 13 tu°i & NguyÍn 
ThÎ Ng†c Bích 10 tu°i (") 10€. TriŒu Trung Tâm (") 30€. GÇ. h† 
Phåm (") 10€. NguyÍn Kiên Trinh (") 10€. Phåm Ng†c Công (") 10€. 
GÇ. TrÀn ThÎ Hòa & ñào Væn TuÃn + ñào Thäo Vy Michelle (") 50€. 
ñinh ThÎ Thu Hà (") 20€. Phan Ng†c Lâm (") 20€. Bùi Væn HÜng (") 
20€. Büschges, Gregor (") 10€. ñ‡ ñåi DÜÖng (") 20€. TrÀn ThÎ 
HÒng (") 10€. NguyÍn ThÎ HÜ©ng (") 20€. Lš Thanh Mai (") 10€. DiŒu 
ThiŒn NguyÍn ThÎ HiŠn (") 50€. NguyÍn ThÎ Nhàn (") 20€. LÜu Kim 
Khánh (Hamm) 10€. ThiŒn H†c ñ‡ Thu Hà (Hammestein) 20€. 
TriŒu ThÎ Thøc (Hameln) 20€. Lê Häi Y‰n (") 10€. GÇ. Häi & Hà (") 
10€. Fam. Nhung Gusler (") 10€. ñ‡ ñình Công (") 10€. GÇ. TrÜÖng 
Quang SÖn (") 10€. NguyÍn Kim Qui (") 10€. Häo, Lê (Hanau) 20€. 
DÜÖng ThÎ Hên (") 10€. ThuÃn Trang (") 20€. Ngô MÏ Châu 
(Hannover) 10€. Tå ñình Quš (") 10€. GÇ. ñ¥ng Thanh Nhã (") 10€. 
Bùi ThÎ Hånh & Phåm HÒng Phúc (") 20€. ThiŒn Phú Lê ThÎ Bích 
Lan (") 50€. NguyÍn Væn Th¡ng (") 50€. Phan, Lê Trung QuÓc + Bá, 
ThÎ Kim Loan (") 10€. TÓng ThÎ Kim Liên (") 10€. Lê ThÎ Lan (") 5€. 
Tô Quang Vinh (") 50€. NguyÍn ThÎ HÜÖng (") 10€. NguyÍn Væn 
ChÙc (") 5€. NguyÍn ThÎ ñåt (") 10€. Liên Suko, ñ¥ng Giang HÜÖng, 
ñ¥ng Lâm Quang, Liêm Su Long, Liêm Su Linh, TrÀn ThÎ Lan, 
ñ¥ng Häi Lâm và ñ¥ng NhÆt Minh (") 100€ TuÃn & Tuy‰t. (") 20€. 
NguyÍn ThÎ Tuy‰t Nhung (") 5€. TrÀn ThÎ Luy‰n (") 5€. VÛ ThÎ Bích 
Liên & Bùi ThÎ Thanh Vân (") 10€. Thu & VÛ (") 10€. Edgar Glomb 
(") 5€. GÇ. ñ¥ng Künnere (") 10€. China Restaurant "Lotus Garden" 
(") 50€. TrÀn Væn Lš (") 10€. DuyŒt Khanh TrÀn (") 20€. TrÀn Minh 
TuÃn & Mã LŒ Tuy‰t (") 20€. VÛ ThÎ HÜ©ng (") 5€. Phùng ThÎ Hiên 
(") 10€. NguyÍn Bích Thûy (") 20€. TrÀn Anh TuÃn (") 10€. Hoàng 
Thanh Liêm & Huÿnh ThÎ Hà HÜng (") 5€. VÛ ThÎ HÜ©ng (") 10€. 
ñinh Væn HiŠn (") 10€. VÛ Minh Thoa (") 5€. Phåm & TrÀn (") 30€. 

Helmut Hannefeld (") 5€. Ngô Gia Huy (") 5€. GÇ. NguyÍn (") 5€. ñ‡ 
ThÎ Anh Minh (") 40€. NhÜ Thân Hà PhÜ§c NhuÆn (") 30€. Bùi Væn 
DÀn (Haren) 20€. Huÿnh ThÎ Hoa (") 20€. NguyÍn Phúc Hùng & 
NguyÍn ThÎ Thanh H¢ng (Harpstedt) 10€. Phåm ThÎ Thu 
(Helmstedt) 20€. Lê ñình ThuÀn + NguyÍn ThÎ Ánh HÒng + Lê 
NguyÍn Quÿnh Trang (") 10€. Fam. Siggi Brikmann & HuyŠn (") 5€. 
NguyÍn Xuân Xá (") 5€. LÜu Anh (") 25€. GÇ. DÜÖng Chí Kiên (") 
10€. Huÿnh ThÎ Bê (") 20€. Hoàng Ng†c San (Heilbronn) 20€. Phåm 
ThÎ Dung & NguyÍn Ng†c Thanh (Heiligenstadt) 20€. ñ‡ ThÎ Út (") 
10€. Lê TrÜ©ng Sinh (Hessental) 10€. Lê Bích Hà (Hildesheim) 10€. 
ñinh Hùng Minh (") 10€. Zeh ThÎ Thoa (") 5€. TrÀn Hoàng Anh (") 
5€. Lê ThÎ Kim Oanh (") 40€. HÒng Minh KiŒt (") 30€. GÇ. NguyÍn (") 
10€. TrÀn ñÙc Toàn (") 10€. ñ¥ng Væn HiŠn (") 10€. Lê ThÎ Th† (") 
5€. Fam. NguyÍn (") 10€. Lš Tâm (") 10€. Phåm Anh DÛng (") 20€. 
ñinh Hùng Minh (") 5€. VÛ Chí Trung (Hildburghausen) 20€. Lê ThÎ 
Tính (") 10€. VÛ Væn Khiên (Herne) 5€. Phåm MÏ Hånh (Hessisch 
Oldendorf) 5€. Võ Huy Chi‰n (Hoyerswerda) 10€. Phùng ThÎ Häi 
(Hunteburg) 20€. TrÎnh ThÎ Thu H¢ng (Husum) 20€. NguyÍn ThÎ 
Thanh Hoa (") 10€. NguyÍn Væn Thông & NguyÍn ThÎ Nhiên (Hòa 
Lan) 15€. TrÀn Nam Ti‰n (") 10€. GÇ. HÒng (") 10€. Wi & ViŒt (") 5€. 
TrÀn ThÎ Ánh Hoa (")50€. LÜÖng ThÎ PhÜÖng Dung (") 20€. Trà Mi & 
Thäo Mi (") 60€. Hoàng (") 100€. DÜÖng (") 20€. ñ‡ ThÎ Thanh Tâm 
(") 10€. TrÜÖng ñÙc Hånh (") 10€. TrÀn ThÎ Då Thäo (") 10€. DiŒu 
Trí TrÀn ThÎ HuŒ (") 35€. Yang Fat Yam (HÒng Kông) 10€. GÇ. Lê 
ñình HiŒp (Isernhagen) 20€. TÜ Sáu MŒnh + NguyÍn ThÎ Ng†c Lan 
+ TÜ Quÿnh Anh (Iserlohn) 10€. Xú Xích LÜÖng (Kaltenkirche) 20€. 
ñinh ThÎ Thûy & NguyÍn Væn Quäng (Kassel) 20€. HuŒ TÜ©ng, HuŒ 
PhÜ§c, HuŒ L¶c (Pháp) & HuŒ Ki‰t, An DÛng, ThiŒn Bäo (Kassel) 
100€. NguyÍn Væn Thanh 20€. LÜu Ti‰n ñÙc & LÜu DiŒu My Maria 
(") 20€. TrÀn ThÎ Hoa (") 20€. Lê Quÿnh Ng†c & Lê NguyÍn NguyŒt 
Anh (") 10€. TrÀn Væn Hùng (") 25€. NguyÍn ThÎ H®t (") 10€. Låi Th‰ 
Hi‹n (") 10€. Phåm Ng†c Hùng (Koblenz) 10€. TrÀn Xuân Thûy (") 
20€. NguyÍn ThÎ Lê Sâm (") 20€. Hoàng Thúy Nga (") 5€. ñÒng Th‹ 
TrÀn NguyŒt PhÜÖng (") 20€. TrÜÖng Væn Tính (")10€. Fam. Zawlwin 
(Köln) 50€. ñinh ThÎ ñào 10€. ñiŠn Kim Thoa (") 10€. Hùng (") 5€. 
NguyÍn ñàm (") 10€. VÛ ThÎ HiŠn (Köthen) 10€. TrÀn ThÎ Thu Hà (") 
5€.  Du Hue Binh (Königsheim) 20€. Quan Long Thành 
(Königslutter) 20€. LÜÖng LŒ Bình (") 10€. NguyÍn ThÎ Ngà (Krefeld) 
20€. NguyÍn Thøy Vi (") 5€. Chi‰u Hoàng (") 10€. Lš Anh KiŒt & 
TrÀn ThÎ ViÍn (Künzelsau) 20€. TrÀn Hùng SÖn (") 20€. Phåm ThÎ 
Ng†c hÜÖng (") 20€. GÇ. NguyÍn Tr†ng Thåch (Leipzig) 50€. GÇ. 
Hoàng Væn Cänh (") 50€. NguyÍn Bích Thûy (") 20€. Thinh CÄm 
Vân (") 10€. Bùi ThÎ Minh (") 20€. ñ‡ Kh¡c Hoa ("), Phåm ThÎ 
ThuÀn, Phåm ThÎ Ngát, NguyÍn ThÎ TÜ©ng (ViŒt Nam) 40€. Hoàng 
Væn Thanh, NguyÍn ThÎ Mai, Hoàng TuÃn Anh, Hoàng TuÃn DÛng 
(") 20€. DÜÖng ThÎ Hoa (") 10€. NguyÍn ñ‡ CÜ©ng HÜ©ng (") 30€. 
NguyÍn ThÎ Hoài (") 5€. NguyÍn Væn Tæng (") 20€. NguyÍn Ng†c 
Mai (") 10€. NguyÍn ThÎ Nhung, ñ‡ Kim Døc, ñ‡ Kim Thành, ñ‡ 
NguyÍn Nhân (") 20€. ThÎnh CÄm Vân (") 10€. Phåm ThÎ Bình (") 
10€. GÇ. Phåm Thanh Bäo (") 30€. NguyÍn QuÓc HÜng (") 20€. 
NguyÍn ThÎ Vân Y‰n (") 10€. TrÀn Ha (") 10€. ñ¥ng ThÎ Kim Oanh 
(") 20€. TrÜÖng ThÎ ThuÆn (") 15€. Nông ThÎ NhÜng (") 10€. NguyÍn 
ThÎ Lê (") 10€. NguyÍn ThÎ Ng†c (") 20€. Giáp T. NguyŒt Lan (") 
20€. HiŠn MÏ Treichel (") 30€. NguyÍn Thu Hà (") 40€. NguyÍn ThÎ 
Nhâm (") 15€. Lê ThÎ Thanh Hà (") 10€. Fam. Hùng Huê (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Mai (") 5€. TrÀn Minh ñÙc (") 30€. Fam. TrÜ©ng Thanh 
(") 20€. Phåm ThÎ Y‰n (") 20€. TrÀn ThÎ Thúy H¢ng (") 10€. NguyÍn 
ThÎ Mai (") 5€. NguyÍn ThÎ Ng†c Thúy (") 50€. Lê Anh SÖn (") 20€. 
NguyÍn ThÎ HiŠn (") 30€. NguyÍn HÜÖng Giang (") 30€. ñ‡ Ti‰n 
DÛng & Lê ThÎ Thu (") 20€. NguyÍn Væn Sinh & TrÀn ThÎ Y‰n (") 
20€. ñào ThÎ HÜÖng (") 10€. NguyÍn Væn Tôn (") 10€. TrÀn ThÎ 
Huyên (") 10€. NguyÍn ThÎ Thanh (") 10€. NguyÍn ThÎ HiŠn (") 20€. 
NguyÍn THÎ Nga (") 10€. Kim Bùi Häi (") 10€. Tæng QuÓc CÖ 
(Laatzen) 50€.  Phåm Væn Th† (") 10€. Chung Thái Nhåc (") 10€. 
Huÿnh ThÎ Thu HiŠn (") 5€. Lê ThÎ Bích Thûy (Landgrafen) 50€. ThÎ 
HÆu & Khanh + Thu HÜÖng (Langenhagen) 10€. Hùng Mai (") 10€. 
Fam. Thang (") 10€. TrÀn ThÎ Liên (Langeorg) 10€. NguyÍn Væn 
Quang (Lauenburg) 10€. Hoàng Kim TuÃn (Lehrte) 10€. ñ¥ng ThÎ 
Thanh (") 10€. GÇ. Phan Thanh Hai & ñoàn Bích Ng†c (") 5€. ThiŠu 
Væn MÜ©i (") 5€. NguyÍn ñình Thæng (") 10€. TrÎnh Ng†c Bích (") 
10€. Kh°ng ThÎ Thúy Mai -Klein Mai- (Limbach) 40€. NguyÍn THi 
Thanh Van (") 20€. Phan ThÎ Thu Cúc (Lindenberg/ Bodensee) 10€. 
ñào Væn ñÙc (Löbau) 20€. Phåm ThÎ HÒng Hånh (") 20€. ñ¥ng Ánh 
Tuy‰t & ñào Væn ñÙc (") 50€. HÒng ChÜÖng Kim (Löningen) 20€. 
Du TÃn Tùng (Lörrach) 20€. Lê Minh HÒng (Ludwigshafen) 20€. 
DiŒu Y‰n NguyÍn LŒ Xuân (") 20€. KhÜu MÏ Yên (")20€. NguyÍn 
ThÎ HÖn (Lübben) 20€. NguyÍn Anh DÛng (Lünen) 25€. Lš MuÓi 
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(Lüneburg) 5€. Phùng Quang (") 10€. NguyÍn Ng†c Chung 
(Löningen) 10€. Hà ThÎ HÒng (Lüchow) 20€. TrÀn Ti‰n Siêu (") 20€. 
GÇ. ñÙc & Công (Lützelbach) 20€. GÇ. TrÀn Væn Mùi & Mai ThÎ 
Nhâm (Magdeburg) 20€. TrÀn ThÎ Thanh HuyŠn (") 20€. TrÀn ThÎ 
Thanh HÜÖng (") 20€. DÜÖng ThÎ Thäo & NguyÍn ViŒt Hùng (") 5€. 
NguyÍn ThÎ Ánh Tuy‰t (") 20€. ñ‡ Anh Minh (") 10€. NguyÍn ThÎ S§i 
(") 30€. NguyÍn PhÜÖng Nga (") 10€. ñ‡ Hùng Vân (") 10€. NguyÍn 
Ng†c Häi (") 10€. VÛ ThÎ Tuy‰t Mai (") 10€. NguyÍn Thuy‰t Minh (") 
10€. TrÀn ThÎ Y‰n (") 10€. TÓng ThÎ Thu HuyŠn (") 10€. Ngô ThÎ 
Nguyên (") 20€. Hán Minh Th¡ng (Malchim) 20€. ThiŒn Vân (Mainz) 
20€. NguyÍn HiŒp (Mannheim) 10€. TrÀn (") 20€. NguyÍn QuÓc 
Nam (") 10€. VÛ Minh Châu (Marburg) 50€. Hoàng ThÎ Thûy (") 25€. 
Häi Næng (Meckelfeld) 10€. Huÿnh TÎnh & Phåm Liên (") 10€. 
NguyÍn ViŒt Hùng & NguyÍn ThÎ Thanh HÜ©ng (Melle) 30€. Phåm 
ThÎ Thanh HuyŠn (") 5€. Huÿnh Anh KiŒt (Meppen) 20€. Bùi ThÎ 
Ng†c Lan (Meseburg) 10€. Lê ThÎ ThÜ®c (") 10€. Lê Chí Tôn, Lê 
ñÙc Quang, TrÀn ThÎ HÒng và NguyÍn Bäo TuÃn Anh (") 5€. Bùi ThÎ 
Hoa (") 10€. Bùi ThÎ Vân (") 10€. NguyÍn ThÎ Dung (") 50€. GÇ. 
NguyÍn ñÙc Häo (Mettingen) 50€. Quách HuŒ Linh (Minden) 20€. 
Phan MÏ LŒ & NguyÍn QuÓc Phong (M'Gladbach) 10€. NguyÍn 
Xuân ThÎ MÏ Hân (") 10€. Lê ViŒt Hai (Moringen) 10€. NguyÍn ThÎ 
Ly (Mühlhausen) 10€. VÛ ThÎ PhÜÖng (") 5€. Ngô Quang ñÙc (") 
10€. ñinh ThÎ Lš (München) 20€. Phåm Væn Hùng (") 30€. Phåm 
HÒng Thanh (") 20€. NguyÍn ThÎ Thanh Thúy (") 5€. LÜu ThÎ H¢ng 
(") 2€. NguyÍn ThÎ Nhinh (") 20€. LÜu ThÎ Thu HuyŠn (") 5€. Phåm 
ThÎ HuyŠn Trang (") 5€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng & Phåm Ti‰n 
DÛng (") 25€. Sinh & Châu 10€. GÇ. Tå Quang Vinh & VÛ PhÜÖng 
Lan (") 20€. NguyÍn PhÜÖng Linh (") 10€. GÇ. Ngô ThÎ Khi (") 30€. 
NguyÍn Mikchel & Phùng Thi (") 70€. Thành & Nguyên 10€. Båch 
ThÎ Xuân Thu (") 20€. …n danh (") 20€. Phåm Lâm Thao (") 20€. 
Danh (") 2€. …n danh (") 10€. NguyÍn Xuân HÜÖng (") 10€. Minh 
Ki‰n (") 10€. NguyÍn Thi Thu (Münster) 30€. NguyÍn ChÜÖng (") 
20€. Cao Doan Minh (") 10€. TrÜÖng Vïnh KhÜÖng (") 20€. Fam. Mã 
(") 20€. NguyÍn TriŒu Tiên (Nienburg) 10€. VÛ Thanh Xuân (") 10€. 
Bùi ThÎ Nguyên (Neuruppin) 20€. Liên & Nguyên 10€. Tan Ng†c 
Nga (Neumünster) 40€. Ngô Kim Liên (") 50€. Daniel Maier (Neu-
Ulm) 10€. ñinh Xuân Long (Neumark) 30€. Phåm LÜÖng Khanh 
(Neuss) 15€. Thanh Tùng & Thu HiŠn (Neuwied) 20€. Fam. NguyÍn 
Frevert (Norden) 10€. La QuÓc DÛng (Nordhorn) 10€. La T› (") 20€. 
LÜu GiÕi (") 10€. NguyÍn ThÎ Thúy HÒng (") 5€. NguyÍn TrÀn (") 
20€. Bùi Xuân Ti‰n (Norderstedt) 20€. Sandra Seidel (Nürnberg) 
10€. TrÀn ThÎ Nga (") 20,10€. NguyÍn Ng†c Thang (") 50€. Mai 
PhÜÖng & TuÃn ñÙc (") 50€. ñ¥ng Phúc Tiên (") 10€. TrÀm ThuÆn 
ñåt (") 10€. Huÿnh Hoàng Vân (") 50€.  NguyÍn Væn Th¡ng 
(Obersdorf) 20€. Chong Minh Chi (Oberhausen) 10€. Chong Tan 
Khoan (") 10€. Dung, Ngu Mai (") 10€. Ting-A Pat (") 20€. DÜÖng 
Cänh HÒng (") 10€. VÛ ThÎ Ngân (Oberkirchen) 20€. GÇ. Ngô 
Chung SÖn (Oldenburg) 20€. ñông & Linh (") 5€. TrÀn ThÎ M‰n 
(Osnabrück) 10€. ñ‡ Công Minh (") 50€. NguyÍn ThÎ Thanh Bình (") 
10€. ñ‡ Công Minh (") 20€. GÇ. TrÀn Ng†c HÜng (") 5€. TrÀn Duy 
Co (") 25€. NguyÍn Xuân Thinh (Pháp) 2€. Tô ThÎ Mai (") 80€. DiŒu 
Chính NguyÍn ThÎ Ng†c Chi (") 20€. Lê Michelle (") 20€. HÒ ThÎ Mai 
(") 15€. NguyÍn ThÎ Månh Hà (") 10€. Hà Væn Ki‰n (PhÀn Lan) 20€. 
Lâm Thúc Anh (") 20€. Mai ThÎ Thu Vân (Paderborn) 20€. SÀm Tô 
Hà (") 10€. Kim Thanh Lê (") 20€. GÇ. NguyÍn Væn Phong (") 50€. 
Sam Thu Hà (") 20€. Châu ThÎ Thanh (") 10€. TrÀn QuÓc Thành (") 
20€. NguyÍn Thái Båch HÒng (Pecke) 10€. ñ¥ng ThÎ Gái (Peine) 
5€. Hoàng Xuân BÓn (") 10€. Phåm Væn ñam (Pinneberg) 50€. 
Châu Thanh Long (Pfakofen) 20€. Ngô ThÎ Thanh Bình (Plauen) 
20€. Phåm Væn Khanh (Pforzheim) 10€. Hoàng ThÎ HiŠn (Potsdam) 
10€. Phåm Ng†c Hoàng (") 30€. Mai ThÎ Nhàn (Preetz) 5€. Phan Tú 
Anh (Proseken) 5€. VÛ Minh Thông (Löningen) 20€. DiŒu Minh, MÏ 
HÒng, Minh ñÙc, Trâm, KiŠu Mi 60€. Phåm Minh ThiŒn + Phåm ThÎ 
Mai 15€. ñoàn PhÜÖng Linh 20€. GÇ. Lê Tr†ng CÜ©ng (Bad 
Arolsen) 20€. TrÀn ThÎ Kim Thao 10€. Ngøy HÙa Thu Ng†c 10€. 
Phåm Xuân On 10€. TrÀn ThÎ Kim Chao 10€. NguyÍn ThÎ Ngan 10€. 
ñ‡ ThÎ Thanh Hà 10€. TrÀn Væn On 10€. NguyÍn ThÎ HÒng DiŒp 
10€. PhÜÖng Dung Heise (Braunlage) 10€. VÛ Thái HiŒp 10€. GÇ. 
CÄn Oanh & ñÙc HÜÖng 10€. VÛ Chí HÒng 10€. NguyÍn ChÜÖng 
My 5€. GÇ. B‰ NhÆt Long & TrÀn ThÎ Thúy H¢ng (Brinkum) 20€. GÇ. 
NguyÍn ñæng Häi (") 10€. NguyÍn Cao Thang 25€. …n danh 10€. Lš 
Thanh HÜÖng (Pforzheim) 20€. TrÀn Thành (") 20€. ñ¥ng ThÎ Ng†c 
Minh 10€. Lê Ng†c Häi 10€. TrÀn ThÎ Xuân HÒng 5€. GÇ. VÛ Ti‰n 
Long (Markranstädt) 50€. TrÀn Anh Quy‰t 10€. …n danh 10€. Phùng 
Quang Tho 5€. Thái ThuÀn DÛng (Waltershausen) 10€. TrÀn ThÎ 
Kim Bích 50€. HÒ Th† Mai (Gera) 20€. …n danh 5€. NguyÍn TuÃn 
DÛng (Bühl) 30€. NguyÍn HÒng Quš 30€. Lê ñÙc An 5€. ñ‡ ThÎ 

Dung 5€. DÜÖng Thanh Häi (Bad Schmiedeberg) 10€. VÛ Bích Liên 
10€. NguyÍn ThÎ HÒng 5€. NguyÍn ThÎ H®i (Zenburg) 10€. Phan ThÎ 
Lš (Werdau) 50€. Lê ThÎ Thu Häi (Bamberg) 10€. NguyÍn ThÎ Nhâm 
10€.  Ngô ThÎ Thanh 20€. Bùi Thanh SÖn 5€. NguyÍn TuÃn Ng†c 
(Handelfingen) 20€. NguyÍn Ng†c Tân 50€. TrÀn NguyŒt Linh 
(Bautzen) 10€. Khanh (Norden) 20€. ñinh ThÎ Kim Cúc (") 5€. TrÀn 
ThÎ TrÜ©ng An (Ingolstadt) 5€. TrÀn ñæng Quang (") 5€. NguyÍn ThÎ 
Ánh Tuy‰t (") 10€. Låi ThÎ Minh Châu 10€. Thuy Nhu Le 15€.  GÇ. 
Lê Væn Quan & Phåm ThÎ Ng†c Dung (Wriezen) 50€. GÇ. Võ TrÀn 
CÜÖng & Lê Bích HiŠn 20€. NguyÍn ThÎ Vân (Wittenberg) 20€. TrÀn 
Minh Hà (Gardelegen) 5€. Lê Hoàng Y‰n (") 10€. Lê ñ¡c Quÿnh 
(Stuhr) 15€. NguyÍn ThÎ Nga (Leipzig) 20€. Lê ThÎ LuÆn (Wilthen) 
10€. NguyÍn ThÎ Thao (Leipzig) 10€. NguyÍn ThÎ Ng†c (") 10€. TrÀn 
ThÎ Kim Liên 10€. NguyÍn ThÎ ThiŒn (Brandenburg) 10€. NguyÍn 
Cam Lai (Gera) 20€. VÛ ThÎ Loan (Schwerin) 20€. NguyÍn ThÎ Liên 
10€. LÜÖng ThÎ Xuy‰n 5€. TrÀn ThÎ Hanh (Grimmitzchau) 10€. VÛ 
ThÎ Thu HiŠn (Zwickau) 20€. TrÀn QuÓc Uy (") 5€. NguyÍn Thu HiŠn 
& ñoàn Công ThÎnh (Chemnitz) 10€. TrÀn Quang Tuyên, NguyÍn 
ThÎ Kim Oanh, Lš Thái Vân, TrÀn Phi HÒng và TrÀn HuyŠn ñÙc 30€. 
NguyÍn ThÎ Vinh 2€. Hoàng Ng†c Ánh (Wetzlar) 10€. ñ‡ ThÎ Nga 
Thu (Giessen) 20€. GÇ. NguyÍn Công Minh & NguyÍn ThÎ Häi Y‰n 
20€. Ngô ThÎ HÜ©ng (Obermaßfeld -Grimm) 20€. Bùi ThÎ ThÖm 
(Redebeul) 20€. Lê Quang Minh 10€. Phåm H»u ChÜÖng 10€. Bùi 
ThÎ ThÖm 10€. TrÀn Bình Hòa (Bergen) 20€. Phåm ThÎ Lanh 10€. 
NguyÍn ThÎ ñ¢ng 10€. NguyÍn ThÎ Thúy Oanh 10€. Phåm ThÎ 
Khanh 10€. TrÀn ThÎ Nu (Wernau) 5€. NguyÍn ThÎ HiŠn 30€. Phùng 
ThÎ Kim Dung 30€. NguyÍn ThÎ Hoa 10€. NguyÍn ThÎ Bích Thûy 
10€. Phåm Væn Thong 30€. NguyÍn ThÎ Tân (Ritenburg)  ñ‡ Væn 
Lãng 20€. NguyÍn KiŠu Van 20€. My Tuy‰t & Khuu Tran 20€. Phåm 
ThÎ Phiên 10€. ñ‡ Væn TuÃn & NguyÍn ThÎ Tân (Werdau) 20€. 
NguyÍn ThÎ Thu 10€. NguyÍn H»u Thông (Bad Langen) 50€. Phåm 
ThÎ Ti‰p 10€. Safeta Mehmetaj (Quickbor) 10€. VÛ ThÎ Mai Anh 
(Dresden) 10€. NguyÍn ThÎ H¢ng Nga (") 20€. Lê ñÙc An 
(Schwarzenberg) 5€. NguyÍn QuÓc TrÜ®ng (Leipzig) 10€. NguyÍn 
ThÎ PhÜÖng Dung (") 10€. ñ‡ Khánh Thu 50€. NguyÍn ThÎ Liên 
(Schmalhalden) 10€. NguyÍn ThÎ Liên (Schwerdt/Oder) 40€. Phåm 
Quang ThÎnh (Hòa Lan) 10€. ñ¥ng Giæng HÜÖng 10€. LÜÖng HÒng 
Long 60€.  Phåm PhÜÖng Nga 20€. DÜÖng Luyên Trang 50€. ñ‡ ThÎ 
Hòa 10€. VÜÖng ThÎ Thu HÜ©ng 10€. Hà Thanh, ViŒt, Häi 20€. 
NguyÍn ThÎ Thanh Tân 5€. Mai Væn Tú 10€. NguyÍn ThÎ Kim Loan 
(Bamberg) 10€. NguyÍn Væn Hùng (Salzgitter) 20€. GÇ. TrÀn ThÎ 
Dung 20€. HÒ PhÜ§c Häi & NguyÍn ThÎ Häi 20€. NguyÍn TÃt Viên 
(Burg) 10€. TrÀn ThÎ Nu (Wernau) 5€. Lê ThÎ Thanh HÒng 
(Cuxhaven) 20€. TrÀn ThÎ Ng†c Lan 5€. NguyÍn ThÎ Tong 10€. 
ñ¥ng ThÎ Chinh (Diepholz) 50€. Phåm Væn Væn (Northeim) 10€. 
NguyÍn ThÎ Hoài Nam (") 50€. Phåm Månh Hùng (Plauen) 20€. 
TrÀn ThÎ Kim Liên (") 10€. VÛ ThÎ Teo 10€. TrÀn Ng†c Lan 10€. 
Hoàng Væn Tuân (") 10€. NguyÍn ThÎ Bích Liên (Stollberg) 40€. 
NguyÍn Hoàng Hi‰u 20€. NguyÍn Væn Lân 10€. NguyÍn ThÎ H¢ng 
(Höchstädt) 10€. Kaussmanngra Khánh Mario (Berlin) 20€. ñàm ThÎ 
Lan HÜÖng (") 20€. NguyÍn Huy Hoàng (") 50€. VÛ TuÃn Anh 20€. 
ñ¥ng ViŒt Hoàn (Chemnitz) 100€.  NguyÍn ThÎ PhÜÖng (") 10€. 
TrÀn ThÎ Ng†c Lan 5€. Võ Huy CÜ©ng (Salzwedel) 10€. Hoàng ThÎ 
Lan 10€. GÇ. VÛ ThÎ ñiŒp & ñinh Ng†c Toàn (Reichenbach) 20€. 
ñào Væn Hung 10€. VÛ ThÎ Duyên 20€. NguyÍn ThÎ Thúy 10€. 
NguyÍn ThÎ HuyŠn 10€. GÇ. Hoàng ThÎ ViŒt, NguyÍn Thanh HÜÖng, 
NguyÍn Væn Bí (Berlin) 10€. Lê Væn KhÜÖng 10€. Hoàng Th‰ Dân 
20€. NguyÍn ThÎ Hoa 10€. ñ‡ Minh HuŒ (Leipzig) 10€. GÇ. DÜÖng 
ThÎ Minh Loan & VÛ Xuân Quang (Rostock) 50€. Robst Thi Vân 
(München) 10€. Phåm ThÎ Thäo (Delitzsch) 5€. NguyÍn ThÎ Thånh 
(Dresden) 20€. ñÙc HuŒ VÛ ThÎ DÃu 20€. Lê Gia Nam 10€. Phuong 
Tu 30€. NguyÍn Trân (Bielefeld) 15€. Khong ThÎ Thu Nga 40€. 
NguyÍn ñÙc Thang 30€. NguyÍn Công Phú (Aurich) 10€. …n danh  
2€. ñoàn Bäo Thái 20€. Nguyên 2€. VÛ ThÎ HÒng Minh (Wilkau 
Haßloch) 20€. NguyÍn ThÎ Hoài 20€. Bùi ThÎ Tuy‰t Mai 5€. ñ‡ ThÎ 
TrÀn Lan 10€. Phåm QuÓc Tân & LÜÖng ThÎ LÜu 5€. …n danh 20€. 
GÇ. Bùi Månh CÜ©ng & ñ‡ ThÎ Quyên 5€. NguyÍn TuÃn PhÜÖng 
(Sondershausen) 30€. Lê ThÎ Y‰n (Berlin) 20€. VÛ Væn ñiêu 10€. 
GÇ. TrÜÖng Quäng Phú (Gifhorn) 10€. …n danh 10€.  Bùi Nguyên 
HÜng (Stuhr) 10€. NguyÍn SÏ Vinh (München) 5€. NguyÍn Hoài 
DiŒp (Hameln) 10€. NguyÍn ThÎ Häi Y‰n 10€. Lê Hoàng Y‰n 
(Gardelegen) 10€. Phùng Væn SÖn 10€. LÜÖng Væn Hoàng Hoa 
10€. NguyÍn ThÎ Nga 5€. NguyÍn ThÎ HÜng 5€. Bùi ThÎ Hånh 20€. 
TrÎnh Quang Hùng (Husum) 20€. NguyÍn Thanh Tâm (Dahlen) 10€. 
Fam. Lâm & Phåm 5€.  ñ‡ ThÎ Kim Oanh (Flöha) 10€. Hà Ti‰n Vån 
20€. TrÀn Månh Hùng (Fürstenwalde) 40€. ThiŒn Trang 15€. ñ¥ng 
ThÎ Thanh Xuân 15€. Lê Væn Thôi (ötigheim) 50€ HHHL TrÜÖng 



Xuân  ƒt DÆu - Viên Giác 144 tháng 12 næm 2004 191

Minh Tâm. NguyÍn ñÙc ñÜ®c 10€. GÇ. TrÀn Minh Châu & VÛ 
Thanh H¢ng (Göttingen) 20€. Mai ThÎ Lê 10€. Phåm Månh Hoàn 
20€. NguyÍn ThÎ Thanh MÖ 20€. NguyÍn ThÎ Hoài 5€. Phåm ThÎ 
Anh HÒng 10€. Phåm ThÎ Hoa 10€. Hà ThÎ Liên Dung (Radebeul) 
5€. NguyÍn Thúy Nga 20€. Nhinh Traci Kowski - Eschwegl 15€. 
NguyÍn Trung DÛng 5€. Phåm Ng†c Dinh 10€. NguyÍn ThÎ Luy‰n 
(Köthen) 10€. GÇ. Lê Væn SÖn & VÛ ThÎ Kim Thoa 20€. NguyÍn ThÎ 
Thanh (Herzberg am Harz) 20€. NguyÍn DÜÖng Hung (") 20€. 
Hoàng Häi Y‰n (Schweinfurt) 5€. Bùi ThÎ Dung 20€. Phåm Væn 
TuÃn (Speyer) 0,40€. Mai HÒng TuÃn 30€. Jaritz Ha 20€. NguyÍn 
ThÎ Nga (Bürtedt) 20€. Phåm ThÎ Sinh & TrÜÖng Væn Hùng 10€. 
DiŒu Thoa (My Ly Video) 20€. LiÍu ThÎ Ngô (Anh) 10€. Minh L¿c (") 
15Anh kim. Ban Mai (Rastede) 10€. GÇ. NguyÍn Væn Ch¡c 
(Recklinghausen) 10€. NguyÍn ThÎ Quí (") 10€. Lê ThÎ Nhàn 
(Regensburg) 10€. Huÿnh Linh Duy (") 10€. NguyÍn ThÎ Hòa (") 10€. 
GÇ. TrÎnh QuÓc Chính (") 30€. Huÿnh ThÎ Minh PhÜ®ng (") 20€. 
NguyÍn Minh PhÜÖng (") 10€. TrÀn Væn Tuy‰n (") 10€. ñ‡ Væn Tâm 
(Reichenbach) 10€. TrÀn Xuân Lan (") 10€. VÛ ThÎ ñiŒp (") 5€. ñào 
ThÎ HÒng ThÖm (Reilzheim) 5€. Huÿnh LŒ Thûy (Remscheid) 5€. 
Kim Tang (Reppenstedt) 10€. Fam. HÒng, Beo 10€ HHHL TrÜÖng 
Lê QuÓc Chính. NguyÍn ThÎ Hoa (Rheine) 20€. Lê Væn Hoàng 
(Rodgau) 20€. ThÎ LÜÖng NguyÍn Trâm (") 10€. NguyÍn ThÎ Kim 
Thanh (Ronnenberg) 20€. ñ‡ ThÎ Kim Oanh (Rostock) 10€. TrÀn 
ThÎ Xuân (") 10€. Lê Anh QuÓc (") 50€. NguyÍn Duy Long (") 20€. 
Phåm Væn HÜng (Rosslau) 10€. ñ¥ng Væn ThÎnh (Rötha) 20€. TrÀn 
Væn Quang (") 15€. GÇ. Phåm ThÎ Mai Sao (") 10€.  GÇ. Minh ñiŒp 
(Rülzheim) 20€. NguyÍn Væn Thu (") 5€. Lš Ki‰n CÜ©ng 
(Saarbrücken) 20€. TrÎnh Hy (") 25€. Thomas (") 10€. Phan Th‰ MÏ 
(Schrozberg) 20€. TrÀn Vi‰t Toàn (Spelle) 20€. NguyÍn ThÎ SÖn 
(Rüsselsheim) 10€. Phan (Salzgitter) 10€. NguyÍn ThÎ Liên (") 5€. 
NguyÍn ThÎ Tâm (") 20€. Hà Ng†c Thinh (Sande) 20€. NguyÍn ThÎ 
Bích Ng†c (Sandberg) 10€. TrÀn ThÎ HuyŠn (Sangerhausen) 30€. 
TrÀn ThÎ Xuy‰n (") 30€. TrÀn Anh DÛng (") 10€. Lê ThÎ Sen (") 10€. 
TrÀn ñÙc Minh (") 10€. VÛ NhÜ Tâm (") 20€. NguyÍn HÒng Ng†c 
(Saarbrücken) 5€. GÇ. VÛ ThÎ Tuy‰t (Schorndorf) 50€. TrÀn ThÎ Thu 
(Sondershausen) 10€. ñ‡ B¢ng SÏ (Seelze) 10€. NguyÍn Tr†ng 
Công (Seevetal) 14€. GÇ. Lâm Chánh Væn & NgÛ Ngành (") 5€. Bà 
Lš ƒt (") 5€. NguyÍn Væn Hoàng (Schwäb-Hall) 30€. Lš ThÎ Kim 
Hoàng (Schönebeck) 20€. Mai ThÎ Liên (") 10€. Quang & Vinh (") 
10€. Werner Jimscher (") 10€. Lê ThÎ Ng†c (") 10€. NguyÍn Thúy 
Nghïa (Schleusingen) 10€. NguyÍn Tú Anh (Schlitz) 5€. NguyÍn 
Minh TÜ©ng (Schlütern) 20€. VÛ Væn Phu (Schwetzingen) 10€. 
NguyÍn ñÙc Trà (Schöntal) 20€. NguyÍn ThÎ TÜ (Sindelfingen) 20€. 
GÇ. Phåm ThÎ Thanh Xuân (Schwerin) 20€. Ngô Bích H®p (") 20€. 
GÇ. TrÀn Væn Hånh + TrÀn TrÜÖng M¶c Qu‰ Anh + TrÜÖng ThÎ Bình 
(") 20€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng (") 10€. NguyÍn ThÎ Häi (") 10€. 
Hoàng ThÎ Hånh (") 25€. ñÆu ThÎ Thûy (Soest) 10€. NguyÍn ViŒt 
ñÙc (Sonneberg) 20€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng (") 5€. NguyÍn ViŒt 
Trung (") 10€. GÇ. ñH TrÀn Häi Hòa (Spaichingen) 50€. Mai Ng†c 
Yên (Spremberg) 10€. ñ‡ ThÎ Dung (Stassfurt) 5€. Phan ThÎ H¢ng 
(") 20€. ñ‡ ThÎ Gái (") 20€. NguyÍn Minh NguyŒt (Stelle) 10€. GÇ. 
NguyÍn PhÜÖng Anh & Häi & Tùng (Steinfurth) 20€. Fam. VÛ Xuân 
Phong (Stuttgart) 20€. NguyÍn ThÎ Nam DÜÖng (") 20€. Huÿnh Vïnh 
Phát (") 20€. Lâm ñÙc Toàn (") 5€. Phåm Trung Hà (") 10€. NguyÍn 
Kim Y‰n (Stockach) 20€. Hoàng Hoài Thu (Stolberg) 5€. Løc Tå 
TuÃn (Straßburg) 10€. GÇ. Qu‰ Gérard & NguyÍn ThÎ Xuân Hi‰u 
(Genève/Suisse) 100€. Quäng ThiŒn NguyÍn Tr†ng Bình (Suisse) 
10€. Võ Væn Th¡ng (") 50€. TrÀm Kim Lai (Sweden) 200Kr. Næng 
Kim Liêu (") 100Kr. Peter Hà (Taufkirchen) 15€. Hoàng ThÎ Thu Lan 
(Teterow) 5€. Fam. Nguyên (") 25€. VÛ Thanh Tùng (Trier) 50€. 
Phan ThÎ Bào (") 10€. VÛ Thanh Nga (") 50€. ñào ThÎ Chúc (") 20€. 
GÇ. NguyÍn Væn ñÒng (Thale) 10€. NguyÍn ñ¡c NghiŒp & NguyÍn 
ThÎ Bình (Thale) 50€. Phåm Væn Bái & NguyÍn ThÎ Oanh (") 20€. 
NguyÍn Hoàng An (") 5€. VÛ ThÎ Kim Xuân (Themar) 20€. NguyÍn 
ViŒt An 10€. Kim ThÎ Chúc 20€. NguyÍn ThÎ HÒng Mai (Hattingen) 
50€. GÇ. DÜÖng Quš Nam 5€. Lê Trung DÛng & TrÀn Minh Tuân 
(Bad Wilsnach) 20€. Lê Væn Dong (Leinefeld) 10€. Lê Quang Phán 
(") 10€. KiŠu ThÎ Bích H®p (Osterode) 10€. VÛ ThÎ DiÍm HÜÖng 10€. 
Thái Ng†c 5€.  NguyÍn Quš Yên 20€. Bùi Thanh SÖn (Sittensen) 
5€.  VÛ ThÎ Chung 10€. NguyÍn ThÎ HuyŠn (Troisdorf) 30€. GÇ. 
Phan ThÎ Thúy PhÜ®ng (") 10€. Lê ThÎ Xuân Thûy (Treuenbrietzen) 
10€. NguyÍn ThÎ Thu (Vahren) 10€. Hoa ThÎ TrÀn Pahlke (Vechta) 
10€. NguyÍn Khäi Thøy 5€. NguyÍn ThÎ KhÜÖng 1€. VÛ ThÎ Oanh (") 
10€. ñ‡ ThÎ Nhàn (") 3,50€. TÓng ThÎ Næm (") 50€. Lê Quang ñÎnh 
(") 15€. Phåm ThÎ Ng†c Châu (") 10€. TrÎnh Væn TuÃn (") 20€. GÇ. 
NguyÍn David (") 30€. An Bannach (") 20€. TrÎnh ThÎ Ánh (") 10€. 
Thåch ThÎ Kim Loan (") 20€. Lš An Toàn (") 20€. NguyÍn Væn Cänh 

(") 5€. NguyÍn ThÎ Hoa (") 10€. GÇ. Minh & Lïnh (") 10€. HuyŠn 
(Verrau) 5€. Võ Thành Nghïa (Viersen) 20€. NguyÍn Ti‰n ñåt & 
NguyÍn ñÙc Th¡ng (ViŒt Nam) 5€. ñ‡ Væn Toàn & LÜu ThÎ Cºu 
(Häi Phòng VN) 10€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t Nhung (B¡c Giang VN) 10€. 
ñào Minh Tú (B¡c Ninh VN) 10€. NguyÍn ThÎ M¶ng Trang (ñà 
N¤ng VN) 10€. Phåm Væn Anh (Häi Phòng VN) 10€. NguyÍn Væn 
Nhì & Lê ThÎ Tám (Cà Mau/VN) 10€. Phåm ThÎ Vân HÜÖng & Phåm 
Væn Bi‹u (") 10€. Thu Vân (Wallendorf) 5€. Nguyên HÒng Len (") 
20€. NguyÍn ThÎ Nga (Wangen - Bodensee) 20€. Thích N» Phúc 
B°n (Waterloo) 50€. Lu Thu Mai (Warzburg) 25€. Tæng Kai Ming 
(Wedemark) 100€. Tå Ng†c Hoa (Wedel) 50€. Lê ThÎ Thu Oanh 
(Weingarten) 10€. NguyÍn ThÎ Thu HÜÖng (Weißbach) 10€. Phåm 
ThÎ Thu Hà (Weißenfeld) 30€. NguyÍn ThÎ Thu HiŠn (") 20€. Lê ThÎ 
Kim Cúc (Weißenfels) 5€. NguyÍn Mai HÜÖng (Werdau) 10€. 
NguyÍn ThÎ Quÿnh Vân (") 10€. NguyÍn ThÎ Lam (") 10€. KhuÃt ThÎ 
Long (") 5€. NguyÍn ThÎ Mai HÜÖng (") 10€. NguyÍn Xuân Bái 
(Wernigerode) 10€. Bùi Væn Khai (") 20€. Huÿnh ThÎ Tuy‰t (") 10€. 
Lê Công Viên (") 70€. Mai Thu HÜÖng (") 5€. Hoàng ThÎ HÒng Vân 
(") 5€. CÜ©ng Hà ViŒt (") 25€. Bùi ThÎ Kim Thoa (Wildeshausen) 5€. 
NguyÍn ThÎ Lan (") 10€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng (") 20€. NguyÍn ñÜ©ng 
Minh (") 20€. Long Thu Toàn (WHV) 10€. ñinh ThÎ Hà 
(Winsen/Luhe) 5€. NguyÍn Ng†c Månh (") 30€. Lê ThÎ PhÜ®ng 
Hoàng (") 10€. HÙa ThÎ Thanh Mai 20€. NguyÍn Häi Y‰n (") 10€. 
NguyÍn ViŒt ñÙc 20€ Fam. ñ¥ng Quang Toàn & Ngô ThÎ HÜ©ng 
(Wolfsburg) 20€. NguyÍn Minh PhÜÖng & NguyÍn ThÎ Thái (") 20€.  
NguyÍn ThÎ Thái (") 5€. Lan PhÜÖng Delarber (") 10€. ñ‡ Huy Quš 
(") 20€. Phan ñình Thích (") 10€.  Thân ThÎ ThÖm (Wolfenbüttel) 5€. 
Thân ThÎ Bích Ng†c (") 10€. NguyÍn ThÎ MÏ (Wiesbaden) 20€. TrÎnh 
ThÎ Tu°i (") 20€. Võ ThÎ My (") 20€. Lê ThÎ Nam (") 20€. ñ¥ng ThÎ 
Thu Sum (") 15€. ñ¥ng ThÎ Thu Thûy (") 10€. NguyÍn ThÎ Lành (") 
10€. HÒ Rach Ten (") 10€. Jens Ihring (") 20€. TuÃn (") 10€. Bùi 
Quang Thûy (Wismar) 10€. TrÀn ThÎ, L®i Ba (") 5€. Hoàng ThÎ Bích 
Trang (") 40€. Lê ThÎ CÄm Vân (") 20€. TrÀn ñang Månh (") 20€. 
Veit, Bayer 5€. Lê ThÎ Dân (Wittingen) 20€. Luu Friedrichs Minh 
Châu (Wentorf) 10€. Bùi ThÎ Quang (Wörth) 20€. ñ‡ ThÎ Loan & 
TrÀn Væn ñÙc (Wuppertal) 20€. ñ¥ng Gia Thân (") 10€. TrÀn ThÎ 
Ng†c Trinh (") 10€. Phåm Bích Ng†c (") 10€. Phåm Lan Anh (") 30€. 
Wernke, Sven (") 2€. Fam. NguyÍn NhÜ Häi (Uder) 10€. Lê HÒng 
LÜÖng (Ulm) 20€. TrÀn Khäi ñÙc (") 25€. HÒng (Unna) 20€. LÜu ThÎ 
Quân (") 5€. Phåm Thanh LÜu (") 10€. Phåm TÃn Phong (") 10€. 
NguyÍn HÒng Nhung (Uslar) 10€. GÇ. DÜÖng & Bích (") 10€. DiŒu 
Ng†c (Florida/USA) 100US. TrÀn ThÎ Minh HuŒ (Zella Mehlis) 10€. 
Ngô ThÎ NguyŒt & Wolfgang Zeuner (Zwickau) 20€. ñ‡ Væn An (") 
5€. Ngô ThÎ Lan (") 20€. Phan ThÎ Thanh Thûy (") 20€. Lê ThÎ Bích 
HÜÖng (") 50€. NguyÍn Duy ThuÆn & Chu ThÎ PhÜÖng (") 40€. La 
ThÎ Mai Loan (") 10€. Lê ThÎ Mai (") 5€.  TrÀn ThÎ Ng†c Thanh (Ý) 
20€. ñ‡ ThÎ Mai Tuy‰n 10€. Lê ThÎ Thoa 30€. TrÀn ThÎ Thúy Hånh 
(Isernhagen) 10€. ThiŒn Châu VÛ ñình Quang 20€. NguyÍn ThÎ 
ñan 25€. VÛ QuÓc Tín 30€. Cû XÌ Hùng 10€. ñ¥ng Quan Chinh & 
ñào Bích Lan 10€. Doän ThÎ LÎch 10€. Peter Rosne 5€. Lê ñÙc 
Quang 10€. Tu Dung De 50€. NguyÍn ThÎ Y‰n 50€. Phåm Lê ThÜ 
20€. Phåm ñình Häi 5€. Ha Thi 200€. DiŒp TØ 20€. NguyÍn ThÎ Bê 
5€. Lai Væn Mai 20€. GÇ. Cao SÏ Minh & Ngô ThÎ Thanh PhÜÖng (") 
20€. Thái MuÓi 20€. GÇ. NguyÍn Khuy‰n & TrÀn ThÎ Kim HÜÖng 
40€. TrÀn ThÎ Quyên 10€. Bùi ThÎ Dung 10€. TrÀn B¡c SÖn 20€. Lân 
Köllener 10€. Bùi ThÎ NguyŒt 5€. ñoàn ThÎ Lai 5€. ñÒng VÎ TrÀn ThÎ 
Mai HÜÖng 50€. NguyÍn ThÎ Bích Thûy 20€. DÜÖng ThÎ HÒng D¿ 
10€. HuyŠn ñåo 50€. NguyÍn Bá ThuÆn 10€. NguyÍn Månh ThuÀn 
4€. Lê ThÎ Nguyên 5€. Hán Minh Th¡ng 5€. NguyÍn ThÎ Kim Loan 
10€. Ngô ThÎ Giang 5€. TrÀn Công Hoan 5€. NguyÍn ThÎ HÒng Kÿ 
10€. Ngô ThÎ NhiŠu 25€. ñ¥ng ThÎ MÏ Hånh 5€. NguyÍn Thon HiŠn 
10€. Tå Mai PhÜÖng 5€. ñoàn Thoåi Uyên 5€. Phu Thi Bäo 100€. 
VÛ ThÎ Tuy‰t Mai 10€. VÛ ThÎ Lan Anh 5€. ñ‡ Thanh HÒng 10€. 
NguyÍn Hùng DÜÖng 5€. Huÿnh Dinh 20€. GÇ. Bäo Ng†c, HÒng 
Lïnh, Thäo Mi và PhÜÖng Thäo 10€. Nhóm Hellomys  5€. Hà NgÛ 
20€. ñàm ThÎ Cúc & Lê ThÎ Thu HÜÖng 10€. ñào ñÙc Nghïa 10€. 
GÇ. Mai QuÓc Hùng & NguyÍn ThÎ ñÀm 20€. DiŒu Thanh 5€. Phåm 
ñÙc DÛng 10€. TrÀn ThÎ Vân 20€. GÇ. NguyÍn & Phåm 20€. ñ‡ ThÎ 
HÜ©ng 20€. TrÀn Thu H¢ng 10€. NguyÍn Ng†c Tàu 50€. TÓng ThÎ 
NguyŒt 10€. Lê ViŒt Anh 20€. Ngô Sï HiŠn & Lê TrÀm Thúy Tiên 
20€. NguyÍn HÒng ñiŒp 20€. Ngô ThÎ Mai HuŒ 20€. TrÜÖng ThÎ 
Bích Thang 5€. NguyÍn Væn Quân 10€. Giang Phøng Anh 20€. GÇ. 
DiŒu NguyŒt TrÎnh Thu Hà 20€. TrÀn B¡c SÖn 10€. NguyÍn ThÎ Mai, 
Phåm Thanh HÜÖng, NguyÍn Kim DÜÖng và NguyÍn Kim Kai 10€. 
Schulte Yen 20€. TrÀn ThÎ Kim Hân 10€. Võ Thu Hà 20€. Ngô ThÎ 
HiŠn 10€. NguyÍn ThÎ Häi Hà 5€. DiŒu Hà Giang Ái & DiŒu Châu 
NguyÍn Ng†c Linh 25€. NguyÍn ThÎ Y‰n 10€. Væn Nai TÜ©ng 10€. 
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NguyÍn ThÎ Nhung 10€. Phåm Thúy Vân 10€. Phùng Ti‰n Huy 
(HÒng) & Phùng Bäo Ng†c 20€. Hoàng Væn Thám, ñào ThÎ TÃn, 
ñào H»u Bình, ñào Thu HÜÖng và ñào Tú Uyên 20€. VÛ ThÎ Kim 
Dung 20€. DiŒu Quang Tå ThÎ Phong 10€. Fam. Væn Hà Gehrke & 
VÜÖng Thúy H¢ng Nga 20€. GÇ. Phåm ñình VÛ & NguyÍn ThÎ Thøc 
(Hennigsdorf) 10€. Ngô Anh Tài + Phåm Thúy HiŠn + Ngô MÏ Anh 
(Potsdam) 50€. NguyÍn ThÎ Oanh (") 10€. LÜu Thu HÜÖng (Soltau) 
2,20€. NguyÍn Xuân TrÜ©ng (Langenhagen) 5€. Lê Minh VÛ 
(Iserfoh) 30€. Lš Væn Hòa (Oberkochen) 20€. TrÀn ThÎ NhiŠu 
(Isernhagen) 5€. NguyÍn ThÎ MÆu 5€. Phåm ThÎ LŒ Thûy 5€. Hoàng 
Xuân BÓn 5€. TrÜÖng NhÜ Phøng Karin 10€. ñ‡ Phåm Hùng 5€. 
GÇ. Bùi 20€. Tu Loan Do 10€. Hoàng ThÎ H¢ng 20€. Phong Vân 5€. 
Phåm PhÜÖng Anh 5€. NguyÍn ThÎ G†n 5€, Dornhausen Mode 
Design GmbH 50€. NguyÍn Væn Tr†ng 20€. Lâm Chí Minh & Lâm 
Liên 10€. Cao ThÎ Væn 10€. …n danh 20€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng 
5€. Lê ThÎ Chánh 5€. GÇ. NguyÍn ThÎ HÜÖng (Kulmbach) 20€. 
NguyÍn ThÎ Hoa 10€. Diên HiŠn 20€. Ngô Ng†c Sol (Boi Zenburg) 
10€. Hà & SÖn 10€. Ý & Ly 10€. Lê Månh TuÃn 5€. TrÜÖng ThÎ Bích 
Nga (Breitungen bei Werra) 10€. ñ‡ Kim Vãn 10€. DÜÖng Ng†c 
Giào 20€. VÛ ThÎ Bình 20€. ñào ThÎ Thúy HiŠn 30€. Thái Væn HiŠn 
20€. Phåm Væn DÛng 20€. Lê Thanh Bình (Jena) 10€. NguyÍn ThÎ 
NhiŠn 10€. Lê ThÎ Ng†c Thûy 5€. GÇ. Mã Bé & Mã Thành Tín 30€. 
Tô NhÖn Thanh 20€. GÇ. NguyÍn Duy DÜÖng 10€. Hà ThÎ Mai Oanh 
10€. HÒ ThÎ Mänh Mai 5€. ñ¥ng ThÎ Thu HuyŠn 3€. NguyÍn ThÎ ñà 
10€. GÇ. Dinh Lê PhÜÖng & DÜÖng ThÎ Quyên + ñinh Thái Sinh 
20€. Phåm Quang Thäo 50€. NguyÍn ThÎ Thanh Thûy 10€. TrÀn 
Hoàng Ninh 20€. Phi Væn Tuân 10€. Bùi ThÎ Bích Hoa 10€. NGuyÍn 
ThÎ Thäo 20€. Lê Væn NgÛ 20€. TrÀn Anh Duy 10€. Lê Xuân HÕa 
10€. …n danh 10€. NguyÍn Thanh Trang 10€. TrÜÖng ThÎ Vân Anh 
20€. ChÜÖng Mui & Cù Kim Sang 20€. NguyÍn T.B. Tuy‰t 70€. 
NguyÍn Månh Hùng 10€. An Væn Hùng 50€. NguyÍn ThÎ HuŒ 20€. 
VÜÖng Khä Khanh 10€. Ho¢ng Væn Thang & NguyÍn Thúy H¢ng 
10€. NguyÍn Ng†c Thanh 10€. Bùi ThÎ PhÜÖng Lan 5€. ñ‡ Væn 
Thuy‰t & NguyÍn ThÎ Quÿnh 20€. TrÀn ThÎ Thanh ñÙc 10€. GÇ. 
TrÀn Quang Thái & ñ‡ ThÎ HÜÖng 20€. Ngô ThÎ Chinh 5€. TrÜÖng 
Thanh Hùng 20€. NguyÍn Væn Nghìn 20€. Lê ThÎ HÒng Hoa 10€. Lê 
ThÎ Kim Anh 15€. Loi Thi Sau 10€. ñoàn ThÎ NhÜ Hoa 10€. Huÿnh 
ThÎ Ng†c Hånh 20€. Huÿnh Anh Toàn 5€. HuŒ Häi 20€. Bùi ThÎ 
Lang 50€. Bùi ñÙc Häi 10€. Tå ThÎ Loan & Tå Stefanie Mai Lin 5€. 
TrÜÖng Bùi Hoa 5€. NguyÍn ThÎ Minh 50€. ñÆu ñình SÖn 20€. Lê 
ThÎ ñäo 10€. GÇ. Hà An KhÜÖng & VÛ ThÎ Kim PhÜÖng 20€. NguyÍn 
Hoài Trung 20€. MÏ Tuy‰t KhÜu TrÀn 20€. Chí Trung KhÜu 20€. 
NguyÍn Th‰ PhÖn 5€. Hoàng Quang SÖn 10€. Anh Hai 15€. Tå ThÎ 
Khanh & ñinh Væn Hoàng 20€. ñ¥ng Xuân HÜÖng 10€. GÇ. Huy 
PhÜÖng ThiŒn ñ£ng 20€. NguyÍn Xuân Cº 10€. ñ¥ng ThÎ Thu 
HÜÖng & NguyÍn ñÙc Huy 20€. NguyÍn Ng†c Lâm 20€. Fam. Phan 
Væn Giai 30€. NguyÍn ThÎ Sánh 20€. NguyÍn Væn MÏ 20€. TrÀn 
ñình Toàn 20€. Hoàng ThÎ PhÜÖng 5€. Ngenyuang Trenkler 5€. 
TrÀn Phi Long 20€. VÛ Væn Ti‰n 5€. Phùng Væn Th‰ & ñ¥ng ThÎ 
Bích Liên 20€. SÖn & Giang 10€. Lê ThÎ Thu Lan 10€. Lê Lam 
Giang 20€. ñoàn L®i TuÃn 20€. Cu Khìn 20€. Quang MÏ 10€. 
NguyÍn Væn Hùng 10€. Bùi ThÎ Bích Hoa 5€. HÙa LÜÖng Huy 20€. 
…n danh 20€. Phåm ThÎ SÖn 20€. DÜÖng Væn Huân 10€. ñoàn ThÎ 
H¢ng 10€. NguyÍn Væn Th¡ng 20€. NguyÍn Væn Hoàng 5€. ñào 
Thu HiŠn 5€. Khanh TrÀn QuÓc 20€. NguyÍn Væn Bäy 10€. Thach 
Dang 20€. NguyÍn Minh ThuÆn 10€. …n danh 10€. NguyÍn ThÎ Kim 
Châu 10€. Bành Ng†c Anh 10€. VÛ ThÎ Tÿ 10€. Frau HÜÖng 
Fritsche 5€. ñoàn ThÎ Thanh Bình 5€. VÛ ThÎ Thanh 20€. GÇ. Lê 
ñÙc TuÃn & Võ ThÎ Kim PhÜ®ng 10€. NguyÍn Lan PhÜÖng 10€. Cao 
LŒ SÜÖng 30€. TrÀn ThÎ Ng†c 5€. Phåm LÜu Vân 10€. Kim Haren 
20€. VÛ Væn ThuÀn 10€. NguyÍn ThÎ HÒng Hånh 10€. Châu ThÎ 
Khanh 10€. Phan DÜÖng ThÎ Phøng 30€. Hà Ng†c Anh 40€. NguyÍn 
Thùy DÜÖng 5€. NguyÍn Duy Mai 10€. Danh ThÎ Ng†c Nga 10€. ñ‡ 
ThÎ Nga 10€. …n danh 40€. GÇ. ThiŒn NhÅn 10€. Ng†c Châu 
Buttner 20€. NguyÍn ThÎ Minh H¢ng 5€. ñ¥ng Tuy‰t Anh 10€. …n 
danh 20€, HH cho ñ¥ng ThÎ Tuy‰t Hoa. NguyÍn ThÎ HÜ©ng 10€. 
TrÀn Minh Hoa & NguyÍn ThÎ Kim Ngân 20€. Phan Quang 50€. 
VÜong Duy Månh 20€. NguyÍn ThÎ Liên 10€. NguyÍn Thanh HuyŠn 
20€. NguyÍn Væn BÄy 5€. GÇ. Cao Toan Châu & Châu Ng†c ñiŒp 
10€. NguyÍn Væn Minh 20€. Liên CÄm Phong 20€. Huÿnh ThÎ Ng†c 
Thu 50€. NguyÍn ThÎ Kim Ánh & NguyÍn Vi Ân 20€. Chùa Tâm 
Giác - Chi H¶i PhÆt Tº München 305€. Thái ThÎ Tô HuyŠn 50€. 
NguyÍn ThÎ Quy 10€. TrÀn Lê Niên 20€. NguyÍn ThÎ HÜÖng 10€. 
Geibel ThÄm Hans 10€. TrÀn ThÎ Y‰n 10€. Trinh Anh Han 10€. Lê 
ThÎ Thu Hà 10€. VÛ Thi Hi‰u 5€. NguyÍn Thu H¢ng 10€. NGuyn 
Væn HiŒp 20€. NguyÍn ThÎ Anh Vân 10€. GÇ. Nguyn H»u Th‰ 20€. 
TrÀn ThÎ Kim Trân 5€. Duy Dietz Ngung 10€. NguyÍn ThiŒn Canh 

40€. HÜÖng ThÎ Mai 5€. NGuyn QuÓc Dân 5€. PhÜÖng Chi An 20€. 
Xuyên Dung 10€. GÇ. ñåt & Mai Anh 10€. VÛ Minh NguyŒt 50€. VÛ 
ThÎ Tuy‰t Vân 20€. TrÀn Væn Ng†c 30€. Trân Công Ve 15€. NguyÍn 
Duy Minh 20€. VÜÖng Duy Månh 20€. Lê ThÎ Ti‰n 20€. VÜong MÏ 
Linh 10€. Võ Mina Tri 20€. …n danh 10€. Cao ThÎ Thuy‰t 10€. ñàm 
ThÎ Kim Liên 10€. NguyÍn ThÎ Chí HiŠn 10€. HÙa Kim Long 50€. 
Nguyn Ngoc Dung 10€. NguyÍn Thanh Mão & NguyÍn ThÎ Mai 
HÜÖng 20€. NguyÍn ThÎ Duyên (Schlüchtern) 5€. Phåm ñình TuÃn 
& Lš ThÎ Vân 5€. Nguyn Væn MÅn (Brakel) 20€. GÇ. Tu Nga 
(Leifelden) 20€. …n danh 20€. Phan ThÎ Thanh Vân 20€. LÜu ThÎ 
Hoàn 20€. Ngô PhÜÖng Danh 10€. Kujawski ThÎ NhuÀn 10€. Phåm 
ThÎ GÃm 20€. Mai Thanh TuÃn 10€. NguyÍn ThÎ Vinh 10€. Lê HÒ 
Phong Lan 5€. Nguyên ThÎ H¢ng 10€. Fam. Lê Häo 50€. Phåm 
Minh Chính 10€. Mai 10€. Phåm Ng†c Quÿnh Trang 5€. Hoang Thi 
Tân 5€. TrÀn ThÎ Thu HÜÖng 10€. ThiŠu ThÎ Thúy Nga 5€. Båch ThÎ 
Xuân Thu 10€. Huynh Kim Hoa 20€. TrÀn ThÎ Hoa 10€. ñinh ThÎ 
Vân 10€. Phåm ViŒt Th¡ng 30€. Hoàng Trung Thành 10€. Lê Thúy 
DiŒp 20€. Phan ñÙc Huy 10€. Võ ThÎ Thäo 10€. NguyÍn Quy CÜÖng 
20€. Nghe Han Sieu 20€. NguyÍn Væn Phúc 10€. Huÿnh Væn LiÍu 
5€. Phåm ThÎ Be 50US$. GÇ. Lâm Væn Tân 10€. NguyÍn ThÎ Thûy 
Tiên 10€. Hoa ñang Thi 5€. VÛ ThÎ Thu HuyŠn 10€. LÜu Ng†c Thúy 
10€. Hoang CÜÖng 20€. Fam. Chin Kee Liam 20€. GÇ. h† ñ¥ng 
20€. NguyÍn Ng†c CÖ & NguyÍn ThÎ Hoàng PhÜÖng + NguyÍn ThÎ 
Hoàng Dung 10€. TØ TÜ Múi 40€. Lai Tuy‰t Mai 5€. …n danh 20€. 
ñ¥ng ThÎ Kim Oanh 30€. DiŒu Thanh VuÖng ThÎ Thu Thûy 10€. LÜu 
Ái Linh 5€. ñ‡ ThÎ ñåt 20€. GÇ. Hoàng QuÓc Huy 10€. NguyÍn ThÎ 
CÄm Tú 100US. ñ¥ng ThÎ HÜÖng 5€. Fam. HÒng Minh TÃn 10€. 
Nghiêm ThÎ Minh Thúy 5€. Lê Thu Hà 5€. NguyÍn Thanh PhÜÖng 
5€. ñ¥ng H¶i 5€. Lê Th¡ng & Tå Lš 10€. Long ThÎ Cúc & NguyÍn 
Ng†c PhÜÖng 30€. NguyÍn ThÎ Chín 5€. TrÀn Th‰ SÖn 5€. Phåm 
Minh Chính 10€. ñ¥ng HÒng ñÙc 10€. NguyÍn Væn Thái 10€. Fam. 
Danny Low 10€. NguyÍn ThÎ Bích H¢ng & NguyÍn Thanh Liên 10€. 
Kujawski ThÎ NhuÀn 20€. Hà DiŒu CÖ 5€. TrÀn ThÎ ñàm & Võ PhÜ§c 
Nguyên 100€. ñoàn ThÎ HÜÖng Lan 4,20€. Tå Chánh HÜng 10€. 
Ông ThÎ Tuy‰t Vân 5€. LÜu Thành HÜÖng 10€. GÇ. Kh°ng Tråch 
20€. Lâm HÖn Quân 20€. ñ‡ ThÎ Bích Thûy 10€. NguyÍn ThÎ Mai 
Lan 20€. VÛ Bích PhÜÖng 5€. Bùi Anh TuÃn 10€. ThÎ Soan NguyÍn 
20€. DiŒu HÜÖng NguyÍn ThÎ Thu Thûy 10€. ñ‡ Thái Hà 20€. GÇ. 
DÜÖng Chí H¢ng 10€. TrÀn ThÎ Hoa Mai 5€. ñinh ThÎ DiŒu & Phåm 
Thúy H¢ng 20€. Lê ñình ThiŒn 10€. ñinh Thu HÜÖng 20€. Phan 
Thu HÜÖng & Phan Thúy HiŠn 5€. Xuân Thu 5€. GÇ. Lê Quang 
ThÎnh 10€. Fam. DÜÖng TrÜ©ng Bän 10€. NguyÍn ThÎ Bang 30€. 
TrÀn ThÎ Tuy‰t 10€. Liêu, Quí Báu 50€. Lê Thanh Tùng 20€. 
NguyÍn Thái Hòa 50€. NguyÍn Væn Tám 20€. Chung Kim 30€. Ngô 
Kim Liên 20€. GÇ. TrÎnh (Canada) 50€. NguyÍn Væn Hai 100US. 
Liên Thanh QuÓc 30€. TriŒu Hoàng Sa & ñ‡ ThÎ Bích Loan 10€. 
Væn ThÎ LŒ H¢ng 5€. HÙa H»u PhÜ§c & LÜÖng ThÎ Th£m 10€. ThiŒn 
Phát Huÿnh Mãi 20€. Phåm ThÎ Bình 5€. Måch Hùng Tân 20€. Måch 
Bích Hà 10€. GÇ. …n danh 20€. GÇ. Huÿnh Hùng Võ 10€. LÜu ñÙc 
ThuÆn & Phåm ThÎ Phi Nga 10€. Lê QuÓc TuÃn 5€. DÜÖng 20€. VÛ 
QuÓc Súng 10€. TÓng ThÎ TuÃn Anh 10€. Trân Ng†c Thûy 30€. 
Phùng Ng†c TuÃn 10€. Phåm ThÎ Bích Thûy 10€. Liên De 5€. VÛ 
ThÎ HÜng 10€. D‡ ThÎ Song Toàn 5€. NguyÍn ThÎ H¢ng 5€. NguyÍn 
VÛ B¢ng 10€. Phåm ThÎ Thanh HuyŠn 5€. ñ¥ng ThÎ Thu Hà 10€. Lê 
ThÎ PhÜÖng Lan 5€. TrÀn Minh Châu 20€. Ha Hoàng 10€. Bùi ThÎ 
My Lan 10€. TrÀn ThÎ Kim Dung & NguyÍn ñÙc DÜ 20€. Cao Xuân 
Li‰u 20€. NguyÍn ThÎ HÜng 10€. Janphen 10€. Ngô ThÎ ThÎnh 40€. 
Phåm Væn ViŒt 6€. NguyÍn ThÎ Kim Loan 20€. Lê HÒng SÖn 20€. 
Ngô ThÎ Kim PhÜÖng 20€. Mai Binh 10€. NguyÍn ThÎ Månh 20€. 
Tæng B¶i Vân 20€. NguyÍn Væn Nam 30€. Hoàng Væn Chi‰n 20€. 
TrÀn Duy Long 10€. ThiŒn Tân 10€. GÇ. TrÀn Ngoc Ky 20€. NguyÍn 
TuÃn PhÜÖng 20€.  TrÀn ThÎ Huê PhÜÖng 10€. VÛ ThÎ Thanh 20€. 
…n danh 60€. TrÀn ThÎ Tuy‰t 10€. NguyÍn ThÎ Huÿnh Hoa 10€. 
Phan ThÎ Thúy PhÜ®ng 20€. NguyÍn ThÎ Mai 20€. Lê ThÎ MÆn 10€. 
Huynh Kim Ánh 10€. Luu Rothe 20€. …n danh 20€. TrÎnh Væn 
Chung & NguyÍn ThÎ Bích Thûy 20€. NguyÍn Thanh Tš 20€. Phan 
ThÎ Bích Thûy 10€. Lš Ai 5€. NguyÍn ViŒt Thi 5€. Minh Greiff 20€. 
Tuyêt Rasenthal 10€. ñ‡ Thi Lš 5€. Lê Thanh Bình 10€. Phan 
Tr†ng Ti‰n 20€. Phan ThÎ Häi & Phan Thi Anh 15€. …n danh 50€. 
Bui Thanh SÖn 5€. Lê Thi Châu & Lê DiÍm Nhung 10€. NguyÍn Anh 
ñÙc 5€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng 10€. NguyÍn ViŒt Tùng Lâm 50€. VÛ 
ñÙc Khánh 50€. NguyÍn Bích Thûy 50€. …n danh 10€. …n danh 5€. 
NguyÍn Væn CÄm 20€. …n danh 10€. Måch Xuân MÏ 20€. NguyÍn 
Xuân Thûy (Saarbrücken) 10€. Nhu ñÙc (") 20€. DÜÖng HÜng Dung 
(Saarland) 20€. NguyÍn Ng†c DiŒp (Augsburg) 50€. TrÀn CÜ 
(Gütersloh) 20€. Fam. Grien (HH) 20€. Lê Væn Sau (Plauen) 50€. 
Phåm Công Toåi (Pháp) 20€. Hoàng Ng†c Thø (") 20€. Alberter MÏ 
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Linh (Hòa Lan) 10€. TrÀm PhÜ§c Thanh (PhÀn Lan) 40€. Anke 
Schaadt (Römerberg) 10€. Huynh ThÎ Kim (HH) 20€. Koummarasy 
Kiên (Pforzheim) 10€. ñ¥ng ThÎ Nâu (Bernkastel-Keus) 20€. Trinh 
Væn Chung (Greifswald) 10€. NguyÍn ThÎ Bình (Rosengarten) 20€. 
TrÀn ThÎ Âu (Künzelsau) 15€. Lê ñình Thiên Kim (Anh) 20€.  Lê 
ñình Nho (Pháp) 30€. Lê PhÜ§c An (Darmstadt) 10€. Phan Kim 
Oanh (Sugenheim) 10€. Quách ThÎ Mùi 20€. NguyÍn M¶ng Lê 
(Bonn) 30€. TrÎnh Thanh TuyŠn (ñan Måch) 30€. Phåm 10€. VÜÖng 
Khánh Giäng (Oberhausen) 10€. Phan ThÎ Thu Hà (Stralsund) 50€. 
Lê Van TrÜÖng (Karlsruhe) 20€. TruÖng Kim Nam (Hahenburg) 10€. 
Bui Xuân Nga (Pháp) 30€. VÜong Væn Ræng (") 30€. NguyÍn Xuân 
Lang (") 20€. Võ Thi Phú My (Essen) 20€. La Cao Xuân LiÍu 
(Suisse) 50FS. DÜÖng ThÎ Trung (") 50FS. Brusa ThÎ Hoa (Mainz) 
10€. Lê Væn Hùng (Berlin) 50€. Quäng Tâm (") 50€. NguyÍn ThÎ Bê 
(Köln) 20€. VÛ Th‰ Hà (Worbis) 10€. NguyÍn ThÎ Thu Hà 
(Hildesheim) 10€. Phùng Chu (USA) 30€. NguyÍn Quang Chánh 
(Leipzig) 50€. HÒ Kim Sinh (Pforzheim) 50€. NguyÍn ThÎ Nhàn (HH) 
10€. Helène Antony ñ‡ (D'dorf) 30€. - NguyÍn HÒng Quân 
(Oschatz) 20€. Trân ThÎ HiŠn (Köln) 20€. TrÀn ñÙc Long (Pháp) 
20€. NguyÍn ThÎ DÆu Lüneburg) 20€. Võ ThÎ LŒ Hoa (Pb/Schloß-
Neuhaus) 20€. ñinh Thi Xuâbn Thäo (Krefeld) 20€. Lê Ng†c Thanh 
(HH) 20€. Hoa ThÎ Bình (Rot am See) 10€. TrÀn Anh TuÃn 
(Schleiden) 20€. TrÜÖng ñÙc Phát (GM.Hütte) 30€. Ngô Trung Thu 
(Essen) 10€. Quan Chí Nhân (Kempten) 30€. Le ñ‡ DiŒu HiŠn 
(Karlsfeld) 30€. NguyÍn Ng†c ñiŒp (Darmstadt) 20€. Phåm Ng†c 
Quÿnh HÜÖng (HH) 20€. LÜÖng Ng†c Phách (Bielefeld) 30€. Hoàng 
Công Ch» (M'Gladbach) 10€. VÛ Vi‰t Tân (") 15€. Staab Lam San 
(Neunkirchen) 20€. VÛ Thi Tâm (Schorndorf) 20€. Bà TrÎnh ThÎ Mão 
(Troissingen) 10€ HHHL ñH TrÀn Tæng. TrÀn Kim PhÜÖng 
(Ingolstadt) 20€ HHHL song thân. TrÜÖng HÒng Hi‰u (Wahlstedt) 
10€. Hà Væn TÜ 16€. NguyÍn Væn Thåch (Plochingen) 20€. NguyÍn 
ThÎ Bäy (Hannover) 10€. Tô Khäi ñÙc (Schweinfurt) 10€. Chong 
Tac Vo (Osnabrück) 60€. Tæng MÏ Hanh (Pháp) 20€. ñ¥ng ThÎ Nga 
(Gelsenkirchen) 10€. TriŒu CÄm Nguyên (Haßloch) 40€. TrÀn ThÎ 
Tú Uyên (BS) 40€. NguyÍn ThÎ PhÜ®ng Gutach) 10€. ñ‡ ThÎ Lan 
(Neustadt) 10€. ThiŒn Xã HÒ Væn Nghïa (VN) 20€. Tiêu Tô N» 
(Niederhall) 15€. NguyÍn ThÎ Lang (Wesseling) 5€. Bà Paulezee 
NguyÍn ThÎ LiŒng (Pháp) 30€.HH cºu huyŠn thÃt t° Çôi bên. Fam. 
Jersch (Langenhagen) 50€. Bành Vinh Hoa (Ludwigshafen) 20€. La 
Thi Hng Vân (Daun) 40€. Phåm ThÎ HiŒp (Chemnitz) 30€. Phåm 
Binh (Bad Iburg) 25€. Mã Xuân Anh (München) 20€. ThiŒn ñåo 
TrÀn Væn ñÙc (Laupheim) 20€. Huÿnh QuÓc Thanh Tùng (Bad 
König) 20€. Thin ñ¶ Bùi ThÎ Sáu (Schramberg) 10€. NguyÍn QuÓc 
Dân (Wildeshausen) 10€. ñÒng ThÎ Gái (Ulm) 15€. Phan ThÎ Thu 
LiÍu (Detmold) 5€. NguyÍn ThÎ Th‰ PhÜ®ng (Hof) 5€. Bùi ThÎ Båch 
Tuy‰t (Pháp) 10€. Lš ThÎ NguyŒt (") 10€. TuŒ NguyŒt TrÀn ThÎ Vân 
Chung (") 50€. ñ¥ng ThÎ Liên (") 10€. NguyÍn Khánh Chúc (") 20€. 
Quäng Tú Phåm Anh TuÃn (") 10€. NguyÍn ThÎ Tâm (Lehrte) 20€. 
Lâm BÜng Hoang (Kempten) 20€. Lš Lan Thanh 'Lâm' (Papenburg) 
20€. Cao NguyÍn ThÎ ñiêu (Suisse) 20€. TrÀn HÓ (Sweden) 200Kr. 
Hô Sang (Weisenbach) 30€. Lê Væn Anh 20€. TrÎnh Væn Hi (Idar 
Oberstein) 20€. Phùng Du & TrÀn Thu Thanh (Dillenburg) 50€. Li, 
Yam Man & Li, Thúy PhÜ®ng (Pforzheim) 25€. LÜu Tú Phung (") 
30€. VÛ Væn Häi (Trier) 20€. NguyÍn ThÎ Hoa (Essen) 20€. TrÀn 
Væn ChÜÖng (FF) 50€. Phåm Doãn ñÜÖng (Mannheim) 100€. Chu 
ThÎ Nga (Vallendar) 5€. HÒ Minh Châu (Friedrichshafen) 20€. GÇ. 
Hà Lâm (M'Gladbach) 30€. DiŒu Häi Cao ThÎ Sâm (Tübingen) 10€. 
Liên HuÖng VÛ ThÎ HiŠn (Renningen) 20€. DiŒu Thäo HÒ ThÎ Häo 
(Dortmund) 5€. Phåm ThÎ Ng†c Hoa (Kiel) 5€. NguyÍn S.D Trang 
(Mülheim/Ruhr) 20€. ñ‡ ThÎ ThuÆn (Berlin) 10€. TrÀn ThÎ LŒ 
(Lehrte) 5€. DÜÖng T› (Lichtenstein) 20€. Li, TrÀn Thúy Lan 15€. Lê 
Væn ThÎ Pha 50€. Lê Kim HÜÖng (Heilbronn) 50€. NguyÍn ñÙc Minh 
(Schorndorf) 50€. DÜÖng ThÎ Thanh Thûy (Egelsbach) 10€. Tô 
NguyÍn (Augsburg) 10€. Ô ThÎ Hai (Haren) 50€. NguyÍn ThÎ Kim 
(Münster) 10€. Phùng Lai Hòa (Nordhorn) 20€. Braun ThÎ Dung 
(Altenstadt) 10€. NguyÍn Thi Tâm & Lê ThÎ Xuân HiŒp (Pháp) 20€. 
Briget TrÀn ThÎ Vân (") 20€. TrÀn ThÎ NhiŠu (Hòa Lan) 10€. Tsang 
(") 50€. Thai Hoach (BÌ) 10€. ñinh ThÎ Ng†c …n (Vechta) 20€. LÜu 
Bích Trâm (Koblenz) 20€. Phåm ThÎ NgØng (Irrel) 40€. NguyÍn H»u 
Thu HuÖng (Oberhausen) 10€. TrÀn Kim Ngà (Itzehoe) 10€. Viên 
Kim Huy (Sindelfingen) 30€. TrÀn Kim Loan (Bechhofen) 5€. 
NguyÍn Thanh Hà (Hasbergen) 2€. TrÀn Phåm ThÎ Vân Lan (Lahr) 
60€. HHHL TrÀn ThÎ Xuân Lang + Lê Væn MÓt + NguyÍn ThÎ ChÃn. 
TrÀn Væn Út (") 40€. HHHL TrÀn Væn ChÄn + Phù ThÎ Sáu. NguyÍn 
Kh¡c Hi‰u + NguyÍn ThÎ Long Trong (Lübeck) 60€. Cao H»u ñÙc 
(Haren/Ems) 10€. NguyÍn Kim Anh (BÌ) 10€. ñào ThÎ PhuÖng Lan 
(") 20€. NguyÍn ThÎ Nhi (") 10€. Huÿnh Thi Tám (") 15€. Huÿnh Kim 

Liêu (Oslo/Na Uy) 100Kr. NguyÍn ThÎ Tân (Berlin) 10€. Phåm ThÎ 
Kim Xuân (Langenhagen) 20€. NguyÍn Væn Cºu (Wiesbaden) 30€. 
Thàm Chu Häi Thanh (Bochum) 20€. Gia An Quan (Erkrath) 10€. 
Thang Trach (Wuppertal) 20€. HÒng QuÓc Khánh (") 10€. Võ ThÎ 
Ng†c Thanh (Essen) 10€. NguyÍn ThÎ Chiêu (Neuss) 10€. TrÀn ViŒt 
Oanh (") 10€. Thái Quang TrÜ©ng (Nürnberg) 20€. HÙa A Tri 
(Schortens) 25€. Bành Vïnh Ái (Ludwigshafen) 50€. NguyÍn ThÎ 
Thanh Quan (PhÀn Lan) 70€. Ngô MÏ Dung (Krefeld) 20€. HÙa Tích 
ChÜÖng (") 10€. NguyÍn ThÎ (BÌ) 10€. Quách Hoa Anh (") 30€. 
NguyÍn ThÎ Rim (Ý) 10€. Võ Kim Lš (Pháp) 20€. Ngô ThÎ Thu Ba 
(München) 10€. Nam Pannwitz (Bad Mergentheim) 10€. ThuÖng 
Ziegler (Bayreuth) 20€. TrÀn Væn DÜc (Laupheim) 20€. TrÜÖng 
Ng†c Nga (Pforzheim) 20€. TrÀn ThÎ Vân (Vechta) 10€. Cáp Tr†ng 
DÛng (Bremerwörder) 20€. NguyÍn Quang Toàn (Neustadt) 50€. 
Lai Kim Loan (Pháp) 30€. TrÀn ThÎ Thøc (") 30€. NguyÍn TuÃn 
Oanh (") 30€. P.M. PhuÖng (ñan Måch) 30€. Châu ThÎ Tám 
(Koblenz) 20€. Quách Anh Trí (HH) 10€. Bùi Textilien (Gnoieu) 20€. 
Phùng Væn Châm (Regensburg) 10€. NguyÍn Ng†c Thanh 
(Schwenningen) 10€. ñinh ThÎ Hông ñoàn (Norderney) 50€. GÇ. 
Hoàng Van Chi‰n (Hannover) 100€. Lê ThÎ Xuân (Metzingen) 20€. 
ThiŒn Bäo & ThiŒn Ti‰n (Berlin) 100€. Ly ThÎ DÀn (Schwebtleim) 
50€. Phan Thi HÒng Lan (Göttingen) 10€. NguyÍn ñình Thøy 
(Pháp) 20€. Mme Phåm (") 30€. Samas Rukmany (") 50€. Jack 
Lannes (") 20€. ñinh Chí HÜ§ng (") 50€. Tr¡c Hy ñŒ (Suisse) 20FS. 
Lš Trung Bäo (Witten) 20€. VÛ Duy Hånh (Bamberg) 10€. TrÀn Væn 
Nam 15€. NguyÍn Thi TÜ©ng Nhân (Nbg) 20€. NguyÍn Væn Ng†c 
(Hòa Lan) 20€. TrÀn Quang Hi‰u (") 30€. Lê Thái (ñan Måch) 
200Kr. TrÀn Ti‰n Toàn (Bad Kreuznach) 50€. Kusawski ThÎ NhuÀn 
(Esens) 50€. TrÜÖng Kim Ng†c (Landstuhl) 10€. NguyÍn ThÎ Xuân 
Thûy (Kehl) 20€. Lê ThÎ Båch Nga (Bad Dibling) 3€. NguyÍn Danh 
Th¡ng (Mannheim) 20€. GÇ. VÛ Âu (Karlsruhe) 50€. DÜÖng Væn Lš 
(Anh) 1o Anh kim. DÜÖng TrÀn, Canh Ha (Oberhausen) 5€. ChÖn 
Bình & TR†ng (Krefeld) 25€. TrÀn ThÎ Häi (Dudweiler) 20€. Phåm 
ThÎ Ng†c SÜÖng (Göttingen) 30€. ñoàn ThÎ ThuÆn (Suisse) 50FS. 
TrÀn ñÙc Huy & TrÀn Thu HÒng (Tübingen) 20€. Ngô Anh KiŒt & 
TrÀn Ng†c Nhung (") 20€. Lâm NhÜ Häi & TrÀn Lâm Ng†c MÏ (") 
50€. NguyÍn Tr†ng Quš (Leipzig) 20€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t (") 10€. 
NguyÍn ThÎ Hoàng Liên (Köln) 10€. TrÀn Ng†c Anh & TrÀn Ng†c 
Dung (") 40€. NguyÍn Chí HÒ (Essen) 20€. NguyÍn Minh Quang 
(Löhne) 5€.  TrÀn ThÎ HuŒ Trinh (") 10€. Lê PhÜÖng Lan (Pháp) 30€. 
DiŒu Hånh (Ingolstadt) 20€. ThiŒn Xuân (") 10€. TrÀn Thúy Lan 
(Pforzheim) 15€. NguyÍn TÃn L¶c (Detmold) 50€. ñào Ng†c Bäo 
(Chemnitz) 20€. Phåm Chí Huy (Erfstadt Liblar) 20€.- 
 
� ƒn TÓng 
Hoàng ThÎ Tài (WHV) 10€. Hùng & ñào 20€. Bùi Xuân Là 
(Gerbrunn) 10€. Lš Kh¡c Châu (Leipzig) 50€. TrÀn ThÎ Bích Thùy 
(Karlsruhe) 100€ Ãn tÓng 120 quy‹n Båch Y ThÀn Chú. LiÍu Ngân 
(Hòa Lan) 50€. NhÜ ñÙc (Saarbrücken) 20€. Quách Anh Hoa (BÌ) 
20€. NguyÍn ThÎ Båch Liên (TiŒp Kh¡c) 10US. NguyÍn ThÎ Ng†c 
Vinh (") 300 TiŒp. Brusa ThÎ Hoa (Mainz) 10€. Châu ThÎ NhÜ Mai 
(Pháp) 50€. NguyÍn ThÎ Thanh H¢ng (Essen) 25€. Casanova 
NguyÍn (Suisse) 50FS. GÇ. Hà Lâm (M'Gladbach) 10€. NguyÍn ThÎ 
Thanh Quang (PhÀn Lan) 20€. HÒ ThÎ Lan Chi 10€. ChÖn Bình & 
Tr†ng (Krefeld) 20€. TrÀn Væn Lš (Hannover) 50€. Lê Væn Nam 
(Saarburg) 50€. ThiŒn Xuân (Ingolstadt) 10€. NguyÍn Thu Thûy 
(Wittlich) 20€, hÒi hÜ§ng chÜ HÜÖng Linh. 
 
�Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa 
Mai Thu 50€, HHHL Phan Huÿnh Quân. 
 
� Kinh DÜ®c SÜ 
…n danh 100€.  
 
� TÜ®ng Quan Th‰ Âm 
Lâm Kim Khánh 120€ HHHL NguyÍn ThÎ Bäy. ñinh ThÎ Thäo  
(Wolfenbüttel) 10€. 
 
� TÜ®ng Quan Âm 
NguyÍn ThÎ Thu Hà (Hildesheim) 10€. 
 
� M¶t TÜ®ng PhÆt 
ñ¥ng ThÎ ñào (D'dorf) 60€. HÙa MÏ Loan (Koblenz) 60€. GÇ. ThiŒn 
Häi (ñan Måch) 100€. ñoàn SÖn (Plochingen) 60€. TrÀn H»u SÖn 
(Áo) 60€. TrÀn ThÎ Ngân Hoa (") 60€. TrÀn H»u Væn Michael (") 60€. 
TrÀn Chi Lan Maria (") 60€. 
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� Trai Tæng 
TrÜÖng MÏ Anh & P.D. Công Ng†c (Münster) 20€. ThiŒn Vân 
NguyÍn ThÎ Thu Thûy (Völklingen) 20€. Hoàng TuÃn Kim PhÜ®ng 
(HH) 10€. DiŒp ThÎ SÖn (Aalen) 20€. Mai Væn Cäm (Geseke) 20€. 
TrÀn Minh Nh¿t (Nürnberg) 10€. DiŒu HÜÖng 30€. ThÀy Thích Hånh 
Bäo 100€. DiŒu Anh NguyÍn Hånh Trinh 20€. ChÎ DiŒu N» 30€. 
Thanh Nhã Minh Tôn 30€. LŒ Hoa 20€. …n danh 120€. Viên Tuy‰t 
30€. ThiŒn ñæng TrÀn Xuân Hoa (Ý) 40€. DiŒu Ng†c Lš HÒng Châu 
30€. ThiŒn Häi 10€. Tâm LÜ®ng (FF) 10€. ThiŒn HiŠn 20€. Hånh 
Thanh (ñan Måch) 30€. ñinh ThÎ Thûy 30€. ThÎ Ki‰n 20€. ThiŒn Th‰ 
Kevin Minh 10€. ThiŒn Nh¿t NguyÍn ThÎ Thanh Nga 10€ & ThiŒn TØ 
NguyÍn Quang Bi 10€ hÒi hÜ§ng pháp gi§i. ThiŒn Nh¿t H¢ng Nga 
10€. Tâm ñÒng TrÀn Häi Hòa 10€. DiŒu Th§i Phåm ThÎ Ng†c Loan 
10€. DiŒu Hoa Cao ThÎ Thu Cúc 20€. ThiŒn TÃn NguyÍn TuÃn DÛng 
10€. Quäng NiŒm Lê Gia Tuy‹n 10€. DiŒu CÀu NguyÍn ThÎ Ti‰n 
(Hannover) 50€ HHHL cha Phúc Bình NguyÍn Thành Công và mË 
DiŒu Tïnh NguyÍn ThÎ HiŒt. Sáu LÀu 5€. ThiŒn Th‰ Thanh 10€. DiŒu 
ñÙc Phåm ThÎ PhÜ§c 10€. ThiŒn L®i và Nhiên H†c 10€. ThiŒn Lš 
Tæng Bích Phân (Münster) 10€, Lš Ti‰n Vinh 10€, Lš Trân Châu 
10€, DiŒu Hoàng Chung Ti‹u Phøng 10€, DiŒu Thøc ñoàn MÏ 
Quyên 10€ xin hÒi hÜ§ng cho cºu huyŠn thÃt t° và thân sinh. Thích 
N» DiŒu Ng†c 20€. Nguyên Ng†c 20€. PhÜÖng Anh 20€. Tâm CØ 
TrÜÖng Tôn Châu (Giessen) 10€. DiŒu NhÅn 20€. Tuy‰t Anh 50€. 
Lš 20€. NguyÍn ThÎ Nhàn 10€. HÒ ThÎ Thanh Mai 10€. Tâm Bích 
20€. Ti‹u Tº 10€. ThiŒn ChÜÖng 20€. DiŒu NguyŒt 10€. ThiŒn TØ Lš 
ThÎ Chu 10€. ThiŒn Tâm TrÜÖng MÏ PhÜÖng (Laatzen) 5€. TrÜÖng 
MÏ Anh (") 5€. ThÎ Chánh TrÜÖng TÃn L¶c (") 10€. Ng†c CÄn 
TrÜÖng ThÎ LË (Helmstedt) 10€. DÜÖng Sang (") 10€. TrÜÖng ThÎ 
Månh (Pháp) 10€. Nguyên H†c 10€. NhÜ SÜÖng Werda Trinh 
(Lünen) 20€. Gi§i Mem 15€. DiŒu Kim 20€. Nguyên Tâm 20€. DiŒu 
MÏ Huÿnh ThÎ Kim Tuy‰n 20€. LŒ Ng†c NguyÍn ThÎ PhÜÖng Thäo 
20€. DiŒu Phøng 20€. Chân Ng†c 10€. HuŒ ñÙc 5€. ThiŒn An 10€. 
ThiŒn Låc 10€. ThÎ L¶c 10€. ThiŒn Phú Lê Bích Lan 10€. NguyÍn 
Thanh Nga 10€. ThiŒn VÛ NguyÍn Kim Anh 5€. DiŒu L¶c Võ ThÎ L®i 
5€. ThiŒn Hà ñ¥ng ThÎ H¢ng Teickner (Langenhagen) 10€. …n danh 
20€. DiŒu HiŠn 10€. DiŒu Hoa NguyÍn ThÎ Liên 20€. DiŒu Ý NguyÍn 
Thanh HuyŠn 20€. Nguyên Thu NguyÍn ThÎ HiŠn (Aurich) 40€. 
GñPT Minh Häi (") 50€. ThiŒn Cæn 50€. ThiŒn MÏ & DiŒu Vân 
(Pforzheim) 20€. ThiŒn Lš 20€. ThiŒn H»u 10€. DiŒu Quang Tæng 
Bích Thanh (Münster) 10€. Væn & Mai (Osnabrück) 10€. ThiŒn 
HÜng Hà ñiŠn Long (FF) 10€. DiŒu Tài 5€. DiŒu Thanh (FF) 10€. 
Cao Xuân ThiŒn 5€. NguyÍn ThÎ Hoa 10€. ThiŒn DÛng 10€. Phåm 
Væn Phøng (Hohenhameln) 10€. ThiŒn Gi§i 10€. Tâm Thäo 5€. HiŠn 
& CÄm (Hannover) 5€. Jha, Hiêu Hau (Bremen) 10€. …n danh 10€. 
TrÀn ThÎ Y‰n (Bergkamen) 10€. Bùi ThÎ Tuy‰t Mai (Winsen) 10€ HH 
cho mË là ñ¥ng ThÎ Tuy‰t Hoa. ñ‡ ThÎ Kim Thúy 10€. ThiŒn H»u 
ñ‡ Thái B¢ng (Seelze) 20€. ThiŒn Trang Bành Tâm SÖn 15€. 
NguyÍn ThÎ HiŠn 20€. ñÒng ñåi VÜÖng Gia VÏ (Aurich) 20€. ThiŒn 
Gi§i Huÿnh ThÎ Chiên (") 20€. NguyÍn HÒng Ân (HH) 10€. Ng†c 
Hånh Phåm ThÎ Thanh Thúy (Hòa Lan) 5€. DiŒu Mai VÛ ThÎ Tuy‰t 
10€. Minh ñÎnh TrÎnh QuÓc Phong & DiŒu HiŠn Phåm T. Tuy‰t Nga 
10€. Thái PhÜÖng 10€. NguyÍn ThÎ Thái 10€. NguyÍn Lê Nghïa 10€. 
DiŒu Y‰n ñ‡ Ng†c Oanh (Stg) 10€. DiŒu HiŠn NguyÍn ThÎ Kim Xinh 
(") 10€. DiŒu Hoa Lš Thanh HÜÖng (Pforzheim) 20€. ThiŒn NhÜ 
Chiêm ThÎ HiŠn (Stuttgart) 10€. ThiŒn Tâm 5€. NguyÍn ThÎ Hà (BS) 
20€. GÇ. Ngô TÃn Nghïa (Nettetal) 50€. Fam. Giang (Geilenkirchen) 
20€. GÇ. Mã Kim Quí (Bielefeld) 30€. TrÀn ThÎ Huyên (Leipzig) 10€. 
NguyÍn ThÎ Thanh (") 10€. Khamphiou Rattanavong (Kiel) 20€. DiŒu 
Quäng (Künzelsau) 50€. ñiŠn Væn An (Obladen) 10€. Phåm & TrÀn 
(Hannover) 20€. TrÀn Hoàng ViŒt (") 50€. TrÀn ThÎ Phú (Stuttgart) 
10€. ñ¥ng ThÎ Nga (Wiesbaden) 10€. ñ¥ng ThÎ HÜÖng (") 10€. Lê 
Thu HÜÖng (Bühl Baden) 50€. ñÒng LÍ TrÀn ThÎ Kim Lê (Berlin) 
10€. Bºu Trân (HH) 10€. ThiŒn MÏ LÜÖng Væn Xinh (Pforzheim) 
10€. TrÎnh ThÎ Thanh (Nbg) 10€. NguyÍn VÛ B¢ng (Rheine) 20€. 
Nh¿t Tr†ng TrÀn Væn Minh (Mannheim) 20€. NguyÍn Florian 10€. 
Phåm ThÎ BÜªi (D'dorf) 20€. Lê ThÎ Sï (Karlsruhe) 100€. DiŒu Trí 
TrÀn ThÎ HuŒ (Hòa Lan) 35€. NhÜ ñÙc (Saarbrücken) 20€. DÜÖng 
HÜng Dung (Saarland) 10€. Lê Væn TrÜ©ng (Karlsruhe) 20€. Helène 
Antony ñ‡ (D'dorf) 20€. NguyÍn ThÎ Mai Trang (VS-Villingen) 25€. 
Quäng Tú Phåm Anh TuÃn (Pháp) 10€. Mme Hoàng Ng†c Minh 
Long (") 76€. DÜÖng T› (Lichtenstein) 20€. Lê Kim HÜÖng 
(Heilbronn) 50€. NguyÍn Chi (Lindenberg) 20€. VÜÖng LŒ Hoa 
(Troisdorf) 40€. NguyÍn ThÎ Nhung (Regensburg) 30€. ChÖn Bình & 
Tr†ng (Krefeld) 25€. NguyÍn ThÎ Tâm (Kassel) 50€. Bê Roth Bäcker 
(Rosenheim) 10€. ThiŒn Trí (D'dorf) 20€. Lê Væn Nam (Saarburg) 
50€. NguyÍn Væn Ch§ (Suisse) 50€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t Nhung (") 
50€. HÒ LŒ (") 20€. Minh Tâm (") 20€. Lách Chì (") 20€. Thanh Út (") 

20€. NguyÍn HÒ ñÙc (") 10€. Båch (") 10€. GÇ. TrÀn Væn HuyŠn 
(Reutlingen) 100€. TrÀn Tr†ng HiŒp (Hannover) 50€.  
 
� PhÆt ñän 
Chi‰u Hoàng (Krefeld) 10€. GÇ. Hà Lâm (M'Gladbach) 10€. 
 
� ñèn DÜ®c SÜ 
ñào ThÎ Kim Oánh 20€. Bành Vïnh Ái (Ludwigshafen) 25€. 
 
� Tu Sºa Chùa 
ñH. Hoàng ThÎ Oanh 5€. GÇ. ñåm & Lan (Magdeburg) 15€. Måc 
HÒng Giang (Verden) 20€. Hà ThÎ Minh Thu & Tô Vïnh Xuân 20€. 
Quäng ThiŒn NguyÍn Tr†ng Bình (Suisse) 10€. Phåm Minh Chính 
(Cuxhaven) 20€. Phùng ThÎ (München) 10€. GÇ. Ng†c HiŠn 
(Wolfsburg) 10€. Phùng ThÎ HÒng (Auer) 20€. ñoàn Væn H»u 
(Wernigerode) 20€. NguyÍn ThÎ Xuân HÜÖng (Recklinghausen) 50€. 
BHD GñPT Âu Châu 400€. Thich Asien (Ulm) 260€. An Nam 
Reisen 785€. 
 
�  Máy NiŒm PhÆt 
TrÜÖng NgÜÖn Amédé (Pháp) 20€. THiŒn Xuân (Ingolstadt) 10€. 
 
�  Kš t¿ HÜÖng Linh 
Lê Oanh Seidel (Nürnberg) 75€, HL Werner Seidel. ñ‡ Væn ViŒt 
(Lindenberg) 80€, HLñH NguyÍn ThÎ MÅn. ñ¥ng ThÎ Thu Sum 
(Wiesbaden) 75€, HLñH NguyÍn Væn Lình. TrÀn TÙ Bình 
(Wiesensteig) 30€, HHHL DÜÖng ThÎ HÒng Liên & TrÀn Minh Thái. 
ñÒng Th‹ TrÀn NguyŒt PhÜÖng (Koblenz) 75€, HLñH TrÀn ñåt 
Vinh. Hoàng ThÎ Hånh (Schwerin) 75€, HLñH Phan HÒng ñÙc. 
ñoàn SÖn (Plochingen) 80€. TrÀn Væn KhÕe (Kassel) 75€. 
 
�  Chùa ViŒt Nam 
GÇ. Mã Kim Quí (Bielefeld) 20€. ñinh Thu Hà (HH) 20€. ñinh Quš 
Liêm (") 20€. 
 
�  QuÏ H†c B°ng Tæng Ni ViŒt Nam 
DiŒp ThÎ Khá (Mannheim) 70€. NguyÍn ñình LuÆt (Villingen) 20€. 
Ludwig ThÎ Thanh (Wittlich) 30€. 
 
�  Phóng sanh 
LiÍu Ngân (Hòa Lan) 50€. NguyÍn ThÎ Thu H¢ng (Donaueschingen) 
20€. NguyÍn ñình LuÆt (Villingen) 10€. 
 
�  CÙu Tr® LÛ Løt 
 Lê ThÎ Ng†c Hân (Buchholz) 10€. 
 
�  Cô Nhi ViŒn - Cùi - Mù - DÜ«ng Lão 
Hoàng ThÎ Tài (WHV) 20€. Lš Ki‰n CÜ©ng (Saarbrücken) 30€. Lê 
ThÎ Kim HÜÖng (München) 10€. NguyÍn ThÎ Nhinh (") 10€. TrÀn 
Minh Nh¿t (Nürnberg) 50€. TrÎnh Hi (Saarbrücken) 50€. Phan ThÎ 
Thanh Vân 30€. GÇ. Mã Kim Quí (Bielefeld) 40€. TrÎnh Hoàng Thúy 
PhÜ®ng (Bad Pyrmont) 20€. Phù Quang Huy (Cloppenburg) 10€. 
DiŒu Trí TrÀn ThÎ HuŒ (Hòa Lan) 30€. LiÍu Ngân (Hòa Lan) 50€. 
VÜÖng Khánh Giäng (Oberhausen) 10€. TrÀn Vinh Viêng (Speyer) 
30€. TrÀn Thanh Khi‰t (K'Lautern) 30€. NguyÍn Ng†c Khäm (Haar) 
200€. Ngô ThÎ Kim Lan (Cloppenburg) 20€. N. DÜÖng ThÎ 10€. 
NguyÍn ThÎ TruyŒn (Rodgau) 10€. NguyÍn ThÎ Bê (Köln) 20€. 
NguyÍn ThÎ Thu Hà (Hildesheim) 30€. NguyÍn Væn Cam 20€. 
NguyÍn Væn Cam 20€. NguyÍn ThÎ Dung (USA) 30US. Yendung 
T.Van (USA) 300US. NguyÍn ñình LuÆt (Villingen) 10€. NguyÍn 
Thu Thûy (Wittlich) 20€. HÙa Kÿ Næng (Wilhelmshaven 20€. 
 
�  CÙu giúp ngÜ©i nghèo ƒn ñ¶ 
Ngøy HuŒ Lang (Sweden) 20US. Nguôn MÏ Dung (") 200Kr. Nguôn 
MÏ Vân (") 100€.� 
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PhÜÖng danh cúng dÜ©ng 
 

(Tính Ç‰n ngày 02.12.2004) 
 

Trong th©i gian gÀn Çây, Chùa có nhÆn ÇÜ®c tiŠn cûa quš ñåo 
H»u gºi b¢ng cách chuy‹n qua Ngân Hàng hay b¢ng BÜu Phi‰u, 
nhÜng không có ghi rõ møc Çích. Thí dø nhÜ Cúng DÜ©ng, Tu B° 
Chùa, ƒn TÓng Kinh, Pháp Bäo, trä tiŠn bánh trái v.v... 

Ngoài ra có ñåo H»u nh© ngÜ©i khác ÇÙng tên chuy‹n tiŠn 
nhÜng không rõ là chuy‹n tiŠn dùm cho ai Ç‹ Cúng DÜ©ng ho¥c 
thanh toán vŠ vÃn ÇŠ gì. Do Çó khi nhÆn ÇÜ®c tiŠn, Chùa không th‹ 
nào ghi vào s° sách ÇÜ®c. 

ñ‹ tránh nh»ng trª ngåi nêu trên, kính xin quš ñåo H»u khi 
chuy‹n tiŠn ho¥c gºi tiŠn vŠ Chùa nh§ ghi rõ H† & Tên, ÇÎa chÌ ÇÀy 
Çû và møc Çích Ç‹ Chùa tiŒn ghi vào s° sách. 

Ngoài ra khi quš vÎ xem PhÜÖng Danh Cúng DÜ©ng xin Ç†c 
phÀn trên cùng là tính Ç‰n ngày...? tháng...? Ç‹ bi‰t r¢ng tiŠn Çã 
chuy‹n Çi ngày nào và tåi sao chÜa có tên trong danh sách. Chùa 
có 2 sÓ Konto. Riêng sÓ 870-3449 thì M¶t Tháng ngân hàng m§i 
báo m¶t lÀn, nên có s¿ chÆm trÍ Çæng täi danh sách trên báo. Kính 
xin quš vÎ thông cäm cho. 

Thành thÆt cám Ön quš ñåo H»u. 
Danh sách PDCD cûa quš ñåo H»u và PhÆt Tº, chúng tôi xin 

phép chÌ Çánh máy m¶t lÀn ch» ñH (ñåo H»u) ª bên trên. 
 

� TAM B O 
ñH Thu Anh (München) 300€. Võ Kim Hoa (Kaufbeuren) 50€. TrÀn 
Ngô 20€. TrÀn Minh Hùng 25€. NguyÍn Hào 30€. ThiŒn PhÜÖng + 
Phúc Häi + DiŒu NhÜ (Leipzig) 100€. ThiŒn Hi‹n (") 200€. NiŒm 
PhÆt ñÜ©ng Liên Trì (") 300€. Chùa Tâm Giác (München) 500€. 
Jennifer Han (USA) 500US. DiŒu Ng†c Elizabeth (") 100US. DiŒu 
Lai (") 100US. Chùa DiŒu Pháp (") 100US. DiŒu Hòa (") 50US. DiŒu 
Nh¿t (") 50US. Quäng Liên (") 100US. DiŒu HuŒ (") 100US. DiŒu 
ñ¡c (") 200US. M¶t sÓ PhÆt tº tåi PhÆt Quang ThiŠn ViŒn (") 
310US. …n danh (") 140US. Quš PhÆt tº PhÆt H†c ViŒn QuÓc T‰ (") 
550US. PhÆt H†c ViŒn QuÓc T‰ (") 2.000US. Quš ThÀy Cô trong 
khóa h†c tåi PhÆt H†c ViŒn QuÓc T‰ (") 200US. VÜÖng ñàm Häo (") 
200US. Nguyên Long (") 200US. Minh ñæng (Pháp) 100€. NguyÍn 
Minh DÛng (München) 200€. ThiŒn Th‰ & ThiŒn LÜÖng (Hannover) 
100€. GÇ. Quäng NiŒm (") 20€. TrÀn Xuân L¶c (Oden) 20€. ñ‡ Cao 
Tuy (USA) 50€. GÇ. ñinh ñÙc HiŠn (Königswusterhausen) 20€. 
NguyÍn ThÎ Lan Anh (Köthen) 50€. Amporn Huber 50€. TriŒu Thanh 
50€. ñ¥ng Thúy Liên (HH) 10€. GÇ. TrÀn Anh TuÃn (Bad 
Lauterberg) 10€. TrÜÖng Tuy Thanh Hoa (Neustadt) 10€. GÇ. 
NguyÍn Nam Ti‰n (Suisse) 10€. ñào ThÎ Thanh Dung 20€. HL TrÀn 
Phú Sam (Hannover) 50€. HHHL NguyÍn ViŒt DÛng (Freiburg) 20€. 
Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Stuttgart 800€. Hoàng ThÎ Thûy (Wehrda 
Marburg) 25€. TrÜÖng Cô Tùng 20€. Tiêu MuÓi 15€. TrÎnh Quäng 
An (Konzerbrück) 100€ HHHL song thân & em. Phåm ñÙc DÜÖng 
10€. NguyÍn Huy PhÜÖng ñ‡ 10€. Phåm ThÎ Hà Uy‹n 10€. Phåm 
Ng†c Minh (Bielefeld) 20€. Lim Vïnh HÒng (München) 100€. Chi H¶i 
PhÆt Tº VNTN Nürnberg +Fürth+Erlangen 300€. NguyÍn ThÎ Thanh 
H¢ng 50€. NguyÍn Ti‰n Quÿnh (Burgdorf) 5€. Huÿnh ThÎ Kim Xuy‰n 
(Pháp) 150€. NguyÍn Vi‰t Ti‰n (Dresden) 50€. Lê ThÎ Lùn 10€. 
Quách HuŒ Linh (Minden) 20€. TrÎnh TuÃn Hùng 50€. Vi ThÎ Minh 
10€. Holge Berg (Nürnberg) 20€. NguyÍn Minh TuÃn - ñình Thæng 
40€. Zhu Hao (Rosengarten) 20€. Kong Riehle (Norderstedt) 50€. 
TrÀn Phú Sâm 200€. DiŒp ThÎ Kha (Mannheim) 20€. Væn ThÎ Pha 
Lê 50€. NguyÍn Væn Hùng (Offenbach) 30€. TrÀn Væn Út (Lahe) 
30€ HHHL TrÀn Væn ThuÆn. NguyÍn ThÎ Chu¶t (Áo) 50€. TrÀn 
Tommy (Köln) 50€. Fam. Blummenthal 20€. Bohn NguyÍn My 
(Hessoldenburg) 10€. Uông ThÎ Thanh SÖn (") 10€. Lê Tùng Lâm 
(Brome) 10€. NguyÍn HÒng Lâm (") 20€. Ngô ThÎ ViŒt (Berlin) 10€. 
Lš 120€. Lê QuÓc ThÓng (Saarburg) 70€. NguyÍn Væn Th¡ng 
(Weißenfeld) 25€. NguyÍn Quang Trung (") 20€. Th† & Hòa 
(Laatzen) 5€. TrÀn Phú Sâm (Hannover) 250€. NguyÍn ThÎ ThiŒn 
H¢ng (") 10€. NguyÍn ThÎ Kim Thanh (Ronnenberg) 10€. TrÀn Væn 
Nam (Pforzheim) 20€. Mark Bücker (Lehrte) 100€. GÇ. Phúc Häi 
(Wüstenbrand) 100€. ThiŒn Häi (") 50€. VÛ ThÎ Thúy Ngân 
(Garbsen) 50€. Lê Væn Nam (Saarland) 25€. Fam. Lam 
(Osnabrück) 10€. NguyÍn Minh DÛng (München) 1.000€, HHHL 
NguyÍn Minh ñÎnh. Thái Kim SÖn 40€. Huÿnh Tuy‰t Nga (Leer) 
50€. ññ Thích Giác An (ViŒt Nam) 300€. Ngô ThÎ V»ng 
(Schwabach) 10€. NguyÍn Quang Du (Erlangen) 15€. Thích Chân 
TuŒ (Canada) 100Can. Lê Væn Ng†c (Neumarkt) 20€. Chi H¶i PhÆt 
Tº VNTN Reutlingen 500€. ñ‡ Anh TuÃn (USA) 20€. ñào DÜÖng 

(TiŒp) 20€. TrÀn TuÃn (") 20€. Gd89. Lš QuÓc Thái (Lüdenscheid) 
30€. GÇ. Lš PhÜ§c (") 20€. Lê ñình HiŒp 20€. Kim Lan 10€. 
Prutoomtip Klaff 5€. NguyÍn HÒng Phong (VN) 20€. ñ‡ Minh Cúc 
(") 20€. Phåm Xuân Thûy (Hameln) 5€. Ánh (Laatzen) 20€. GÇ. 
Phan Væn Th† (") 5€. GÇ. NguyÍn TÃn Tài (Burgwedel) 20€. GÇ. 
Cháu Phá Dìn (Wunstorf) 50€. Andy Lu (USA) 10€. GÇ. NguyÍn 
Thanh HuyŠn (Wilhelmhaven) 10€. Fam. Phåm (Niedernhall) 10€. 
TrÀn Væn Long (Bayreuth) 20€. NguyÍn My (Münster) 10€. Kh¡c VÛ 
Væn 30€. Phåm ThÎ Ng†c Loan (Nordhorn) 50€. Væn Ng†c Xuân 
(Regensburg) 30€, HHHL Væn Ng†c Ng¶. Phan ThÎ Thu Hà 
(Stralsund) 50€. NguyÍn Xuân Hi‰u 20€. NguyÍn Thu HÜÖng 
(Hildesheim) 5€. NguyÍn Thanh HÜÖng (TiŒp) 110€. TrÀn Lanh  
(Wuppertal) 15€. Andreas Meister 4€. ñ¥ng Gia Kÿ 20€. TrÀn ñ‡ 
Doanh (Leipzig) 50€. NguyÍn ThÎ Hà (Wolfburg) 20€. TrÀn ThÎ 
HÜÖng (Braunschweig) 20€. TrÜÖng Häi Bình (Haiger) 225€. ñ¥ng 
Gia Hùng 10€. ñ¥ng ThÎ Lan (Pforzheim) 50€. Cao Ng†c Hånh 
(Kreuztal) 10€. TrÎnh Xuân ñiŠn (Oelsnitz) 30€. NguyÍn Chính 
(Hallbergmoos) 20€. Phåm Væn Út (Ý) 20€. Phåm, HÜÖng, Hoài 5€. 
Lê Quang TrÜ©ng (Schweinfurt) 40€. NguyÍn Væn Quang 100€. Bùi 
Væn Qu‰ (Heidenheim) 15€. Lâm Võ HÒ (Pháp) 20€. Fam. Tsang 
(Hòa Lan) 50€. TrÀn Ng†c Minh (FF) 50€. Viên Tuy‰t (Laatzen) 50€. 
Lâm H»u Trí (BS) 10€. TrÀn ThiŒn Châu (") 10€. ñoàn Tuy‰t Anh 
20€. DÜÖng Kim Hoa (Lebach) 10€. TrÀn ThÎ Liên 10€. Kujawski ThÎ 
NhuÀn (Esens) 30€. Væn Anh Scharpen (Anh) 20€. DiŒu Hoàng 
(Berlin) 10€. NguyÍn ñæng Thái (Salzgitter) 20€. NguyÍn ThÎ Kim 
Thanh (Ronnemberg) 10€. VÛ Thu HÜÖng (Hannover) 10€. TrÀn 
Cam (") 50€. Ngô Thi‰u Lai (Minden) 30€. Quan Chi (Bückenburg) 
10€. Eric Budiman (Peine) 50€. NguyÍn Thanh SÖn (Goslar) 5€. GÇ. 
Bùi Månh CÜ©ng 2€. PhÜÖng Lš (Bremen) 20€. ThÀy Thích PhÆt 
ñåo (Sweden) 80€ + 20US + 200Skr. Chi H¶i PhÆt Tº Frankfurt 
200€. TrÀn Th‰ Khang 50€. Ngøy NhÆt Thº (Hannover) 30€. 
NguyÍn ThÎ Ti‰n (") 50€. Lê TrÀn HiŒp Xuân (") 20€. Phåm ñÙc 
DÜÖng 10€. Lê Væn ThÎ Pha 50€. Thomas Ulrich 25€. TrÀn Cam 
50€. ñiem & ThÜ (Nürnberg) 10€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng 
(Eberswalde) 60€. NguyÍn Væn Minh (Dresden) 10€ + 10US. Hà ThÎ 
Vi Hoa (Stade) 20€. Tô Gia Linh (") 300€. NguyÍn Væn Ngân 
(Torgau) 20€. NguyÍn ThÎ Thúy Mai (Seelze) 0,15€. ñinh Tr†ng Huy 
20€. Ng†c ñan (Minden) 10€. GÇ. Th† Hòa (Laatzen) 5€. Lê Minh 
(Lindau) 20€. Ban Liên Låc PhÆt Tº Bodensee 300€. TrÜÖng Anh 
(Friedrichshafen) 70€. VÜÖng Thiên 25€. Thái Kim SÖn 40€. Kim 
Dao (Anh) 30Anh kim. ñ¥ng Væn Chi‰n (Pforzheim) 5€. NguyÍn ThÎ 
Soan (Einbeck) 30€. Phåm Væn Anh (ViŒt Nam) 10€. GÇ. TrÀn 
Thanh Huê 30€. ñào ThiŒn MÅn (Hannover) 10€. VÛ Thu HÜ©ng (") 
20€. GÇ. VÜÖng B¶ Minh 50€. GÇ. TrÀn Vïnh Cam 40€. DÜÖng ThÎ 
HÒng ñiŒp (Rosenheim) 20€. NguyÍn ñình Thæng (Lehrte) 10€. Chi 
H¶i PhÆt Tº VNTN Freiburg 350€. GÇ. NguyÍn Kim Thu (Hameln) 
50€. TrÀn Trung ñ¶ 20€. Lš Chiêu 20€. NguyÍn ThÎ Duyên (BÌ) 10€. 
Haag Harry (Parsberg) 500€ tuÀn 49 ngày. NguyÍn Thái ViŒt ñÙc 
(Weilburg) 15€. Ban Liên Låc ViŒt Y ñåo ñÙc quÓc 40€. Lê Thúy 
Mai (Hannover) 20€. Bùi ThÎ Thu Dung (") 5€. NguyÍn TÃn Tài 
(Burgwedel) 10€. NguyÍn ñæng Long (Weimar) 10€. NguyÍn 
PhÜÖng Thái (Wolfsburg) 5€. NguyÍn Væn Nam (Erfurt) 10€. 
NguyÍn Th‰ LÜÖng 5€. TrÀn Chi HÜÖng (BS) 20€. NguyÍn ThÎ Kim 
Thanh (Ronnenberg) 10€. NguyÍn ThÎ Thanh HÜÖng 20€. Lê ThÎ 
Dân (Wittingen) 20€. NguyÍn Tú Trân Anna 5€. GÇ. Lê ñình HiŒp 
20€. GÇ. NguyÍn Chí CÜ©ng (Elsfleth) 20€. GÇ. Th† Hòa (Laatzen) 
10€. ñ‡ Ng†c Oanh 10€. Chi H¶i PhÆt Tº VNTN Norddeich 751€. 
NguyÍn ThÎ Xuân Thûy (Kehl) 30€. ñ¥ng Khánh Nam 50€. NguyÍn 
Thanh HÒng (Pfarrkirchen) 50€. Bùi QuÓc Tân (Treis-Karden) 10€.  
Phåm Låc (Koblenz) 20€. Lê ñình Ngôn (Áo) 50€.- 
 
� Báo Viên Giác 
ñH. Vïnh Tuyên (PhÀn Lan) 30€. TrÀn Ngô 30€. TrÀn Thúy 
(Karlsbad) 20€. NguyÍn ThÎ Bích Ng†c 15€. Phan HiŒp & TrÎnh Kim 
PhÜ®ng (Nürnberg) 50€. DiŒu Ng†c Elizabeth (USA) 100US. DiŒu 
Lai (") 50US. Trang ThÎ ViŒt Tiên (") 20US. Quäng ñÎnh (") 20US. 
Quách Væn Thiên (Baden-Baden) 20€. ñ¥ng Væn SÖn 15€. TrÜÖng 
Ng†c Anh (Sindelfingen) 15€. Phåm Thanh Bäo (Leipzig) 15€. 
Claus Peter Rudloff 20€. Bành Ng†c Anh (Osnabrück) 10€. TrÜÖng 
ThÎ Em (Metzingen) 10€. TrÎnh Quäng An (Konzerbrück) 50€. 
Quang Duy LÜu (Kassel) 20€. To Duy Bình (") 40€. TrÀn ThÎ Kim 
Hoàng (FF) 15€. …n danh 20€. ñ¥ng ThÎ PhÜÖng Nga (München) 
10€. NguyÍn Oanh 65€. NguyÍn Væn LÜu (Unna) 15€. Lê Vån L¶c 
(Viersen) 20€. TrÎnh TuÃn Hùng (HH) 30€. TrÀn Quang & NguyÍn 
Kim Lan (Nürnberg) 15€. NguyÍn ThiŒn L¶c (Heppenheim) 50€. 
LÜÖng B¡c (Italy) 15€. Phåm ñan Hung (L.Echterdingen) 30€. Lš 
ThÎ Kim Huê (Pháp) 40€. NguyÍn Væn Hùng (Offenbach) 20€. Phåm 
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PhÜÖng (Rastede) 15€. Huÿnh TØ Dung (Helmstedt) 20€. NguyÍn 
Minh Trang 200€. DiŒu N» (Laatzen) 50US. NguyÍn Y‰n Nga 
(Pháp) 50€. Bá Long Mai (Bad Kreuznach) 30€. Bùi Væn TuÃn 
(M'Gladbach) 10€. Phåm Xuân Thûy (Hameln) 15€. Phåm Phú Minh 
(Norway) 40€. TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo) 25€. NguyÍn ThÎ Ngà (Daun) 
20€. ñ¥ng ThÎ Lan (Pforzheim) 20€. NguyÍn Bích Chung (D'dorf) 
15€. TrÀn ThÎ Tân (München) 15€. Bùi ThÎ Lê (") 20€. GÇ. Cháu Phá 
Dìn (Wunstorf) 20€. Lê Anh Hoa (USA) 20US. Trang Mimi 
(Michelstadt) 20€. TrÀn Væn Nhiên (Prüm) 10€. DÜÖng TÜ©ng 
(Reutlingen) 20€. TrÀn Væn Sanh (") 20€. Hàn Hi‹n Quang 20€. Lê 
Væn ñÒng (Lampertheim) 20€. TrÀn Væn Long (Bayreuth) 20€. TrÎnh 
Grace (Pháp) 30€. NguyÍn Bích Vu (Osthauderfeln) 20€. Võ ThÎ 
DÜÖng Hånh (Marl) 10€. Ngô ThÎ Nam 25€. Ralf Schulitz 35€. Võ 
Væn Ti‰p (Canada) 50Can. Phåm ThÎ Ng†c Loan (Nordhorn) 10€. 
Bùi Ng†c PhÜ§c (Pháp) 30€. Bùi H»u ñào (") 20€. Phan Hoàng 
ñiŒp (Ellwangen) 20€. NguyÍn Thanh Phong (Schwalmtal) 7€. MÏ 
Johann TrÀn (Seelze) 15€. NguyÍn ThÎ HÒng Vân (Ibbenbüren) 20€. 
Cao Ng†c Hånh (Kreuztal) 10€. Du Minh HÒng (FF) 50€. Hånh 
(Zell) 20€. NguyÍn Cúc (USA) 30US. Lê Quang TrÜ©ng 
(Schweinfurt) 20€. TrÀn H»u Th† 20€. Phùng Væn Ng† (Suisse) 
40€. Hoàng ThÎ Sen (Ludwigshafen) 40€. Phan Th‰ NhÆt Nam 
(München) 20€. Væn Anh Scharpen (Anh) 30€. NguyÍn H»u ñiŠn 
(Stuttgart) 20€. …n danh 20€. NguyÍn Væn Tân (Giessen) 20€. Lê 
ThÎ ñÕ (Dietzenbach) 20€. TrÀn Månh Th¡ng (Hildesheim) 100€. 
Phåm ThÎ HiŠn (Minden) 35€. Võ HÒ Kim Thanh (Ulm) 20€. TrÀn 
Anh TuÃn (Fürth) 50€. Hoàng Công Phú (Göttingen) 10€. Ngô ñÙc 
CÜ©ng (Ingelfingen) 15€. Kim HÒng Hein (Bad Mergentheim) 10€. 
LÜu Vinh )Hòa Lan) 35€. Odaka Rié (NhÆt) 30€. Mace Réne (Pháp) 
30€. NguyÍn Væn Thåch (Plochingen) 15€. Herr ñ¥ng (Dortmund) 
10€. Phåm MÏ Kiên (Pháp) 100US. TrÜÖng ThÎ Månh (") 20€. ñ‡ 
Væn Quš (USA) 20US. Häi Huÿnh (Würzelen) 35€. NguyÍn Phong 
SÖn (Neuhausen) 15€. Lê ThÎ KhÕe 20€. NguyÍn Duy An 
(Ostwald/Pháp) 20€. TrÀn Bá LÜÖng (ñan Måch) 200DKr. Hoàng 
Væn SÖn (Dillingen) 10€. VÛ ThÎ KiŠu Hånh (Endingen) 20€. Ngô 
Væn Bá 25€. Huÿnh Væn HiŒp (Reutlingen) 15€. Huÿnh Væn Dân 
(Emmendingen) 20€. TrÀn Chí LÏ (") 20€. DÜÖng Væn Quang 
(Grenzach-Wyhlen) 20€. NguyÍn Thành ñÜ®c (Paderborn) 25€. …n 
danh 100€. TrÀn H»u Trát (USA) 100US. ñào ThÎ HÒng Quyên 
(München) 15€. Lê ThÎ Vân (Wittingen) 15€. Tô Tuy‰t Liên (D'dorf) 
5€. TrÀn Duy Hoành 30€. TrÎnh ThÎ Lan (ñan Måch) 50€. Phan Væn 
Bông (Ý) 50€. ñ‡ Thu Hà 20€. China Restaurant im Oderturm 
(FF/Oder) 20€. TrÀn ThÎ Kim Liên (Hòa Lan) 30€. Võ Chí HÜng 
(Freiburg) 15€. Bùi Væn L¶c (Besigheim) 20€. NguyÍn TÃn Tài 
(Burgwedel) 5€. ñào Johannes 50€. TrÜÖng Væn Linh 40€. Lê Væn 
ThuÆn (Münster) 20€. TrÀn ThÎ MÏ Công (BÌ) 30€. Huÿnh Væn Tính 
(Bremen) 40€. Quách ThÎ Ng†c HuŒ (FF/M-Sossenheim) 25€. Bùi 
QuÓc Tân (Treis-Karden) 10€. ñ¥ng Væn Tr†ng (Hainburg) 30€. 
NguyÍn ThÎ Xuân Thûy (Kehl) 20€. NguyÍn TrÜÖng Thanh Thûy 
(Pháp) 30€. NguyÍn HuŒ Ánh (USA) 30€. TrÜÖng Minh Sung (USA) 
30€. Cao Bích HÜ©ng (Augsburg) 10€. ñ¥ng Khánh Nam 50€. Lê 
ñình Ngôn (Áo) 50€.- 
 
� ƒn TÓng 
ñH. Vïnh Tuyên (PhÀn Lan) 30€. NguyÍn Thanh Trúc (Suisse) 
20SFr. Lâ Væn Nam (Saarland) 25€. 
 
� Ba Kinh TÎnh ñ¶ 
ñH. GÇ. ñ¥ng ñÙc Thái (Esslingen) 20€. 
 
� Pháp Môn TÎnh ñ¶ 
ñH. NGuyÍn THÎ Bích H¢ng (Worms) 20€. 
 
� ñåi ñÜ©ng Tây VÙc Kš 
ñH. TrÜÖng Quang Thanh (Karlsruhe) 50€. 
 
� Tôn TÜ®ng Quan Âm 
ñH. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 250€ HHHL NguyÍn ThÎ Bäy. 
Ngô Tr†ng Anh (USA) 100US. 
 
� M¶t tÜ®ng PhÆt 
ñH. Châu ThÃt Can (Ibbenbüren) 60€. TrÀn Thúy Trúc (USA) 60€. 
 
�  V´A DÜ®c SÜ 
ñH. Láy Van Pong (Moers) 50€. 
 
 

�M¶t thÜ§c ÇÃt Già Lam 
ñH. HÙa Thiên Thanh 25€. + 25€. DiŒu Hi‰u (USA) 50US. Châu 
Toàn (") 200US. GÇ. M. TÎnh Phåm Væn Bình + T. NhÆt Cao H¢ng 
Nga + M. Tú Cao Væn TuÃn + M. Tâm Phåm Cao Minh  200€ HHHL 
Cao Chu VÛ & Hà ThÎ Lan Anh. Vån L¶c Bùi ThÎ Hoài HÜÖng 
(Stuttgart) 200€. ThiŒn VÏ & ThiŒn TuŒ (") 200€. GÇ. ñ¥ng ñÙc Thái 
(Esslingen) 200€. GÇ. TrÀn Thanh Pháp (Hannover) 200€. Võ 
PhÜ§c LÀu (") 200€ (tiŠn bán rau vÜ©n chùa). LiÍu Ngân (Hòa Lan) 
50€. NguyÍn ThÎ Tuy‰t Nhung (Leipzig) 10€. Lê Vi‰t DuÄn (") 10€. 
LÜu Quang ñåo (Coesfeld) 100€. TrÀn Ái PhÜÖng 10€. Lê Væn Nam 
(Saarland) 30€. Tâm Ng¶ Lê QuÓc DÛng (USA) 100US. SÜ Cô 
Thích N» Hånh Gi§i (ViŒt Nam) 200€. Giang Thái An (Frankfurt) 
50€. NguyÍn TÃn Tài (Burgwedel) 10€. TrÀn ThÎ Kim Anh (Áo) 10€. 
Lay Van Pong (Moers) 50€. Lê Th† Hång (Reutlingen) 200€. Linh 
SÖn Lumbini (Nepal) 300€. Lê Thái (Danmark) 500Dkr. ThiŒn TØ 
(Hannover) 200€. ThiŒn Nhân Lš Tô (Paderborn) 200€. HÒ Vinh & 
ñ¥ng Khai Tân (Syke) 200€. ñ¥ng Gia Hùng 100€. NguyÍn Væn 
Bông (Karlsruhe) 100€. Michael Hoffmann (Hedersleben) 25€. 
ThiŒn Châu ñ¥ng Ng†c Trân (Reutlingen) 1.000€. ThiŒn ñåo TrÀn 
Ng†c Minh 220€. ThiŒn Th‰ TrÜÖng Quang Thanh (Karlsruhe) 100€. 
NguyÍn Hånh Trinh 50€. Bành Tâm SÖn (Wiesbaden) 60€. DiŒu 
Hân TrÀn Ng†c Em (Niederhall) 50€. Lš Thanh Mai (Hamburg) 
200€. Hahn, ThÎ HÜÖng An 15€. DiŒu Anh & Minh Tr†ng (Straßburg) 
100€. TrÀn Tái Liên 200€. Ô.Bà TrÀn H»u Trát (NY/USA) 100US. 
DiŒu ThiŒn NguyÍn ThÎ HiŠn (Hamburg) 200€. Tâm Pháp & Quäng 
DiŒu Kim (San Jose/USA) 2.000US. GÇ. ñÒng TØ, Nguyên NhÜ, 
ThiŒn H¶i, Kelvin, Vincent (San Jose/USA) 1.600US. TØ Quang 
ñào Anh Vi (USA) 200US. TØ Nhan ñào Thäo Vi (USA) 200US. 
Phúc Häi ñào Væn ñích (USA) 200US. HL. ñào Lan Vi MÀu Minh 
NguyŒt 2.500US. Tâm NguyŒt (USA) 100US. Tâm ThuÀn (") 100US 
TØ ThÙc & TØ Ý (") 100US. ChÖn Hi‹n (") 20US. DiŒu Y‰n (") 80US. 
NguyÍn Kh¡c Quš & NguyÍn ThÎ Ng†c DiŒu (D. Anh) (") 100US. 
GÇ. ñÒng TØ (San Jose/USA) 800US. NguyÍn ThÎ Kim Thäo 
(Flensburg) 200€. 
 
� H¶i ThiŒn  (M¶t ThÜ§c ñÃt Già Lam) 
ñH. ThiŒn −ng Hà ThÎ Minh CÄm (Hannover) 4.000US. ThiŒn Bäo 
(Berlin) 10.000€. 
 
� VU LAN 
ñH. Phåm ThÎ Ng†c Loan (Nordhorn) 20€. 
 
� R¢m Tháng MÜ©i 
ñH. Huÿnh ThÎ Bé (Helmstedt) 10€. Phåm ThÎ HÒng (Castrop 
Rauxel) 10€. 
 
� ñèn dÜ®c sÜ 
ñH. TrÜÖng Minh Anh (Hannover) 5€. TrÜÖng MÏ PhÜÖng (") 10€. 
TrÜÖng TÃn L¶c (") 10€. GÇ. TrÜÖng ThÎ La (Helmstedt) 20€. TrÀn 
Ng†c Minh (FF) 20€. NguyÍn Anh Tú (Empelde) 10€. NguyÍn ThÎ 
Thu Hà (") 10€. 
 
� TRAI TˆNG 
ñH. ñào ThÎ Thanh Dung (Laatzen) 10€. 
 
� TU S±A CH¨A 
ñH. ñ¥ng Væn SÖn 100€. NguyÍn ThÎ Mai Trang (VS Villingen) 25€. 
NguyÍn Kim (München) 515€. TrÜÖng Tài ñÙc 115€. Phåm ThÎ 
Tuy‰t Mai (Pfarrkirchen) 50€. Huÿnh Phú CÜ©ng 610€. TrÀn Anh 
Thi 100€. Mivico 640€. Dr. TrÀn Væn Bình (Maintal) 100€. Lê & Lu 
GBR 100€. TrÜÖng ThÎ Kim (Dingolfing) 20€. NguyÍn ThÎ HiŠn 770€. 
 
� Kš t¿ hÜÖng linh 
ñH. Tô Duy Bình (Kassel) 75€ HL Phåm ThÎ H¢ng. GÇ. PT Tå 
PhÜ§c Thái (ösnabrück) 225/3 HL. NguyÍn ThÎ Li‰p (Mönchberg) 
75€, HL NguyÍn TÃn Hoàng. Châu ThÃt Can (Ibbenbüren) 75€. Võ 
Thu HÜ©ng (Hannover) 75€, HL NguyÍn ñình HÜng. TrÜÖng Häi 
Bình (Haiger) 75€, HL TrÜÖng Væn Hai.  
 
� PH¹NG SANH 
ñH. LiÍu Ngân (Hòa Lan) 50€. 
 
� QuÏ H†c B°ng Tæng Ni VN 
ñH. DiŒp ThÎ Kha (Mannheim) 50€. Lê Væn Nam (Saarland) 25€. 
NguyÍn ñình VÛ (Hòa Lan) 50€. Phan PhÜ§c (") 20€. Võ ThÎ DÜÖng 
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Hånh (Marl) 10€. TrÀn Thi 30€ + 30€. TrÀn Anh TuÃn (USA) 100US. 
NguyÍn TuÃn ñåt (USA) 100US. 
 
� QuÏ H†c b°ng tæng ni viŒt nam tåi ƒn ñ¶ 
ñH. TrÀn Anh TuÃn (USA) 100US. NguyÍn TuÃn ñåt (USA) 100US. 
 
� Chùa ViŒt Nam 
ñH. TrÜÖng Thøc Thanh (Albstadt) 10€. 
 
� Cô Nhi ViŒn, Cùi, Mù, DÜ«ng Lão 
ñH. TrÀn Ngô 20€. HÙa Thiên Thanh 25€. NguyÍn CÄm Vân 20€. 
Lê Væn Nam (Saarland) 25€. NguyÍn ñình VÛ (Hòa Lan) 50€. TrÀn 
Bình Caroline (Pháp) 100€. Võ ThÎ DÜÖng Hånh (Marl) 10€. TrÀn 
Væn TuÃn (USA) 100US. NguyÍn TuÃn ñåt (USA) 100US. LÜu Vinh 
(Hòa Lan) 15€. NguyÍn Væn Thåch (Plochingen) 15€. Lê Væn Toàn 
(Naumburg) 35€. LiÍu Ngân (Hòa Lan) 150€.  GÇ. Quách Væn 
Khánh (Friedrichshafen) 20€. HÒ Phi Kevin & Robin (Hannover) 
15€. …n danh 50€. NguyÍn Væn Thåch (Plochingen) 20€. NguyÍn 
TÃn Tài (Burgwedel) 10€. NguyÍn Kh¡c Mai (Köln) 20€. 
 

* 
*     * 

 
ñÎnh kÿ hàng tháng  xây chùa Viên Giác 

      
Chúng tôi thành tâm kêu g†i quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa gÀn h‡ tr® 
Chùa b¢ng cách Çóng góp ñÎnh Kÿ Hàng Tháng qua Ngân Hàng 
b¢ng lÓi Dauerauftrag Ç‹ viŒc th¿c hiŒn trä n® xây chùa có khä 
quan hÖn. 
     Khi chuy‹n tÎnh tài cúng Chùa, xin quš vÎ vui lòng ghi vào nÖi 
(Verwendungssweck = møc Çích cho viŒc gì) Ç‹ væn phòng dÍ làm 
viŒc. Quš vÎ ª xa ngoài nÜ§c ñÙc cÛng có th‹ gºi tiŠn m¥t ho¥c 
Check trong thÜ, có th‹ gºi thÜ©ng ho¥c bäo Çäm vŠ Chùa. Xin 
thành thÆt cám Ön quš vÎ. 
     TÃt cä m†i s¿ Cúng DÜ©ng ÇÎnh kÿ ho¥c nh»ng lÍ låc khác cho 
Chùa, quš vÎ ÇŠu có th‹ lÃy GiÃy Khai Thu‰ låi (b¢ng ti‰ng ñÙc) Ç‹ 
cuÓi næm quš vÎ có th‹ khai khÃu trØ thu‰ v§i Chính Phû. Quš vÎ nào 
cÀn, xin liên låc vŠ Chùa b¢ng thÜ ho¥c b¢ng ÇiŒn thoåi, chúng tôi 
së gºi giÃy Ç‰n quš vÎ. 
     Quš vÎ chuy‹n tÎnh tài vŠ Chùa, xin chuy‹n vào m¶t trong hai sÓ 
Konto nhÜ sau: 
 

1. Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche e.V. 
Konto Nr. 870 1633 

BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 

(M‡i ngày ngân hàng báo m¶t lÀn) 
 

2. Pagode Vien Giac 
Konto Nr. 870 3449 

BLZ 250 700 24 
Deutsche Bank Hannover 

(M¶t tháng ngân hàng báo m¶t lÀn) 
 
     Ngôi Chùa thành t¿u và phát tri‹n ÇÜ®c hay không là nh© vào s¿ 
h‡ tr® tØ vÆt l¿c cÛng nhÜ tinh thÀn cûa quš ñåo H»u và PhÆt Tº xa 
gÀn. Vì th‰ chúng tôi xin kêu g†i quš vÎ hoan h› Çóng góp phÀn 
mình vào viŒc chung trên Ç‹ Ü§c nguyŒn cûa chúng ta thành t¿u 
viên mãn. 
 

Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát Ma Ha Tát 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sang China Imbiss 
 

Vì hoàn cänh gia Çình cÀn sang m¶t China Imbiss 
Çã mª 15 næm có Umsatz cao. 

Ÿ Trung Tâm thành phÓ có 50.000 dân. 
TiŒm có 20 ch‡ ngÒi. 

R¶ng 120 m2. Warmmiete 620 Euro 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t xin liên låc : 
Anh TuÃn : Funk 0162 / 3535119 

 

Xem Bói 
Trä l©i các câu hÕi vŠ : 

TÜÖng lai 
Quá khÙ 
HiŒn tåi 

cûa quš vÎ 
Tel. : (0211) 700 45 87 

Ho¥c Mobil : 0175  77 61 155 

 

PHÂN ÐU 
 

ñÜ®c tin thân mÅu cûa các bån NguyÍn Trí Hùng, 
NguyÍn Chí Thanh, NguyÍn Thanh HiŒp  là: 

 
Cø bà TrÜÖng ThÎ LiÍu 

 
Çã mŒnh chung ngày 28.11.2004 tåi Hamburg,  

thÜ®ng th† 83 tu°i. 
 

Chúng tôi xin chân thành phân Üu cùng gia Çình các 
anh chÎ Chí Hùng, Chí Thanh và Thanh HiŒp ÇÒng th©i 
xin thanh kính nguyŒn cÀu hÜÖng linh cûa cø Bà s§m 

ÇÜ®c siêu sinh miŠn C¿c Låc. 
 

GÇ. Quách Lê, NguyÍn Tích Phùng, TrÜÖng Quang 
Nhung, NguyÍn ThÎ HiŠn, NguyÍn ThÎ Nhàn, NguyÍn 

H»u HuÃn, Huỳnh Thoảng, NguyÍn Hòa. 
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LÃy chí nhân 
 mà thay  

cÜ©ng  
båo 

 

 

� Lý Đại Nguyên 

 

rong thực tại cuộc chiến tranh Chống Khủng Bố 
Jihad của Thế Giới và cuộc đấu tranh Chống Độc 
Tài Cộng Sản của Việt Nam hôm nay, hai câu 

trong Bình Ngô Đại Cáo, vốn là kết tinh của nguyên lý đấu 
tranh dựng nước và chiến tranh giữ nước của truyền thống 
Dân Tộc Việt Nam, mà Nhà Văn Hóa, Nhà Chiến Lược, 
Nguyễn Trãi sau khi chiến thắng Quân Minh Trung Hoa xâm 
lược, đã viết lên, đó là: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn". 
"Lấy chí nhân mà thay cường bạo". Đây là nguyên tắc rất 
cần đưa ra làm Kim Chỉ Nam cho sách lược chiến tranh và 
hành động đấu tranh của thời đại.  

Trong cuộc tái đắc cử của Tổng Thống Bush, ngày 02-
11-2004, quả thật đại đa số cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu cho 
ông, vì ý chí quyết chống khủng bố, và tinh thần đạo đức 
của ông, họ tin nơi ông sẽ lấy lại danh dự cho nước Mỹ, khi 
"Đem Đại Nghĩa Dân Chủ Tự Do để Thắng Hung Tàn Độc 
Tài Khủng Bố". Không như các vị Tổng Thống Chính Trị Gia 
Chuyên Nghiệp trước kia, đã tàn nhẫn hy sinh Miền Nam 
Việt Nam và lý tưởng Tự Do của chiến binh Mỹ, để tìm chiến 
thắng Liên Xô và Quốc Tế Cộng Sản, khiến đã tạo ra thứ 
tâm bệnh "Hội Chứng Việt Nam", di họa cho người Mỹ tới 
bây giờ. Chính vì vậy mà trong cuộc tổng tuyển cử lần này, 
cử tri Mỹ đã coi nhẹ vấn đề kinh tế thiết thân của cuộc sống, 
cũng như những sai phạm về chiến thuật, mà chính quyền 
ông Bush đã mắc phải trong cuộc chiến Iraq, để đổi lấy 
niềm tự hào của Quốc Gia Hoa Kỳ. Vì từ khi Hoa Kỳ bước 
lên vũ đài chính trị quốc tế đến giờ, thì Mỹ cho rất nhiều, 
mà chỉ nhận được toàn là lời lên án và oán trách. Cử Tri Mỹ 
đã đúng, ngay sau khi ông Bush được ông Kerry nhìn nhận 
đã thắng cuộc, thì hầu hết các nguyên thủ trên thế giới đều 
gởi lời chúc mừng, và hy vọng nhiệm kỳ II này của ông 
Bush, hai bên sẽ tăng cường tình hữu nghị... Dù trước đó, 
có nhiều vị đã không che dấu việc ủng hộ cho ông Kerry, 
nhằm bứng ghế tổng thống của ông Bush. Đến ngay Ban 
Lãnh Đạo Palestine mới cũng chúc mừng ông Bush. Thế là 
ngay lập tức Hoa Kỳ và Chính Phủ Lâm Thời Iraq, tung ra 
cuộc hành quân càn quét Dân Quân Võ Trang Khủng Bố tại 
Fallujah, nhằm phá tan những hậu cứ chung quanh 
Baghdad, làm giảm áp lực cho Thủ Đô, để tiến hành cuộc 
tuyển cử Dân Chủ cho Iraq vào đầu năm 2005. Nếu Hoa Kỳ 
và Iraq thành công trong công cuộc tuyển cử đó, thì ngọn 
cờ "Đại Nghĩa Dân Chủ Tự Do thắng Hung Tàn Khủng Bố" 
của ông Bush, sẽ đứng vững tại vùng Trung Đông này.  

Việc ông Arafat lãnh tụ Palestine, đang trên giường bệnh, 
chờ chết tại Paris, cũng là thời cơ cho Tổng Thống Bush để 
thực hiện xong bài toán khó nhất thời đại giữa Do Thái và 
Palestine trong năm 2005. (Tác giả viết bài này ngày 9-11, 
trước khi ông Arafat từ trần ngày 11-11. VNN). Vì nhân vật 
này là kết tinh của lòng thù hận và bài Do Thái của toàn 
dân Palestine. Nên ông Arafat đã không dám thỏa hiệp để 
Palestine trở thành một Quốc Gia Độc Lập cùng tồn tại với 
Quốc Gia Do Thái Độc Lập. Lý tưởng chiến đấu của ông đã 
biến thành lý tưởng của toàn dân Palestine, là phải loại trừ 
Do Thái khỏi vùng Trung Đông, hay ít ra là làm chủ hoàn 
toàn Thánh Địa Jerusalem. Nhưng kẻ hậu thuẫn triệt để cho 
ông là Saddam Hussein đã bị diệt. Các Quốc Gia Ả Rập đã 
quay lại chống khủng bố. Con đường trước mặt đã tắc 
nghẽn, lại bị Do Thái giam lỏng trong bản doanh nhiều năm. 
Các đàn em thân tín đều muốn có một Quốc Gia Độc Lập 
trước đã, chừng ấy sự việc đã uất kết, tác động trên thân 
xác 75 tuổi đời của ông, thành chứng bệnh chờ chết, mà 
các y sĩ thượng thặng không đoán ra là bệnh gì.  

Đến đây thì Người Việt tự hỏi: Không biết chính sách về 
Việt Nam của chính quyền Bush trong 4 năm tới sẽ ra sao? 
Thực ra chính sách về Việt Nam đã thành hình kể từ khi 
Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm 
đặc biệt về tự do tôn giáo, đồng thời vào danh sách VN 
trung chuyển ma túy vào Mỹ. Rồi cử vị Tân Đại Sứ Mỹ tại 
Hà nội trước khi tái đắc cử Tổng Thống. Trong buổi ra mắt 
tại Hà nội. Tân Đại Sứ Marine đã công khai tuyên bố: 
"Trong khi tôi tích cực thúc đẩy nghị trình kinh tế và thương 
mại với Việt Nam, tôi cũng sẽ tìm kiếm tiến bộ từ Việt Nam 
về mặt Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo là những lãnh vực 
phải được cải thiện". Nhưng cho đến nay thì về mặt nhân 
quyền và tự do tôn giáo, chẳng những đã không được Việt 
Cộng cải thiện, mà Ông Đại Sứ Marine chỉ nhận được những 
báo cáo là các nhà lãnh đạo tôn giáo và tranh đấu cho dân 
chủ vẫn còn bị giam cầm, cấm đoán. Các tôn giáo đều lên 
tiếng phản đối Pháp Lệnh Tôn Giáo, một thứ công cụ pháp 
lý, trắng trợn tước đoạt quyền tự do tôn giáo của toàn dân 
Việt Nam. Việc Cộng Sản Việt Nam phá nhà thờ, bắt bớ 
đánh đập những nhà truyền đạo và giáo dân của phái 
Mennonite, buộc họ phải bỏ đạo. Cấm 21 Huynh Trưởng Gia 
Đình Phật Tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất không được xuất ngoại tới Ấn Độ hành hương và gặp 
mặt Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn thế giới. Đến đây, 
chắc ông Đại Sứ Marine đã thấy được việc phải làm, đối với 
chính quyền ngoan cố chậm hiểu đó rồi.  

Riêng với Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thì việc này Việt 
Cộng chỉ làm sáng tỏ vai trò của hàng trăm ngàn đoàn viên 
trẻ, đang tuyệt đối trung thành với Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất, mà Việt Cộng đành tỏ ra bất lực trước 
sức lớn mạnh của họ. Đồng thời làm cho tập thể Gia Đình 
Phật Tử Việt Nam trên thế giới, kết hợp cùng Gia Đình Phật 
Tử trong nước, thành một khối bền vững trung kiên của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dân lập, để thực 
hiện nguyên lý: "Lấy Chí Nhân mà thay Cường Bạo". Tức là 
thực hiện một cuộc tự chủ động thực hiện quyền Tự Do Tôn 
Giáo, bằng tinh thần Vô Úy Thí của Bồ Tát, mà các nhà lãnh 
đạo Giáo Hội đã đem chính cuộc sống của mình ra chứng 
minh suốt 30 năm qua. Chí Nhân ở đây là sự thể hiện cao 
độ tình thương yêu đồng bào đang bị bạo quyền đàn áp, 
thương yêu bằng cả tâm tư, trí tuệ và sự hy sinh thân xác, 
để thực hiện lý tưởng ấy; chứ không phải chỉ dùng lời kêu 
gọi: "Lấy tình thương xóa bỏ hận thù" để rồi hận thù vẫn cứ 
nghiễm nhiên tồn tại trong ta và trong bọn thống trị toàn 
dân là Cộng Đảng Việt Nam. 
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ky báo t§i.                     (Báo Viên Giác) 

 

VIEN GIAC erscheint 6 mal jährlich 

 



 
D:\BaoVienGiac\VG144-12.2004\QuellCode\200-Thich -  tham my - video - tuvi 144.doc 

 Asien Im & Export 
Bambusmöbel und 
tropische 
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Nh»ng sän phÄm trang trí b¢ng tre : 
- Bàn gh‰, CÀu tre, Chòi tre , TÜ©ng l¡p ráp, Tre Óng, 
Tre b†c, Cºa s° (Dekor), TÜ©ng nhË Ç‹ trang trí nhà 
hàng và Imbiss 
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- Cây dØa, thân tre (còn nguyên), Gh‰ ngÒi b¢ng tre Çan 
(Königs-Korbstuhl). 
- Hình Çiêu kh¡c b¢ng g‡ và tre v.v... và nhiŠu thÙ Ç‹ 
trang trí nhà hàng và n¶i thÃt. 

 

Chúng tôi nhÆn trang trí cho nhà hàng, 
Imbiss và n¶i thÃt theo Á ñông (ViŒt, Hoa, 

Thái, nhÆt bän). 
 

 
 
 Không luÆn Çoán b¢ng máy ñiŒn 
Toán cä vån ngÜ©i nhÜ nhau. LuÆn Çoán 
b¢ng trí óc, do m¶t vÎ SÜ truyŠn dåy, 
Çáp Ùng s¿ thÕa mãn cûa quš thân chû 
và ÇÜ®c rÃt nhiŠu thân chû vi‰t thÜ 
cäm Ön và khen ng®i. 
 
 Xem ch» kš, chÌ tay, bói bài, xem tu°i v® 
chÒng kh¡c h®p, ngày thành hôn, khai 
trÜÖng, xuÃt hành, d†n nhà, hÜ§ng nhà, Çåi 
l®i, ti‹u l®i, kiêng cº. Quš vÎ Ç‰n nhà xin lÃy 
hËn trÜ§c. 

Xin liên låc : 
Bác Hoàng Công Ch» 

Heinz - Spicker -  Str.63. 
D.41065 Mönchengladbach 
Tel. & Fax : 02161 - 65 09 54 

(TØ 9 gi© Ç‰n 19 gi© trong tuÀn  
k‹ cä thÙ bäy) 

 

 

 

 

 
 

NhÆn chøp hình & quay phim  
các bu°i lÍ 

ñính hôn  - Tân Hôn - Sinh nhÆt 
Phim ÇÜ®c th¿c hiŒn trên DVD 

hay bæng VHS 
Chúng tôi dùng Computer làm phim 

thêm linh Ç¶ng và hÃp dÅn hÖn 
 
 

 

  

 

 Tel. : 07621 - 64 802 

ho¥c 
0174 - 79 78 563 

  

 
 
 
 
Chuyên khoa thÄm mÏ xâm lông mày - viŠn m¡t - 
viŠn môi: Bäo Çäm 100% ÇËp t¿ nhiên, không bÎ trª màu 
xanh hay ÇÕ. 
�TrÎ h‰t møn và làm cho m© Çi nh»ng v‰t thâm 
�TÄy Çi nh»ng l§p da ch‰t, c¢n cÕi trên khuôn m¥t 
� Nh»ng v‰t nám, tàn nhang, ch»a l‡ chân lông to 
ñ¥c biŒt ch»a trÎ m†i hÜ hÕng cûa da v§i m¶t k‰t quä rõ ràng 
trong m¶t th©i gian rÃt ng¡n mà không làm phÕng da, 
không làm nóng, rát và ÇÕ da rÃt phù h®p v§i làn da Á 
châu cûa chúng ta. 
� Perfeet Body : Kem thoa cho thân hình cân g†n, k‰t 
quä sau 4 tuÀn bäo Çäm 100% 
- Kem nuôi dÜ«ng da và tái tåo låi làn da m§i b¢ng dÜ®c 
thäo thiên nhiên. ñ¥c biŒt trÎ nh»ng n‰p nhæn trên m¥t, viŠn 
m¡t và trán. da bÎ hÜ nh»ng ÇÜ©ng gân máu n°i ÇÀy trên m¥t, 
ngæn ngØa ung thÜ da bªi ánh n¡ng m¥t tr©i. 

 

 

Thu Hà Stauf Cosmetics. Tel. : 030 - 431 13 55 
Heiligenseestr.153 A - 13503 Berlin 

 

 BEAUTY 
permanent 

make-up 
  

ThÅm MÏ ViŒn Mùa Xuân 
Fleischarren 1 - 38640 Goslar.  

Tel . : 05321 - 18708 
   

- Xæm lông mày     149,- Eur 
- Mi m¡t trên    149,- Eur 

- Mi m¡t dÜ§i    149,- Eur 
- Xæm viŠn môi    149,- Eur 

- Xæm cä môi   249,- Eur + 149,-Eur 

- Xæm toàn b¶    950,- Eur 

- Làm  h‰t toàn b¶ các n‰p nhæn trên 
m¥t ngay lÆp tÙc    ab 250,- Eur 
- Xóa h‰t các nÓt tàn nhang, nÓt ruÒi và 
các loåi nám da   ab 70,- Eur 
- Xæm hình nghŒ thuÆt trên ngÜ©i thì giá cä 
tùy theo hình to hay nhÕ. 

Xin quš bån g†i ÇiŒn  
hËn trÜ§c khi Ç‰n !!! 

 

 

 

148 

146 

Bi‰t tr†n cä  
Ç©i ngÜ©i qua 12 cung sÓ 

và Çåi vÆn 10 næm 

 150 148 



 

 

 
 

 

 
 

Bán sÌ và lÈ các loåi sách : 
PhÆt Giáo, ThiŠn h†c, Khoa h†c, KÏ thuÆt, Væn h†c, ñiŒn tº, Tº vi, 

Phong thûy, TruyŒn Tàu, Ti‹u thuy‰t, Ki‰m hiŒp v.v... 
 

� 
 

ThÜ©ng xuyên có sách m§i phát hành 
ñ¥c biŒt sách m§i các loåi t¿ Çi‹n 

 
� 

 
Sách M§i Phát Hành næm 2002 : 

� ñåi T¿ ñi‹n ñÙc ViŒt gÒm 350.000 tØ � 
�T¿ Çi‹n Y DÜ®c - ñÙc ViŒt - ViŒt ñÙc � 

 ñåi T¿ ñi‹n ñÙc ViŒt   
dày 2254 trang,  150.000 tØ 

 ñåi T¿ ñi‹n ViŒt ñÙc  gÒm 80.000 tØ 
 ñåi T¿ ñi‹n Ti‰ng ViŒt 

 

 

ñû các loåi t¿ Çi‹n Anh-ViŒt, ViŒt-Anh, Pháp-ViŒt, ViŒt- Pháp 
 

 ñåi T¿ ñi‹n Hán-ViŒt, Sách h†c ti‰ng Hoa , ti‰ng Quäng ñông 
 Có sách h†c ti‰ng ñÙc cÃp tÓc, Væn phåm ñÙc ViŒt, gi§i tØ ti‰ng ñÙc. 
 Sách h†c ti‰ng ñÙc dành cho ngÜ©i du lÎch cûa NguyÍn Væn LÆp. 

SÖn Mài : ñÀy Çû các loåi tranh sÖn mài cÄn Óc xa cØ, hàng xuÃt khÄu 
Ç¥c biŒt, dùng làm quà t¥ng, tân gia, sinh nhÆt, cÜ§I hÕi, næm m§I và 
giáng sinh, trang trí n¶i thÃt phòng khách nhà hàng (Restaurant) .v.v... 
 
Xin liên låc : Tel .& Fax : 04421 28279.  E-mail : vantamHP@aol.com 

  




