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Lời ngỏ
Kính thưa quý thầy cô, quý bằng hữu Quốc Học Huế mọi thế hệ, mọi niên khóa.
Kính thưa những người yêu mến trường Quốc Học Huế.
Bạn đọc thân mến,
Giai phẩm này là món quà đầu năm 2018 của Ban liên lạc cựu học sinh
Quốc Học Huế tại TP. Hồ Chí Minh gửi tấm lòng mình về ngôi trường Quốc
Học, nơi đã dạy dỗ bao thế hệ học trò nên người.
Những trang sách đầy ắp tình cảm học trò nhiều thế hệ cựu học sinh như
những ánh mắt hoài niệm nhìn về không gian và thời gian của một ngôi trường
cổ kính ở cố đô.
Giai phẩm hàm chứa nhiều bài viết với đề tài lạ so với các đặc san trường lớp.
1. Theo tinh thần một bài viết của thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Thứ về
các vị hiệu trưởng trường Quốc Học Huế từ 1945-1975, chúng tôi có ý định
ghi nhận những con người sư phạm đã dày công, đầy tâm huyết từng bước xây
dựng nền móng để ngôi trường Quốc Học thành một trường chuẩn mực học
hành trong nền giáo dục Việt Nam.
2. Giai phẩm có những bài nghiên cứu về những vấn đề quốc tế được nhiều
người quan tâm. Có những bài viết phủ định những luận điểm của người Tàu
“nhìn lạm” về các sáng tạo giá trị của người Việt mà nhiều tác giả Việt nói theo
họ. Có thể kể ra vài bài viết trong Giai phẩm này về “Bài tới, bài chòi”, “Xăm
hường”, “Có phải người Tàu dạy người Việt trồng lúa nước?”, “Kinh Dịch”…
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3. Trong thư mời viết bài cho Giai phẩm này, “nội dung giai phẩm gồm các
phần như sau:
- Lích sử , nghiên cứu, biên khảo- Hoài niệm và sáng tác dưới hình thức
tùy bút , bút ký hoặc truyện ngắn, thơ, nhạc, họa với chủ đề TÌNH YÊU- Tin
tức sinh hoạt. Chúng tôi đặc biệt mời những người yêu mến trường Quốc Học
viết bài và dành ưu tiên bài của những CÂY BÚT TRẺ thế hệ học sinh Quốc
Học sau 1975”.
Bài của người yêu mến trường và dâu Quốc Học thì có khá nhiều nhưng
những cây bút trẻ thế hệ học sinh Quốc Học Huế sau 1975 rất ít. Hy vọng các bạn
trẻ sẽ góp tiếng nói của mình nhiều hơn trong những diễn đàn thế này về sau.
4. Tiêu đề của Giai phẩm là “Quốc Học Huế-Tình Yêu. Giai Phẩm Xuân
2018” thể hiện rõ trong phần sáng tác, hoài niệm theo chủ đề tình yêu.
Những ngày Xuân đem niềm vui và tiếp sức sống cho mọi người, mọi loài
trên thế gian. Ban liên lạc cựu học sinh Quốc Học Huế tại TP. Hồ Chí Minh
mong mỏi một thế giới hòa bình, một nước Việt thịnh đạt và dân Việt mình
đồng lòng chống ngoại xâm.
Tình thầy nghĩa bạn là truyền thống tốt đẹp của người Việt, của hầu hết
mọi trường Việt và cũng là điểm son tươi thắm trong lòng của thầy trò Quốc
Học Huế. Dù là cựu học sinh trong nước hay ở hải ngoại, trong góc khuất nào
đó của tâm hồn mỗi người, tình nghĩa thân thương đó chẳng vì thời thế và thời
gian mà phai lạt.
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý thầy cô, quý bằng hữu và bạn đọc lời
chúc đầu năm mọi người, mọi nhà đều được sức khỏe và mọi điều như ý. Đồng
thời, thân tình gửi đến quý vị một giai phẩm đáng đọc.
Thành phố Hồ Chí Minh, đầu năm 2018.
Thay mặt Ban liên lạc cựu học sinh Quốc Học Huế tại TP. Hồ Chí Minh,

Trưởng ban Báo chí: Sâm Thương

Trưởng ban liên lạc: Lê Duy Đoàn
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CÁC HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ
TRONG GIAI ĐOẠN 1945-1975

G

iai đoạn 1945-1975 là giai đoạn ngắn nhưng thường được xem như
một trong những thời có nhiều biến động dữ dội, đau thương nhất
trong lịch sử Việt Nam. Huế, cố đô lại nằm ở vùng giới tuyến Nam Bắc được
xem như nơi cô đọng các biến cố và trường Quốc Học chịu ảnh hưởng nặng nề
của các sự thay đổi ấy. Làm hiệu trưởng trường trong giai đoạn này là cả một
vấn đề nhức óc. Nay nhân lễ đệ bách chu niên trường Quốc Học, chúng tôi sơ
lược về những vị hiệu trưởng đó.
HIỆU TRƯỞNG THỨ 1:

Ông Phạm Đình Ái (1945-1947)
Ông Phạm Đính Ái, người Quảng Nam, đỗ cử nhân
Lý Hóa, bắt đầu dạy ở trường Quốc Học Huế từ thập
niên 30, nổi tiếng là dạy giỏi, nghiêm chỉnh và có óc
tổ chức. Sau cuộc đảo chánh Nhật 9-3-1945, nội các
cũ của vua Bảo Đại, theo đề nghị của Thượng thư
bộ Học Trần Thanh Đạt, cử giáo sư Nguyễn Dương
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Đôn làm Giám đốc Học chánh Trung Phần và ông Phạm Đình Ái làm hiệu
trưởng trường Quốc Học. Hai ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc soạn
thảo chương trình giáo dục đầu tiên và trong quyết định dùng tiếng Việt làm
chuyển ngữ.
Mặt trận Việt Minh cướp chính quyền ngày 19-8-1945 vẫn giữ ông Ái trong
chứ vụ hiệu trưởng. Người đương thời tin rằng ông đã tạo ra một không khí
giáo dục hào hùng đầy tin tưởng. Bộ máy nhà trường đang chạy tốt thì xảy ra
việc ký kết Hiệp định ngày 6-3-1946, ông Ái phải cho trường dọn tạm thời vô
Đại Nội. Công việc vẫn chạy tốt thì xảy ra chiến tranh bắt đầu từ 19-12-1946,
ông Ái tập kết ra vùng Nghệ Tĩnh, trường Quốc Học xem như rã đám.
Sau năm 1954, ông Phạm Đình Ái đoàn tụ với gia đình, ông tham gia công
việc giáo dục, lập pháp. Sau năm 1975, ông di cư qua Pháp, sống với gia đình một
người con trai (rể của giáo sư Nguyễn Đình Hàm). Cuối năm 1991, ông trở về Việt
Nam, theo lời của thân nhân, để có thể an giấc nghìn thu ở quê cha đất tổ. Ông mất
ngày 14-4-1992 tại TP. Hồ Chí Minh, thọ 84 tuổi. Trường Quốc Học Huế, học sinh
cũ ở nhiều nơi trên thế giới có làm lễ truy điệu vị thầy cũ.
HIỆU TRƯỞNG THỨ 2:

Ông Phạm Văn Nhu (1947-1948)
Khi mặt trận Huế tan vỡ vào đầu năm 1947, dân
chúng Huế tản cư ra vùng thôn quê. Đời sống vẫn
phải tiếp tục. Một số tập kết ra Bắc, một số lớn hơn
hồi cư, nên các trường công lập cũng phải mở cửa.
Lúc đó trường Quốc Học bị quân đội Pháp chiếm,
trụ sở Việt Anh do phủ Ủy viên Pháp quốc, tương
đương tòa Công sứ cũ - chiếm. Trường được san sẻ
chỗ học với trường tiểu học Thượng Tứ (Paul Bert cũ), trường Lê Lợi (Chaigneau
cũ). Thầy thiếu nên trong niên học 1947 - 1948, trường chỉ mở dến lớp Đệ tam
(tương đương lớp 10). Hội đồng chấp chánh mời ông Phạm Văn Nhu, một giáo
sư cũ làm hiệu trưởng. Ông miễn cưỡng nhận lời, song có lẽ một phần vì bệnh
tật, một phần chán nản về sự sa sút của trường trung học xưa nhất Việt Nam nên
ông ít đến trường. Giáo sư Thân Trọng Hy, giám học xử lý thường vụ. Rồi ông
Nhu xin từ chức.
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Lúc trường ổn định, ông Nhu đi dạy trở lại. Lúc ông Ngô Đình Diệm
cầm quyền, ông được cử giữ chức chủ tịch Quốc hội. Trong danh nghĩa ấy,
ông tháp tùng phái đoàn TP. Sài Gòn về dự lễ 60 năm ngày thành lập trường
Quốc Học tổ chức tại Huế ngày 26-12-1956. Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm
không còn, hình như ông lánh vào ẩn dật. Nay ông Nhu đã an giấc nghìn thu
ở quê nhà.
HIỆU TRƯỞNG THỨ 3:

Ông Nguyễn Hữu Thứ (1948-1950)
Khi trường Quốc Học đang gặp khó khăn thì ông
Ưng Quả, cựu giáo sư của trường đang giữ chức
Giám đốc Học chánh Trung Phần, gặp ông Nguyễn
Hữu Thứ, học trò cũ của trường và đã dạy ở trường
từ niên khóa 1945-1946. Ông Thứ bị quân đội Pháp
bắt trong một cuộc hành quân và phóng thích sau
một thời gian giam giữ. Ông Ưng Quả mời ông Thứ
làm hiệu trưởng, ông Thứ từ chối vì lý do cá nhân. Ông Ưng Quả kiên trì mời
mấy lần nữa, vài người nói thêm như ông Lê Khắc Tường, ông Phạm Bích, Đổng
lý văn phòng của Thủ hiến Phan Văn Giáo. Hè năm 1948, sắp khai giảng niên
khóa 1948-1949, trường mở thêm lớp đệ nhị chuyên khoa, ông Ưng Quả đích
thân gặp ông Thứ và chấp nhận một số đề nghị trong đó có: - Pháp hoàn trả trụ
sở Việt Anh - Các cơ quan thuộc hội đồng chấp chánh Trung phần trả lại các
phòng mượn của trường Đồng Khánh và trường này cho trường Quốc Học
mượn lầu phía tây - Cho phép các công chức có khả năng dạy nếu trường Quốc
Học cần. Cấp trên chấp nhận yêu cầu. Vì thế từ niên khóa 1948-1949 trường có
các lớp đệ nhất (tương đương lớp 12). Tuy nhiên, một vấn đề khác được đặt ra:
Giáo sư dạy môn triết lý.
May cho trường là linh mục Cao Văn Luận về Huế để đi nhận một
giáo xứ ở Nghệ Tĩnh, song linh mục bị kẹt ở Ba Đồn, nam đèo Ngang.
Linh mục được phép của tòa Thánh cho dạy môn triết ở trường Quốc
Học. Nhờ vậy mà từ năm 1950, trường Quốc Học có tổ chức thi Tú tài
toàn phần, học sinh đỗ với tỷ lệ cao, nhiều người được đi du học, nhờ
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linh mục Luận giúp đỡ. Cần lưu ý là nhờ linh mục Luận mà Viện Đại Học
Huế sớm được thành lập.
Ông Nguyễn Hữu Thứ, người Thừa Thiên. Sau khi tái lập xong các lớp
tú tài, ông trở về ngành tư pháp cho đến năm 1975. Ông qua Canada theo
diện ODP vào cuối năm 1991. Ông định cư ở Missisauga, theo địa chỉ 5124
Rothesay Court, Missisauga, Ontario L5M3Y3
HIỆU TRƯỞNG THỨ 4:

Ông Huỳnh Hòa (1950-1954)
Ông Huỳnh Hòa sinh ngày 13-5-1914 tại làng Xuân
Đài, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông dạy
Pháp văn ở trường Quốc Học. Lúc ông nhậm chức
vào đầu năm học 1950-1951, trường có nhiều điều
kiện thuận tiện hơn: có chỗ học ổn định cho học
sinh, giáo sư tạm đủ, tình hình chính trị lắng dịu
hơn một chút. Năm 1954, ông được bổ nhiệm vào
TP. Sài Gòn, giữ chức vụ ở Bộ Giáo dục hay Nha Trung Tiểu Học. Lúc rảnh,
ông dạy Pháp văn ở trường Hồ Ngọc Cẩn cho đến năm 1969. Ông qua đời
ngày 22-5- Tân Dậu (1981) tại TP. Hồ Chí Minh, thọ 67 tuổi.
HIỆU TRƯỞNG THÚ 5:

Ông Nguyễn Văn Hai (1954-1956)
Ông Nguyễn Văn Hai là một giáo sư toán nổi tiếng.
Ông nhậm chức lúc có Hiệp định Genève, 20-71954. Sau đó, quân đội Pháp hoàn trả cơ sở trường
Quốc Học cho Việt Nam. Công việc đầu tiên là
tiếp thu trường. Quân đội Pháp không phá phách
trường, trạng thái còn tốt nên ông chỉ cần đem bàn
ghế bên lầu phía tây trường Đồng Khánh về là được.
Các tầng lầu của trường, trước 1945 làm ký túc xá, chưa chia phòng, dùng sau.
Công việc thứ hai là tiếp nhận giáo sư và học sinh từ Bắc vào. Công việc nặng
nhọc, nhưng không khí trường sôi động, vui vẻ hẳn lên vì có thầy mới trò mới.
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Từ niên khóa 1954-1955, trường Quốc Học chỉ có các lớp trung học đệ nhị
cấp, các lớp đệ nhất cấp vẫn ở trụ sở Việt Anh, lúc đầu được xem như Khải
Định-Quốc Học chi nhánh. Về sau tách thành trường riêng.
Năm 1956, ông Nguyễn Văn Hai được cử giữ chức Giám đốc Nha Học
Chánh Trung Phần. Lúc Viện Đại Học Huế được thành lập năm 1957, ông Hai
được bổ nhiệm làm giáo sư rồi Khoa trưởng trường Đại học Khoa học Huế. Sau
năm 1975, ông di cư qua Hoa Kỳ, hiện định cư ở Louisville, tiểu ban Kentucky.
HIỆU TRƯỞNG THỨ 6:

Ông Nguyễn Đình Hàm (1956-1958)
Ông Nguyễn Đình Hàm, nguyên là một công chức
hành chánh, từ năm 1945 ông dạy toán ở trường.
Năm 1956, ông được cử làm hiệu trưởng lúc tình
hình ở Huế được xem như có an ninh nhất. Trường
được trang bị đầy đủ và giáo sư dồi dào. Lúc đó chỉ
có học sinh trung học đệ nhị cấp nên tổ chức gì cũng
dễ cả.
Ông Nguyễn Đình Hàm lãnh nhiệm vụ tổ chức lễ hội 60 năm ngày thành
lập trường rất thành công, có lẽ vô tiền khoáng hậu.
Ông Hàm chỉ làm hiệu trưởng hai niên khóa. Về sau ông có làm hiệu
trưởng trường trung học tư thục Duy Tân. Tư thất ở 19/11 đường Lý Thường
Kiệt Huế.
HIỆU TRƯỞNG THỨ 7:

Ông Đinh Qui (1958-1963)
Ông Đinh Qui sinh năm 1918, quê quán ở Đồng Hới,
Quảng Bình. Ông là cựu học sinh, cựu giáo sư trường
Quốc Học. Ông có soạn sách giáo khoa môn toán,
hợp tác cùng các ông Lê Nguyên Diệm Búi Tấn.
Thời 1954, lúc trường Quốc Học có cơ sở Việt
Anh dành cho các lớp trung học đệ nhất cấp, ông
Đinh Qui phụ trách nơi này. Dần dần, trường Việt
Anh tách ra thành trường Nguyễn Tri Phương.
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Năm 1958, ông Đinh Qui được cử làm hiệu trưởng trường Quốc Học và ở
chức vụ này 5 niên khóa cho đến năm 1963.
Ông vào TP. Sài Gòn tùng sự ở Nha Trung Tiểu Học, sau 1975, ông cùng
gia đình qua Úc và qua đời ở đó năm 1982, thọ 64 tuổi.
HIỆU TRƯỞNG THỨ 8:

Ông Dương Thiệu Tống (1963-1964)
Ông Dương Thiệu Tống, gốc miền Bắc, có họ gần
với nhạc sĩ tài hoa Dương Thiệu Tước.
Giáo sư Dương Thiệu Tống đỗ Ph.D tại Đại học
Colombia, thành phố New York, Hoa Kỳ. Ông sinh
năm 1925, có nét hao hao giống nhạc sĩ Văn Cao.
Ông hát hay, giọng kim. Lúc hát bài “Thiên thai”
bằng tiếng Anh rất hay, ông được nhiều người tán thưởng.
Giáo sư Tống chỉ làm hiệu trưởng trường Quốc Học một niên khóa rồi xin
đổi vào dạy ở Viện Đại học Sài Gòn. Sau năm 1975, ông còn dạy ở đấy một thời
gian. Địa chỉ nhà ông: 528/15/7 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
HIỆU TRƯỞNG THỨ 9:

Ông Nguyễn Ký (1964-1971)
Ông Nguyễn Ký sinh năm 1937, người Thừa Thiên
là cựu học sinh, cựu giáo sư của trường Quốc Học.
Ông được cử làm hiệu trưởng năm 1964, giữ chức
vụ này lâu nhất, đến 7 niên khóa.
Ông Nguyễn Ký xin mở dần thêm các lớp đệ nhất
cấp. Ông xin thuyên chuyển vào Sài Gòn năm 1971.
Sau 1975, ông di cư qua Canada. Địa chỉ hiện nay: 5782
Christophe Colomb, Montreal, PQ H28 2GI, Canada.
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HIỆU TRƯỞNG THỨ 10:

Ông Nguyễn Văn Lâu (1971-1973)
Ông Nguyễn Văn Lâu cùng tuổi với ông Nguyễn Ký,
cũng là cựu học sinh, cựu giáo sư của trường Quốc
Học. Ông làm hiệu trưởng hai niên khóa, ông Lâu
xin thuyên chuyển vào Sài Gòn. Sau 1975, ông di cư
qua Hoa Kỳ. Địa chỉ hiện nay: 3090 Seafield Court,
San Jose, CA 95148, USA

HIỆU TRƯỞNG THỨ 11:

Ông Phan Khắc Tuân (1973-1975)
Ông Phan Khắc Tuân sinh năm 1937, người Quảng
Trị, cựu học sinh, cựu giáo sư của trường. Ông làm
hiệu trưởng trường Quốc Học cho đến 1975.
Giai đoạn 1945-1975 đã lui vào dĩ vãng nhưng
đó là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của
trường Quốc Học, trường Đồng Khánh.
Chúng tôi thuật lại sơ lược giai đoạn lịch sử ấy
để hậu thế không những đừng đánh giá sai thế hệ đó mà còn biết ơn những
người đã cố gắng giữ truyền thống tốt đẹp cho trường Quốc Học trong mọi
tình hình khó khăn.

Nguyễn Hữu Thứ
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Phạm Đình Ái

(1907 - 1993)
Quê quán: Làng Trung Phước nay
là xã Quế Trung,
huyện Quế Sơn.
Dạy Quốc Học Huế. Sau 9/3/1945
Hiệu trưởng trường Quốc Học
Huế kiêm Giám đốc Nha học
chánh Trung Việt. 1993 mất tại
TP. Hồ Chí Minh, thọ 86 tuổi

NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN
CỦA TRƯỜNG KHẢI ĐỊNH:
Giáo sư Phạm Đình Ái

Bài viết của Nhà giáo Ưu tú Thân Trọng Ninh

G

S Phạm Đình Ái sinh ngày 05 - 5 - 1908 (Mậu - Thân) tại một làng
thuộc huyện miền núi Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trong giấy khai
sinh, GS khai trội hơn 2 tuổi (1906) để được nhận vào học sớm ở trường
huyện. Họ Phạm quê gốc ở Phủ Điện Bàn, là một họ lớn, suốt bao đời vẫn gìn
giữ nề nếp Nho phong. Người anh cả của GS, cụ Phạm Đình Long, đỗ Phó
Bảng khoa Kỷ Mùi (1919).
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Lúc còn nhỏ Thầy theo học chữ quốc ngữ với một gia sư trong làng. Khi lên
11 tuổi, Thầy theo người anh ra Huế học cấp 2 tại Trường Pellerin (một trường
tư thục của Thiên Chúa giáo ở gần Ga) trọ tại “Cư xá Học sinh Quảng Nam”
phía Bắc Sông Hương, đường Huỳnh Thúc Kháng. Do học giỏi, Thầy được
vượt lớp, nên khi thi đỗ Thành chung (Diplôme) Thầy mới có 16 tuổi ta (1923).
Lúc bấy giờ ở Trường Quốc Học Huế chưa có ban Tú tài và cũng vì chưa muốn
ra đời sớm nên Thầy xin gia đình cho ra Hà Nội học tiếp. Ở Hà Nội chỉ có Lycée Albert Sarraut là trường trung học đệ nhị cấp duy nhất dành riêng cho con
em của các quan chức Pháp và các nhà quyền quí. Học sinh đã đỗ bằng Thành
chung muốn vào học trường này phải qua một kỳ thi tuyển rất khó. Nhưng
khi được đỗ vào Lycée, do kỳ thị của chế độ thuộc địa, học sinh Việt Nam chỉ
được theo một chương trình riêng gọi là chương trình “Tú tài bản xứ” (bachot
local), chứ không được học chương trình “Tú tài Tây” (bac métro). Bằng Tú tài
Tây do Chính phủ Pháp ở Paris cấp, còn bằng Tú tài bản xứ thì do Phủ Toàn
quyền Đông Pháp ở Hà Nội cấp.
Đến đầu năm sau, 1924, người
Pháp buộc lòng phải mở ban Tú tài
bản xứ ở một trường riêng tại Hà Nội
gọi là Lycéedu Protectorat (Trường
Bảo hộ), còn gọi là “Trường Bưởi”,
tọa lạc bên bờ Hồ Tây thuộc Làng
Bưởi, chuyên làm “giấy dó”. Học sinh
đang theo chương trình Tú tài bản xứ
ở LycéeAlbertSarraut được chuyển
về học tiếp các năm cuối ở đó...
Sau 3 năm học ở ban Tú tài tại Hà Nội, Thầy thi đỗ bằng Tú tài bản xứ, hạng
giỏi. Thầy còn đăng ký thi thêm bằng Tú tài Tây ở Sarraut và cũng đỗ vào loại
giỏi, lúc này Thầy mới 19 tuổi. Một vận may đã đến với Thầy. Hội “An Nam
Như Tây Du Học”, một hội của Chính phủ Nam Triều do Thượng thư Bộ Lại
Nguyễn Hữu Bài sáng lập, có chủ trương cấp học bổng cho học sinh Việt giỏi
đi học Đại học ở Pháp. Lần đầu chọn được 2 người. Cùng đi với Thầy sang
Pháp có ông Phạm Bá Viên, người Huế. Ông này học Đại học Y khoa Paris,
còn Thầy thì vào École Normale Supérieure (Trường Đại học Sư phạm Paris)
học hai ngành Lý và Hóa. Sau bốn năm dùi mài kinh sử, Thầy đỗ Cử nhân
khoa học (Licencié - ès- Sciences) năm 1931 vào loại giỏi.
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Tốt nghiệp đại học xong, Thầy lên tàu thủy về nước và được bổ nhiệm vào
dạy tại Trường nữ học Đồng Khánh Huế, ban trung học đệ nhất cấp. Năm học
1936 - 1937, khi Trường Khải Định mở các lớp Tú tài đệ nhị cấp, Thầy được
chuyển sang dạy hai môn Lý Hóa ở đó cùng với các thầy Nguyễn Thúc Hào
(Cử nhân Toán học), Nguyễn Dương Đôn (Cử nhân Toán học) và Nguyễn
Huy Bảo (Cử nhân Triết học). Các thầy này đều được đào tạo ở Pháp, hưởng
lương bổng theo ngạch Tây, rất cao so với lương các bạn đồng nghiệp khác
trong cùng trường. Thầy dạy rất hay, những giờ học Lý Hóa trên giảng đường
(amphithéâtre) đều được minh họa bằng thí nghiệm rất dễ hiểu. Những buổi
thực hành do thầy Trịnh Xuân Dương hướng dẫn đều có Thầy đến để theo dõi
học sinh làm.
Ngày 12 tháng 3 năm 1945, ba ngày sau khi Nhật đảo chính Pháp, ông
Trần Thanh Đạt, Thượng thư Bộ Học của Chính Phủ Nam Triều đã cử Thầy
làm hiệu trưởng Trường Khải Định, thay thế ông hiệu trưởng người Pháp
Délépine. Chỉ sau có 7 ngày, việc giảng dạy và học tập trong trường được tiếp
tục. Nhưng giờ đây, tất cả các môn học đều dạy và học bằng tiếng mẹ đẻ. Đối
với các thầy, việc biên soạn bài dạy từ sách giáo khoa Pháp sang tiếng Việt
đều phải dựa vào quyển “Danh từ khoa học” do GS Hoàng Xuân Hãn biên
soạn. Ngoài ra còn có một số quyển “Danh từ khoa học” dành cho môn Vạn
Vật của GS Đào Văn Tiến, “Danh từ Thực vật” của Dược sĩ Vũ Văn Chuyên,
“Danh từ Toán học” của GS Nguyễn Thúc Hào. Lúc đầu học sinh tiếp thu có
phần khó khăn, nhưng ít lâu sau thì quen dần và thích thú. Các kỳ thi cuối
cấp được tổ chức nghiêm túc.
Ít lâu sau, Thầy còn được cử làm Giám đốc Nha Học chánh Trung Bộ thay
GS Ưng Quả qua đời. Cuối năm 1946, khi chiến tranh toàn quốc bùng nổ,
các công sở của Ủy ban Kháng chiến Trung Bộ sơ tán ra các tỉnh phía Bắc.
Thầy kiêm luôn chức Giám đốc Nha học chánh Liên khu 4 (LK4), đóng trụ sở
tại Chu Lễ, thuộc huyện Hương Khê ở miền Tây tỉnh Hà Tĩnh. Thầy tổ chức
sơ tán các trường từ Quảng Bình trở ra, bổ sung thêm giáo viên Khải Định.
Ngành giáo dục không bị xáo trộn mấy.
Tại Chu lễ, Ủy ban Kháng chiến LK4 xây dựng một hệ thống “Cơ xưởng
quốc phòng” rất qui mô, tập trung các nhà khoa học, trí thức, công nhân sơ
tán và các loại máy móc chở từ các nhà máy của thành phố Huế, Vinh, Hà
Tĩnh. Hai đô thị sau bị “tiêu thổ kháng chiến”. Cơ sở này có nhiệm vụ sản
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xuất vũ khí phục vụ chiến trường. Kỹ sư Trịnh Hữu Trinh, nguyên giám đốc
nhà máy Điện Huế, phụ trách một phòng gọi là “phòng 2” chuyên sản xuất
vỏ các loại lựu đạn, mìn, súng bazôka. Còn Giám đốc Nha Giáo dục Phạm
Đình Ái lại được giao thêm trách nhiệm thành lập một phòng thí nghiệm
chuyên nghiên cứu sản xuất thuốc nổ (poudre noire) để nạp vào các vũ khí
nói trên.“Phòng thí nghiệm số 1” ra đời từ đó, năm 1947, quy tụ một số giáo
viên trẻ của Trường Khải Định, đa số là học sinh cũ của Thầy, về đây làm việc
như các anh Hoàng Trọng Cơ, Tôn Thất Uẩn, Cung Quang Chương, Thân
Trọng Ninh. Nguyên liệu là salpêtre (KNO3), lưu huỳnh (S), than gỗ. Hai loại
hóa chất đầu phải chở từ kho đạn trong Thành nội ra. Thuốc đen của “Phòng
1” rất nhạy nổ, thích hợp với các loại vũ khí của Phòng 2. Năm 1948, “Phòng
1” đã nghiên cứu thực nghiệm sản xuất được acide sulfurique (H2SO4) bằng
“phương pháp phòng chì” (méthode des chambres de Plomb) (kim loại Chì
phải đào lấy từ các ống nước ở Thành phố Vinh. Đây là một thành công khoa
học lớn, giải quyết được sự bế tắc do thiếu hóa chất cơ bản là acide nói trên.
Độ Baumé của acide là 56, chuẩn quốc tế. Tin vui được Đài Tiếng nói Việt
Nam loan báo ra thế giới. Bộ Quốc Phòng biểu dương công trạng của Thầy
trong toàn quân.
Khi tin vui đến Hồ Chủ tịch, Bác tự tay đánh máy một thư khen ngợi về
thành tích nói trên và giao cho Ô. Hồ Tùng Mậu đưa vào Ủy ban Kháng chiến
(UBKC) LK4 trao cho Thầy. Ngoài ra Chính phủ Trung ương còn ủy nhiệm
cho UBKC LK4 tổ chức lễ tuyên dương công trạng cán bộ của Phòng 1 và trao
tặng “Huân chương kháng chiến” cho Thầy ngày 12 tháng 6 năm 1948 tại Chu
Lễ. Cũng trong khoảng thời gian đó, tại quê nhà ở huyện Quế Sơn (Quảng
Nam), lãnh dạo UBKC LK5 đã tổ chức đến thăm hỏi thân mẫu của Thầy đang
ốm nặng. Người ta đã đọc cho Cụ nghe bản tuyên dương công trạng đối với
người con thương yêu mà đã lâu Cụ không gặp. Cụ qua đời ít lâu sau đó! Thầy
đành tổ chức một lễ nhỏ cho gia đình chịu tang Mẹ ở nơi làm việc, một nơi
rừng núi xa xôi của tỉnh Hà Tĩnh, cách xa quê nhà gần năm trăm cây số! Lãnh
đạo Cơ xưởng, huyện Hương Khê, học sinh cũ, công nhân, bạn bè sơ tán đều
có đến an ủi chia buồn cùng gia đình.
Năm 1950, nhờ các chiến thắng lớn về quân sự, biên giới phía Bắc được
khai thông, nước ta nhận được nhiều viện trợ tổng hợp từ các nước bạn bên
ngoài. Việc sản xuất vũ khí tại LK4 không còn cấp bách nữa. Mặt khác, tình
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hình chiến sự tại phía Bắc miền Trung có nhiều biến động khó lường cho nên
hệ thống các cơ xưởng thu hẹp và sơ tán lên an toàn khu, gần biên giới Việt
-Lào. Một bộ phận chuyển sang sản xuất phục vụ kinh tế. “Phòng 1” giờ đây
sản xuất mực in để in “giấy bạc Cụ Hồ”. Thầy cũng rời bỏ công tác nghiên cứu
phục vụ Quốc phòng, đưa gia quyến và Nha giáo dục LK4 (tên mới của Nha
Học chánh) về đồng bằng ở huyện Đức Thọ, nơi có Trường cấp 3 Huỳnh Thúc
Kháng do GS Hoàng Ngọc Cang làm hiệu trưởng để chuyên lo việc điều hành
ngành Giáo dục. Các trường học các cấp trong bốn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh,
Nghệ An và Thanh Hóa được kiện toàn. Thầy cho mở một số trường cấp 2 ở
chiến khu hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên (“Trường Trung học Kháng chiến
Nguyễn Chí Diểu” ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.). Một trường cấp
2 dành riêng cho các em học sinh từ Thừa Thiên, Quảng Trị ra học được mở
tại Gia Phổ, phía Nam Chu Lễ. Các anh Hoàng Mộng Kham, Nguyễn Đình
Giá, Lê Quang Long dạy ở đó. Một lớp “Toán học đại cương” (Mathématiques
générales) hệ Dự bị Đại học ra đời tại Nam Đàn ở Nghệ An do GS Nguyễn
Thúc Hào phụ trách.
Năm 1952, do tình hình chính trị nội bộ địa phương Liên khu, Thầy thôi
giữ chức Giám đốc Nha Giáo dục một cách đột ngột! Đây là một điều gây bất
mãn cho cán bộ ngành Giáo dục, cho phụ huynh học sinh, cho nhân dân. Tự
nhiên Thầy cảm thấy mình không còn được tin cậy nữa (!), không còn biết làm
gì để phục vụ kháng chiến tại địa phương, nơi đây Thầy đã cống hiến biết bao
công sức và trí tuệ, lại bị cư xử bất công. Đối với gia đình riêng, trách nhiệm
của Thầy quá nặng. Thầy Cô (Bà Bạch Yến, quê ở Chí Long, xã Phong Chương,
huyện Phong Điền, Thừa Thiên) có 7 con còn non dại, do đó sau bao ngày trăn
trở, Thầy quyết định tìm đường về miền Nam để trở lại nghề nghiệp dạy học
như xưa và cho con cái học hành thuận lợi.
Trên đường về, Thầy ghé lại Huế, được bạn bè và học sinh cũ đón tiếpniềm nở. Sau một thời gian nghỉ ngơi và ổn định cuộc sống gia đình, năm
1956 Thầy được Bộ Giáo dục “Chính phủ Sài Gòn” mời ra làm Tổng thanh
tra ngành Giáo dục trung học. Năm 1964, Thầy nhận thêm chức cố vấn Văn
hóa Giáo dục.
Từ 1965 đến 1970, Thầy rời Huế vào Sài Gòn, thôi làm công chức và được
mời dạy học tại một số Trường cấp 3 tư thục (trường “Pasteur”, trường “Đại
Đức”). Trong thời gian này Thầy viết nhiều sách giáo khoa về hai môn Lý và
Hóa cho học sinh các lớp chuyên khoa trung học (tương đương với các lớp cấp
3) được sử dụng chính thức trong các nhà trường công lập.
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Năm 1970, bạn bè khuyên Thầy “tham gia chính trường”. Thầy ra ứng cử
Thượng nghị viện của chế độ Sài Gòn, đứng trong “Nhóm Phật giáo đối lập”.
Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đã liệt Thầy trong danh sách những “người
nguy hiểm cho chế độ”, cần theo dõi đặc biệt vì an ninh quốc gia!. Năm 1975,
trước khi Sài Gòn được giải phóng, Tổng thống Dương Văn Minh có mời Thầy
ra tham gia nội các, nhưng Thầy cương quyết từ chối.
Vào tháng 5 năm 1975, khi cả nước ăn mừng ngày đất nước hoàn toàn
thống nhất Thầy nhận lệnh đi “học tập cải tạo” tại trại Thủ Đức. Trong 4 tháng
trời ở trại Thầy rất được cán bộ trại kính nể và thông cảm sâu sắc.
Năm 1976, sau khi trở về với gia đình, Thầy được Sở Công nghiệp thành
phố Sài Gòn cho phép xây dựng tại nhà một cơ sở nhỏ sản xuất thủ công
đường và cồn, là hai mặt hàng thiết yếu đang trong tình trạng khan hiếm. Từ
“đường thùng” mua ở các lò đường tại các tỉnh lân cận, Thầy đã chế biến ra
đường trắng kết tinh. Còn cồn sản xuất ra thì đạt trên 90 độ, được các Cơ sở
y tế và các Bệnh viện lớn tiêu thụ với số lượng lớn (để sát trùng). Thầy thực
hiện mọi nghĩa vụ về thuế má cho địa phương và uy tín của cơ sở sản xuất gia
đình này ngày càng lan rộng. Những bạn bè, học sinh cũ ở khắp nơi trong cả
nước đều vui mừng trước cố gắng phi thường của người thầy cũ đầy nghị lực
và trình độ. Tôi có dịp ghé qua số nhà 42 đường Xô viết Nghệ Tĩnh và được
chứng kiến cảnh Thầy ngồi theo dõi sản xuất các mẻ đường kính và cồn 90
độ tại một căn phòng nhỏ sau nhà. Tôi liên tưởng đến thời kỳ ở Chu Lễ, Thầy
ngồi “canh acide sulfurique” cùng với anh Hoàng Trọng Cơ và tôi mà ứa nước
mắt! Không ngờ, đến tháng 3 năm 1978, do vận dụng sai chính sách cải tạo
công thương nghiệp, Ủy ban quân quản phường 1, quận 1 TP Sài Gòn đã buộc
tội Thầy “có đầu óc tư bản chủ nghĩa, có ý đồ phá hoại nền kinh tế nước nhà”
và ra lệnh gia đình Thầy phải rời khỏi Thành phố đi lao động sản xuất tại Tây
Nguyên. Trong tình hình thấy gia đình luôn bị o ép, lâm vào tình cảnh khốn
khổ, các con của Thầy - đều là các nhà khoa học nổi tiếng, giáo sư đại học - lần
lượt tìm cách đi ra nước ngoài làm việc và định cư.
Thấy tình hình sức khỏe của cha mẹ ngày càng giảm sút các con của Thầy
ở Pháp đã đề nghị Thầy sang “đoàn tụ gia đình”. Nhưng cũng phải đợi đến 6
năm trời, vào đầu 1984 Thầy mới nhận được hộ chiếu để xuất cảnh. Tháng 9
năm ấy Thầy Cô đặt chân lên đất nước Pháp, nơi mà Thầy đã sống và học tập
cách đây trên nửa thế kỷ. Sống ở Grenoble gần người con trai cả (GS Phạm
Đình Liên), Thầy dành thời gian để viết thêm hồi ký thứ 2 dưới dạng “thư
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gửi cho cựu học sinh Quốc Học”, trong đó Thầy giãi bày tâm sự về cuộc đời
đã qua, một quá khứ vinh quang xen kẽ đắng cay và thê thảm sự. Tuy ở xa
Tổ quốc nhưng Thầy vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên với một số học sinh
cũ trong nước như các Giáo sư Lê Quang Long, Thái Văn Trừng, Trần Đình
Gián, Nguyễn Văn Trương, Hoàng Thiếu Sơn và tôi. Thầy thường xuyên gửi
tiền tiết kiệm được về cho “Ban Liên lạc học sinh cũ” để làm quỹ học bổng
cấp cho các em học sinh nghèo học giỏi và làm phần thưởng cuối năm cho
học sinh trường Quốc Học.
Năm 1991, Thầy có ý định về nước để thăm lại quê hương đổi thay, dự lễ kỷ
niệm 95 năm ngày thành lập trường Quốc Học Huế, mà Thầy là hiệu trưởng
người Việt Nam đầu tiên. Sau đó sẽ ở lại luôn trong nước cho đến cuối đời.
Nhưng nguyện vọng về Huế không thành! Sau một lần bị ngã, Thầy lâm
bệnh và đã qua đời tại một bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 4
năm 1992, thọ 84 tuổi. Được tin buồn này, từ Thủ đô Hà Nội, cố vấn Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã gửi vòng hoa
vào kính viếng. Các tướng lĩnh quân đội, nguyên là học sinh cũ Phan Hàm,
Đoàn Huyên, Mai Xuân Tần, Cao Văn Khánh, nhiều giáo sư, tiến sĩ, trí thức ở
trong và ngoài nước đã gửi điện chia buồn đến tang quyến. Đông đảo bạn bè,
học sinh cũ hai trường Đồng Khánh và Khải Định có mặt tại TP HCM, đã đến
kính viếng Thầy tại nhà tang lễ trong bệnh viện. Thầy được mai táng tại nghĩa
trang Gò Dưa (Thủ Đức) trong nước mắt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp
và học trò cũ của Thầy.
Ngày 24 tháng 4 tại Huế, Ban liên lạc học sinh cũ Quốc Học, cùng với Ban
Giám hiệu, thầy trò trường Quốc Học đã làm lễ truy điệu và chịu tang, cầu
nguyện hương linh siêu thoát, tưởng nhớ thầy Hiệu trưởng đầu tiên, người
thầy vô cùng kính mến. Trước đó 4 hôm, tại Hà Nội, đông đảo học sinh cũ
cũng đã họp mặt để làm lễ tưởng niệm người thầy cũ quá cố. GS Hoàng Thiếu
Sơn thay mặt Ban liên lạc đã đọc một bài điếu văn vô cùng xúc động làm mọi
người có mặt không sao cầm được nước mắt! GS Nguyễn Lân cũng có bài ai
điếu vô cùng cảm động…
Đến nay đã 24 năm trời trôi qua mà hình ảnh của GS Phạm Đình Ái không
phai mờ trong ký ức của tôi, một người học sinh được GS tin cậy, nhiều năm
được gần gũi GS trong nghiên cứu khoa học, đã từng chứng kiến những lúc
vui buồn riêng tư của gia đình. GS đã ký thác cho tôi những tâm tư, tình cảm
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gửi gắm trong hai tập sáng tác tự tay mình đánh máy và viết tay rất có giá trị:
đó là tập “Hồi ký Quốc Học” và “Tập thư” viết dở dang (mới có 4/5 thư). Nhiều
sự kiện lịch sử đến nay ít người được biết đã được GS kể lại, phân tích, đánh giá
sâu sắc và khách quan trong 2 tập “bản thảo” ấy.
GS Phạm Đình Ái mất đi nhưng công lao đóng góp của Giáo sư để lại
cho đất nước Việt Nam không nhỏ. Trong sự nghiệp giáo dục, sau khi chế
độ thực dân Pháp sụp đổ GS là người đầu tiên đã đề xuất việc giảng dạy và
học tập tất cả các môn học bằng tiếng Việt. Sau Cách Mạng tháng Tám, GS
là người đã kêu gọi thanh niên học sinh khi chưa có điều kiện gia nhập Giải
phóng quân hãy ra sức học tập thật giỏi để sau này xây dựng nước nhà. Mặt
khác, trong điều kiện vô cùng khó khăn của đất nước mới được giải phóng,
trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp đe dọa nền độc lập còn non trẻ,
GS đã tổ chức lại ngành Giáo dục quốc dân không phải chỉ ở Huế mà ở cả các
tỉnh miền Trung. Không ai nghĩ rằng trong kháng chiến gian khổ, toàn bộ
Liên Khu 4 đều có trường học đàng hoàng. Ngoài việc mở trường cấp 2, cấp 3
ở các tỉnh phía Bắc Liên khu 4, GS còn cho mở các trường cấp 2 ở vùng tự do
tại các tỉnh bị tạm chiếm. Ngoài ra GS còn nghĩ đến việc tổ chức ngành đại
học trong kháng chiến, mà bước đầu là mở lớp Toán học đại cương tại Nghệ
An. Về nghề sư phạm của GS, học sinh ai cũng phục lối giảng bài rất mạch
lạc và dễ hiểu của GS. Các sách giáo khoa do GS viết rất hay và dễ hiểu. Trong
lối sống và phương pháp làm việc của chúng tôi ngày nay đều có in đậm dấu
ấn của GS. Phạm Đình Ái.
Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học GS luôn hướng dẫn mọi người phải
phát huy tính sáng tạo, óc tìm tòi, đức tính kiên trì và nghiêm túc. Cũng nhờ
thế mà GS đã thành công trong lĩnh vực phục vụ quốc phòng, trong đó điều
chế được acide sulfurique, một huyền thoại có một không hai trong khoa học
lúc bấy giờ. Kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế trong tinh chế đường kính
và sản xuất cồn 90 độ tại Sài Gòn năm 1975 cũng là một điều kỳ diệu. Tiếc rằng
năm 1976 bị buộc phải đóng cửa, lại một sự sai lầm, trong lúc cơ sở này có thể
trở thành một thí điểm sản xuất lớn sau này...
GS Phạm Đình Ái còn là nhà Nho học, một nhà Hán học, am hiểu rất sâu
về Nho giáo, Khổng giáo, về các tư tưởng triết lý Á, Âu trong lĩnh vực xã hội
học... Ở GS tập trung biết bao đức tính của con người Á Đông, chấp nhận lối
sống “phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”.
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Giờ đây, khi nhìn lại con người, tư cách, cuộc đời và sự nghiệp của GS
Phạm Đình Ái, người thầy kính mến của những học sinh cũ chúng tôi, mà nay
đã ra người thiên cổ, chúng tôi vẫn rất tự hào về Người.. Chúng tôi luôn thấy
ở GS là một con người đầy tâm huyết, một nhà cải cách giáo dục có tầm nhìn
chiến lược, một nhà khoa học sáng tạo uyên thâm, một nhà trí thức yêu nước
nồng nàn. GS đã có nhiều đóng góp lớn cho đất nước... Thế nhưng bên cạnh
những đoạn đường vinh quang, GS cũng đã gặp biết bao “thê thảm sự” trong
cuộc đời, ngay cả lúc “nhắm mắt xuôi tay”. Những điều đó càng làm nhân cách
của Người thêm đáng kính phục. Đã đến lúc phải nhìn lại con người của GS
cho xứng đáng với tầm cỡ cao đẹp của Người. Không nên bỏ quên người Thầy
yêu quí của chúng tôi.
Thầy ơi! Chúng con, những học sinh cũ của Thầy, đang còn lại trên dời
này, xin cúi đầu và bái lạy, cầu nguyện Thầy Cô yên nghỉ ngàn thu ở Niết Bàn.
Nhà giáo Ưu tú

Thân Trọng Ninh

sinh năm 1922 hiện sống ở Huế.
Học trường Trung học Khải Định
(Quốc học) 1937-1941.
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HOẠT ĐỘNG GIÚP ÍCH - LẠC QUAN
Châm ngôn sống của thầy Nguyễn Hữu Thứ
Hiệu trưởng Quốc Học 1948 - 1950

T

rong giai đoạn lịch sử từ 1945 - 1975, thầy Nguyễn Hữu Thứ có nhiều
duyên nợ gắn bó với trường Quốc Học và đã để lại cho thầy trò trường
Quốc Học nhiều kỷ niệm và ấn tượng khó quên.
Thầy Nguyễn Hữu Thứ sinh năm Mậu Ngọ (1918) tại làng Phò Trạch,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ là Cụ ông Nguyễn Hữu Tuân,
một nhà nho và Thân mẫu là Cụ bà Công Tôn nữ Thị Tỵ thuộc phòng Hòa
Quốc Công Miên Quân (Hoàng tử thứ 40 của vua Minh Mạng).
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Thuở nhỏ, Thầy được song thân cho vào Huế học tiểu học, năm 1935 thi
đậu vào nội trú trường Collège Quốc Học và đỗ Thành Chung năm 1939. Thầy
học tiếp lên ban Tú tài trường Lycée Khải Định (Quốc Học đổi thành Khải
Định từ năm 1936) và đỗ Tú tài toàn phần ban Toán năm 1942. Thầy tiếp tục
ra Hà Nội học trường Luật thuộc Viện Đại học Đông Dương và đỗ Cử nhân
Luật năm 1945.
Thầy bước vào đời giữa lúc nước nhà đang dồn dập nhiều biến cố lịch sử:
- Ngày 09.03.1945 Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương.
- Ngày 17.04.1945 Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời.
- Ngày 30.08.1945 Vua Bảo Đại thoái vị.
- Ngày 02.09.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
- Ngày 06.03.1946 Hiệp định sơ bộ Pháp Việt, Pháp trở lại Đông Dương.
- Ngày 19.12.1946 Pháp trở lại xâm lược Việt Nam.
Niên khóa 1945-1946 của trường Khải Định là niên khóa bản lề giữa thời
kỳ Pháp thuộc và thời kỳ độc lập tự chủ, thầy Phạm Đình Ái làm Hiệu trưởng,
trường giảng dạy chương trình Việt ngữ Hoàng Xuân Hãn (Giáo sư Hoàng
Xuân Hãn là Bộ trưởng Giáo dục của chính phủ Trần Trọng Kim chỉ tồn tại
trong 4 tháng). Thầy Nguyễn Hữu Thứ đang công tác bên cơ quan tư pháp
cũng tình nguyện qua dạy mỗi tuần 15, 16 giờ Sử Địa, Công dân giáo dục
không hưởng lương.
Ngày 19.12.1946 Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, một phần thầy trò trường
Khải Định theo thầy Phạm Đình Ái tản cư ra Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An;
quân Pháp kiểm soát hoàn toàn thành phố Huế.
Năm 1947, sau khi dân chúng Huế lần lượt hồi cư, trường Khải Định mở
lại các lớp Đệ nhất cấp và một số lớp Đệ tam, thầy Phạm Văn Nhu làm Hiệu
trưởng. Trụ sở chính của trường bị quân Pháp đồn trú nên học sinh phải học
nhờ ở trường tiểu học Paul Bert (nay là trường tiểu học Thượng Tứ) và trường
Chaigneau (nay là trường tiểu học Lê Lợi).
Niên khóa 1947-1948 trường Khải Định lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì
thiếu thầy, thiếu lớp học; tâm lý học sinh hoang mang, không ổn định; thầy
Phạm Văn Nhu cáo bệnh xin thôi làm Hiệu trưởng.
Qua niên khóa 1948-1949, thầy Ưng Quả Giám đốc Nha học chánh Trung
Việt là thầy cũ của thầy Nguyễn Hữu Thứ thuyết phục Thầy đứng ra làm Hiệu
trưởng để vực dậy trường Khải Định.
Với lòng nhiệt huyết của một thanh niên mới vào đời ở tuổi 30, với trách
nhiệm của một trí thức trước thời cuộc, với tình nghĩa của một cựu học sinh
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đối với trường cũ, Thầy nhận lời và vạch ra kế hoạch hành động. Trước tiên
Thầy cùng với Thầy Ưng Quả vận động chính quyền Pháp trả lại cơ sở Việt
Anh đang dùng làm trụ sở Tòa ủy viên Pháp (Commissariat de la France) để
làm chỗ học cho các lớp Đệ nhị cấp, rồi đề nghị cô Hiệu trưởng trường Đồng
Khánh Hồ Thị Thanh nhường một nửa trường phía tây để làm chỗ học cho
các lớp Đệ nhất cấp.
Sau đó Thầy vào Nam ra Bắc tiếp xúc với giáo giới để mời thêm giáo sư
cho trường như Bác sĩ thú y Nguyễn Khắc Du dạy Vạn vật; Linh mục Cao Văn
Luận dạy môn Triết học; đồng thời xin chính quyền cho phép các công chức
được dạy thêm giờ ở trường Khải Định.
Sau khi ổn định chương trình chính khóa, Thầy mở thêm các hoạt động
ngoại khóa như tổ chức Nhóm Thứ Năm để học sinh tham gia nghiên cứu,
diễn thuyết và viết đặc san, mở lớp học Anh văn theo sách Anglais sans peine
với bộ đĩa Assimil, phát động phong trào thể thao học đường, vận động quỹ
học bổng, quỹ bảo trợ học sinh nghèo và quỹ phần thưởng để khích lệ được
nhiều học sinh học giỏi cuối năm.
Thầy Nguyễn Hữu Thứ
Hí họa của Công Tôn Nữ Tư Tề,
Lớp đệ Nhị Sinh ngữ
(1948-1949)
Đặc san Nhóm Thứ Năm
- Hè 1949

Tuy không xuất thân từ một trường Sư phạm nhưng Thầy đã thổi một
luồng gió mới phảng phất tinh thần “nhân bản, dân tộc và khai phóng” vào
môi trường giáo dục lúc bấy giờ như một nhà sư phạm “vốn sẵn tính trời”.
Tuy nhiên, tình hình chính trị phức tạp bên ngoài ảnh hưởng rất nhiều
đến công việc giảng dạy và học tập của nhà trường. Phong trào học sinh
kháng chiến tuy đã rút ra khỏi thành phố nhưng vẫn bí mật hoạt động trong
nội thành. Một số học sinh Khải Định và Đồng Khánh thường rải truyền
đơn, cho nổ lựu đạn giữa sân trường. Cơ quan an ninh vào trường bắt bớ,
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giam cầm các học sinh bị tình nghi. Là Hiệu trưởng, Thầy phải đứng ra can
thiệp, phải đối đầu với chính quyền đến nỗi bị Giám đốc an ninh và Thủ hiến
Trung phần đe dọa.
Cuối năm học 1949-1950, sau khi tổ chức thành công kỳ thi Tú tài toàn
phần Việt Nam đầu tiên tại Huế, Thầy xin thôi chức Hiệu trưởng và trở về làm
Thẩm phán để có được quyền “đặc miễn” của ngành Tư pháp trước Hành pháp
và công quyền.
Anh Bùi Hữu Lân, một cựu học sinh xuất sắc của trường Khải Định, đã
từng thi đỗ vào hai trường danh tiếng bên Pháp: Ecole Polytechnique và Ponts
et Chaussées, trong một lá thư thăm Thầy ngày 06.04.2005 có viết:
“Nhớ lại những năm 1948 - 1950 ở trường Khải Định mà Thầy làm Hiệu
trưởng, em đã gây cho Thầy rất nhiều vấn đề, nay nghĩ lại mà thương Thầy quá.
Thời kỳ 1945 - 1975 đã đặt cho người trí thức Việt Nam những vấn đề lương
tâm. Em đã thấy như vậy ở giai đoạn cuối của thời kỳ này khi mình phải quản lý
một cơ quan nhà nước. Càng thấy thì lại càng mến phục Thầy vì trong bối cảnh
chính trị lúc ấy trường học khó xử hơn một công sở nhiều lắm và Thầy đã giữ
được cái khí tiết của một kẻ sĩ Việt Nam”.
Sau hai niên khóa làm Hiệu trưởng ở tuổi thanh xuân, thầy Nguyễn Hữu
Thứ đã để lại cho trường Khải Định những thành quả hết sức tốt đẹp và chỉ
mang theo một mối lương duyên: một cô nữ sinh Đồng Khánh qua học trường
Khải Định, sau kỳ thi Tú tài toàn phần Việt Nam năm ấy đã trở thành cô tú
Thân Thị Giáng Châu rồi thành người bạn đời, “người tình trăm năm” của
Thầy từ năm 1951.
Thầy Cô có bốn người con: Nguyễn Hữu Châu Thụy, Nguyễn Hữu Châu
Thi (trước 1975 hai em được Thầy Cô cho đi du học bên Đức), Nguyễn Hữu
Châu Thiều và cô gái út Nguyễn Hữu Châu Thúy.
Từ khi trở về ngành Tư pháp, Thầy công tác ở các Tòa án tỉnh từ Quảng
Bình đến Đà Nẵng, Nha Trang. Song song với công vụ thẩm phám, ở đâu Thầy
cũng tham gia giảng dạy ở các trường trung học công lập, tư thục, hưởng ứng
các hoạt động thanh niên, thể thao, và hỗ trợ các tổ chức xã hội, thiện nguyện.
Còn cô Thân Thị Giáng Châu từ đầu gắn bó với trường nữ trung học Đồng
Khánh và làm Hiệu trưởng trường này niên khóa 1965-1966, rồi “theo chàng”
trên bước đường công vụ, Cô tiếp tục giảng dạy ở các trường nữ trung học Đà
Nẵng, Nha Trang.
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Năm 1975, khi đang là thành viên Thượng Hội đồng Thẩm phán Việt Nam,
Thầy được bổ nhiệm làm Quyền chánh nhất Tòa Thượng thẩm Huế, rồi tháng
8.1975 Thầy phải đi học tập cải tạo ở Ba Lạch và Bình Điền tỉnh Thừa Thiên;
đến tháng 5.1981 được trở về với gia đình.
Năm 1991, Thầy Cô và em Châu Thúy sang định cư ở Canada theo diện
đoàn tụ với gia đình em Nguyễn Hữu Châu Thi rồi từ đó xuất hiện ở Thầy chứng
bệnh Parkinson. Nền y học tiên tiến của Bắc Mỹ không thể chữa khỏi mà chỉ làm
chậm sự tiến triển của căn bệnh này. Đến những năm 2000, bệnh tình của Thầy
dần trở nặng. Tháng 6.2004, em Nguyễn Hữu Châu Thiều đang là bác sĩ Khoa
Nhi ở Bệnh viện Phan Rang sang Canada đem Thầy Cô về chăm sóc; không
được bao lâu, đến ngày 29.08.2005 Thầy nhắm mắt lìa đời bên “người tình trăm
năm” để lại 87 năm trụ thế lắm lúc gian truân nhưng thật nhiều hạnh phúc.
Những năm cuối đời nơi đất khách, Thầy thường bày tỏ ước muốn được
trở về nhắm mắt trên quê hương để người thân, bằng hữu, học trò có một
đêm ngồi quanh linh cữu trò chuyện với Thầy, cùng hát cho Thầy nghe
những bài ca Thầy ưa thích. Chúng tôi và một số anh chị em cựu học sinh
Quốc Học, Đồng Khánh đã có thuận duyên làm được điều này trong đêm
canh thức ngày 31.08.2005 bên linh cữu của Thầy ở Phan Rang và trong buổi
lễ cầu siêu tại chùa Hải Đức, Huế ngày 11.09.2005. Chúng tôi hát những bài
Ma cabane au Canada, Khúc hát thanh xuân của Johann Strauss… nghẹn
ngào trong nước mắt.
Trong một lá thư chia buồn ngày 05.09.2005 với cô Giáng Châu, anh Trần
Trúc - một học trò cũ và cũng là đồng nghiệp vong niên của Thầy trong ngành
Tư pháp - có đoạn “… điều mà con đã huân tập ở Thầy là lập trường của những
người có lương tâm đã từng mài đũng quần trên ghế trường Luật, vì trường Luật
là nơi chỉ con đường nào có thể đem lại phồn vinh cho đất nước và hạnh phúc
cho dân tộc và người học Luật có lương tâm là người biết gạt bỏ lợi ích riêng tư
để thực hiện lý tưởng của mình”.
Trong bài Điếu văn của anh Hà Thúc Hoan, cựu học sinh Quốc học và cựu Giáo
sư Đồng Khánh, tại chùa Hải Quang Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06.09.2005
có đoạn: “… cùng với người bạn đời là cô cựu Hiệu trưởng Đồng Khánh Thân Thị
Giáng Châu, thầy cựu Hiệu trưởng Khải Định Nguyễn Hữu Thứ đã trở thành hình
mẫu của giáo giới Huế. Vào giữa thế kỷ XX, với bằng cử nhân Luật thuộc loại quý
hiếm ở Huế, Thầy có thừa điều kiện để sống giàu sang, thế nhưng trước sau người
dân thành phố Huế chỉ thấy Thầy Nguyễn Hữu Thứ đã sống một cuộc đời thanh
bạch của một nhà trí thức đã chọn nghề dạy học làm lý tưởng sống…”.
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Tôi thiết nghĩ viết về cuộc đời của Thầy Nguyễn Hữu Thứ mà không đề cập
đến những cuốn sổ lưu niệm của Thầy sẽ là một điều thiếu sót lớn lao. Thầy đã
góp nhặt kỷ niệm với những người đã đi qua đời Thầy, đóng thành 5 cuốn tập
gáy da chữ vàng, mỗi tập dày bằng một cuốn từ điển ngàn trang. Thầy giữ gìn
như châu báu qua bao nhiêu biến cố chiến tranh, thiên tai, bão lụt. Thầy đem
qua Canada rồi lại đem về quê hương trước khi nhắm mắt. Tôi được Thầy Cô
cho đọc lần đầu năm 1985 và thêm một lần vào năm 2004. Tôi đọc thấy từ niên
khóa 1938-1939, Thầy đã lập sổ lưu niệm ghi lại những lưu bút của các Thầy,
các bạn, các đồng nghiệp, đồng sự và của những người thuộc mọi giai tầng xã
hội mà Thầy đã gặp gỡ, tiếp xúc. Tôi rất ngỡ ngàng và thích thú khi đọc những
dòng chữ của nữ ca sĩ Dalena người Canada hát tiếng Việt rất hay và rất chuẩn
mà chúng ta đã được nghe trong các băng nhạc Thúy Nga Paris by Night trong
thập kỷ 90. Tôi cũng rất ấn tượng với những dòng lưu bút của Thầy Ưng Quả
viết cho Thầy vào những năm 40 ở trường Khải Định: “Và, khi tôi nghĩ rằng
những người đã công trình thâu góp những hình ảnh của mình trong một tập kỷ
niệm như quyển này là những người đã băn khoăn về hạnh phúc thì về điều đó
tôi không lo ngại gì cho anh cả. Tôi tin rằng với chí nguyện đúng đắn, với tài hoa
tốt đẹp, với đức hạnh thanh cao mà tôi đã nhận thấy nơi anh, sau này anh sẽ
nhận những phần thưởng quý báu về tinh thần và anh sẽ hoàn toàn xứng đáng
với hạnh phúc”.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin mạn phép chép lại bài lưu bút tôi viết cho
Thầy Nguyễn Hữu Thứ năm 1985 như một lời tri ân tưởng nhớ đến một người
Thầy đã dạy dỗ, dìu dắt thế hệ học trò chúng tôi không phải chỉ bằng trí tuệ,
bằng trái tim mà còn bằng con người và bằng cả cuộc đời của Thầy nữa.
Thưa Thầy
Niên khóa 1949-1950, con vào lớp đệ thất trường Khải Định, Thầy làm Hiệu
trưởng. Thỉnh thoảng con có đến nhà Thầy vì Kha và Châu Phan là hai bạn thân
cùng lớp. Trong ký ức thời niên thiếu con chỉ còn hình ảnh một thầy Hiệu trưởng
oai nghiêm với chiếc cằm vuông, đôi kính cận thị và mái tóc hớt ngắn thể thao
chải brillantine thẳng đứng. Cuối năm học ấy Thầy có đề tặng thêm vào phần
thưởng của con một tập nhạc kịch “Con thỏ ngọc” của Lưu Hữu Phước nhưng
nay đã mất rồi.
Niên khóa 1955-1956 con lên lớp đệ Nhất trường Quốc Học, Thầy dạy con
Pháp Văn. Cuối năm Thầy có viết cho con ít dòng lưu niệm. Đời con chỉ có một
cuốn lưu bút nhưng đã tan tác trong bom đạn Mậu Thân. Con chỉ còn nhớ một
tập vở rất dày, bìa da màu đỏ, bên ngoài con dán tấm hình chụp mấy cành
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phượng thắm đong đưa giữa nền mây trắng trời xanh. Những gì các Thầy, các
bạn ghi lại trong đó, kể cả lời người thương, con không nhớ gì hết trừ những dòng
chữ này:
Tuân,
Tôi thường lấy câu này: “Hoạt động, Giúp ích, Lạc quan” làm phương châm
cho đời tôi và thấy có nhiều kết quả đáng chú ý - Tuân hãy thí nghiệm thử xem.
Thứ
Thưa Thầy, con nhớ rành mạch từng chữ từng câu vì 30 năm qua con đã lấy lời
dạy của Thầy làm điều tâm niệm. 30 năm qua, khi xa xôi lúc gần gũi, được Thầy
Cô nâng đỡ yêu thương, lúc nào con cũng “thí nghiệm” lời Thầy và trải qua bao
thay đổi, phế hưng, con thấy quả thực đời con có nhiều hạnh phúc và đầy ý nghĩa.
Hôm nay trong một buổi chiều cuối năm Ất Sửu, sắp sửa bước vào tuổi 50
con lại viết cho Thầy ít dòng lưu niệm với lòng hoài cảm tri ân, với niềm rung
động của tuổi học trò mà giờ đây đã quá nửa đời người con lại gặp từ khi con hạ
bút hai chữ Thưa Thầy.
Học trò của Thầy.
Phan Khắc Tuân
Huế, Mùa thu 2017

Phan Khắc Tuân,

Hiệu trưởng Quốc Học 1973 - 1975

Tài liệu tham khảo:
1. Một thời Quốc Học
của Nguyễn Hữu Thứ (2002).
2. Lưu hương. Tưởng niệm Thầy Nguyễn
Hữu Thứ của Đoàn Khoách và Nguyễn Thị
Thanh Tâm (2007).
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Kính gởi Anh Lê Duy Đoàn,
Trưởng Ban Liên lạc Cựu Học sinh KĐ-QH Huế ở TP. Hồ Chí Minh,
Trước hết xin có vài hàng tự giới thiệu:
Tôi, Trần Văn Hồng, cựu học sinh KĐ-QH niên khóa 1948-1956, cựu Giáo
sư QH từ 1965 - 1975, bút hiệu Trần Đông Giang, hiện ở 64 Hàn Thuyên, Huế.
Vừa rồi tôi được Anh Phan Khắc Tuân cho xem bản thảo về Thầy Nguyễn
Hữu Thứ.
Trước đây, khi Thầy còn sanh tiền, tôi được hân hạnh hầu chuyện với Thầy
một đôi lần. Thầy cho tôi được làm “bạn vong niên”, vì tôi là Thầy và là Huynh
Trưởng Hướng đạo của Châu Thiều, con Thầy. Đặc biệt tôi còn là “bạn học tập”
tại trường Bình Điền với Thầy nữa!
Đáp lại ân tình ấy, tôi có làm bài thơ tặng Thầy lúc Thầy Cô từ Canada trở
về Việt Nam, nhan đề “Đôi nẻo tấc lòng”.
Tôi chép kèm theo đây. Nếu được, ban biên tập đồng ý, xin cho đăng vào tập
san Tết Mậu Tuất - 2018, như dự kiến của Quý hội.
Trân trọng cám ơn
Kính Chào

Trần Văn Hồng.

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

Đôi nẻo tấc lòng
Kính Tặng Thầy Nguyễn Hữu Thứ
…Thế sự hôi tâm đầu hướng bạch
Suy nhan tá tửu vựng sinh hồng
Lâm huy nghĩ học minh dương phượng
Viễn hại chung vy tỵ dặc hồng
Nguyễn Trãi

“Viễn hại chung vy tỵ dặc hồng”
Ngang trời lướt cánh biệt phương Đông.
Tìm nơi thiện phước, tồn tâm chí
Bỏ chốn lao lung, dưỡng tấc lòng.
Võ xác trăng khuya, người lữ thứ
Thâu canh bấc lụi, khách cô phòng.
Ra đi há dễ quên nguồn cội
Trở lại khôn lường, nước đục trong.
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Trong giấc mơ tôi

Anh Nguyễn Văn Thạch
- Nguyễn Tuyết Lộc - Nguyễn Văn Hai

1

997. Đây là lần đầu tiên tôi đi Mỹ thăm anh Hai tôi sau 22 năm xa cách
kể từ 75. Thời Việt Nam mở cửa, một số Việt kiều bắt đầu về thăm quê
nhà và người thân.
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Anh chị Hai đón tôi ở phi trường Kentucky, không có màn ôm nhau khóc
hu hu, không mừng mừng tủi tủi, một phần tính anh Hai tôi nghiêm khắc,
phần khác hai anh em cách nhau hơn 20 tuổi, nhưng nhìn cách anh chuẩn
bị đón em út chu đáo cũng biết là anh thương em lắm. Anh Hai cho biết anh
Thạch cũng đang trên đường từ Paris bay qua New York rồi từ New York về
thành phố nầy, chiều mai anh Thạch sẽ đến, ba anh em sẽ được ở chung một
nhà như hồi tôi còn nhỏ. Thích quá. Cuộc hội ngộ nầy chỉ có trong giấc mơ.
Đây rồi xe dừng trước số nhà 2408 - Calm Lane - Louisville, địa chỉ mà
tôi thường thấy trên những bức thư anh Hai tôi viết gửi về cho tôi với nét chữ
thân thương. Anh chị dẫn tôi đi một vòng quanh nhà rồi bảo tôi lên phòng
nghỉ ngơi.
Phòng anh chị ở basement, ba phòng ngủ tầng trên thì hai phòng dành cho
tôi và anh Thạch. Anh Hai đã tự tay thay drap giường sạch sẽ tươm tất. Chuyến
bay thật xa, mệt, tôi chỉ trông chui vào phòng để ngủ một giấc thẳng cẳng cho
sướng cái đời,
Đêm Louisville thật yên tĩnh.
Hôm sau anh Thạch vừa ra khỏi máy bay là đã có anh chị Hai và tôi đứng
đón. Chị Hai cầm máy ảnh chụp lia lịa, tác nghiệp như nhà báo. Chị chụp
nhiều kiểu để bảo đảm ba anh em Nguyễn Văn Hai nhà tôi có ảnh đẹp lưu
niệm. Trên xe hai anh bỏ rơi tôi và chị Hà Lãnh, hỏi chuyện nhau không ngớt.
Anh Thạch cũng phải 25 năm mới gặp lại anh Hai. Anh Thạch tốt nghiệp tiến
sĩ vật lý tại đại học Grenoble, là khoa trưởng khoa học đại học Cần Thơ từ
1970. Năm 1972 đi tu nghiệp ở Pháp đến 1975 không về được phải làm giấy tờ
bảo lãnh vợ con, 10 năm sau chị Ngọc Bích và ba cháu qua Pháp định cư.
Ngày đi chơi, đêm về quây quần bên nhau, khi thì chị Hà Lãnh nấu chè đậu
xanh, khi thì chè hột sen hay đậu ngự, thức cả đêm nghe hai anh kể chuyện, rồi
khóc cười với nhau. Nhưng chuyện đáng nghe nhất vẫn là chuyện về cuộc đời
của anh Hai tôi vì anh là người hoạt động xã hội nhiều, đời sống của anh liên
quan đến những biến cố lịch sử qua nhiều thập kỷ.
Khi Ba tôi chuyển công tác từ Huế ra Lệ Thuỷ - Quảng Bình anh Hai
khoảng 5, 6 tuổi, thường theo Mẹ đến chùa lễ Phật, chơi đùa múa hát với chú
điệu Thích Trí Quang, lớn hơn anh Hai hai tuổi, tức Hoà thượng Thích Trí
Quang bây giờ… Hoá ra đúng như người ta vẫn nói “trái đất tròn”, ai ngờ hai
người “bạn” thân một thời thơ dại - Hoà thượng Thích Trí Quang và giáo sư
Nguyễn Văn Hai, anh tôi - còn duyên kỳ ngộ về sau ở đất Huế đô lúc mỗi người
đã có vị trí, danh vọng riêng trong xã hội. Ở cương vị và tư thế mới, phức tạp
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và tế nhị liệu họ có chỗ đương đầu hay tương tác gì không, tiếc là phần ở địa vị
em út mà tuổi tác cách nhau cả hai thập kỷ, tôi chưa hề dám hỏi. Giá như anh
tôi có để lại hồi ký, có nhận xét, bình luận thêm về những nhân vật đương thời
hẵn nhiều thú vị bất ngờ.
Ông nội chúng tôi là thầu khoán xây dựng nên giàu có. Sau khi đổ bằng
Tiểu Học Yếu Lược ba mẹ tôi cho anh Hai vào Huế ở với ông nội tại Gia Hội,
tiếp tục học lên lớp nhì nhất niên, nhì nhị niên và lớp nhất ở Quốc Học. Anh
Hoà, em kế anh Hai học ở Đồng Hới, anh Thạch còn nhỏ cũng ở với Ba Mẹ
tại đây.
Vì anh Hai là cháu đích tôn nên ông nội rất cưng chìu. Sáng anh đi bộ
từ Ô Hồ đến Quốc Học, chiều từ Quốc Học về Ô Hồ, ăn trưa trong trường,
ngày nghỉ thì rong chơi với bè bạn. Khi ông nội mất anh buồn quá không tập
trung học hành, nên chỉ thi đậu bằng Tiểu học mà lại rớt vào năm thứ nhất
Cao Đẳng Tiểu Học. Ba Mẹ tôi phải đưa anh về Lệ Thuỷ, nhờ bạn là thầy Trần
Tiếu Dư kèm cho anh học lại lớp nhất, nhờ vậy cuối năm anh thi đổ vào Quốc
Học với thứ hạng rất cao, được cấp học bổng toàn phần vào nội trú. Từ đó anh
hăng say học tập, không lêu lổng bạn bè nữa. Anh đọc đủ loại sách báo từ tiểu
thuyết, thơ, kịch, cho đến khảo luận, lịch sử bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.
Vào những năm 1945, chương trình áp dụng cho ban Cao Đẳng Tiểu Học
và Tú Tài Bản Xứ, tiếng Việt xem như một ngoại ngữ, tiếng Pháp là tiếng mẹ
đẻ, không được học tiếng Anh mà học thêm tiếng Hán.
Trong giai đoạn đó, đất nước trải qua nhiều biến cố dồn dập. Pháp thua trận,
Nhật đảo chánh ở Đông Dương tháng 3 năm 1945. Từ 1944 dân chúng đã thiếu
ăn vì chiến tranh, đến 1945 trở thành nạn đói. Người ta gọi đó là “nạn huỷ diệt
khủng khiếp” hay “nạn đói năm Ất Dậu”. Xác người chết vì đói nằm ngổn ngang
từ Quảng Trị đến khắp các tỉnh miền Bắc, nhất là ở Thái Bình.Tháng 4. 45 cụ
Trần Trọng Kim làm Thủ tướng lập nội các Việt Nam đầu tiên tìm cách cứu đói
cho dân nhưng không được vì tất cả quyền hành, phương tiện đều nằm trong tay
bọn Nhật. Rồi Việt Minh cướp chính quyền, Pháp đổ bộ trở lại và cuộc kháng
chiến chống Pháp bắt đầu. Trường đóng cửa vì không ai quản lý. Học sinh phải
di tản khắp nơi, số phận của trường thật long đong, trước ngày toàn quốc kháng
chiến trường phải di dời ra Liên Khu Tư tức Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.
Hầu hết giáo sư được phân bố dạy các tỉnh thành đó, số khác đến Chu Lễ xây
dựng phòng thí nghiệm, chuyên phục vụ ngành quốc phòng.
Khi tiếng súng đạn Việt Minh - Pháp vang vọng trở lại vào năm 1946, thì
trường học dù không bị đạn bom tàn phá nhưng cả hai trường lớn nhất Trung
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Kỳ là Khải Định và Đồng Khánh đều bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh.
Trong lúc quân đội viễn chinh Pháp trấn đóng tại trường Khải Định thì Hội
Đồng Chấp Chánh Trung Kỳ đóng bản doanh tại trường Đồng Khánh; sau sân
chơi của trường Đồng Khánh, lại có các đội Bảo Vệ Quân tập tành huấn luyện.
Góc nào cũng có chòi canh, đặt súng tiểu liên, có lính Pháp tuần tiễu. Công
viên trước trường ngay bến đò Thừa Phủ biến thành nơi giải lao cho binh lính.
Sau lưng tòa tỉnh, Pháp cho xây lao Thừa Phủ nơi giam giữ tù nhân.
Trường tạm đóng cửa cho đến ngày thầy Phạm Đình Ái được cử làm Hiệu
Trưởng, thầy trò vội vàng mang khăn gói trở lại ký túc xá tiếp tục dạy và học.
Đó là năm trường được dạy bằng tiếng Việt với một vị Hiệu trưởng người Việt.
Chẳng bao lâu Việt Minh thành lập Đội Giải Phóng Quân. Anh Hai và anh
Hoà đều gia nhập.
Năm 1946. Anh Hoà vừa từ Huế về Lệ Thuỷ để báo cho Ba Mẹ tôi biết anh
sẽ theo đoàn quân Nam tiến, cũng là lúc anh Hai vừa từ Lệ Thuỷ vào Huế trễ,
phải theo bạn bè tham gia chiến đấu ở mặt trận Lào.
Khi chia tay anh Hoà ôm Mẹ mếu máo khóc, bồng tôi ngồi trên chân anh,
tay ôm anh Thạch, giọng nghẹn lại: “Anh thương các em lắm. Ở nhà nghe lời
Mẹ hí, mai mốt anh về” .
Từ đó tôi không còn thấy anh, anh Hòa tôi không về nhà nữa cho đến 30
năm, sau 1975 mới gặp lại anh.
Riêng anh Hai sau khi tham gia mặt trận ở Lào về nhằm lúc trường Cao
Đẳng Công Chánh mới mở lại ở Sài Gòn và tổ chức kỳ thi tuyển tại Huế. Đây là
cơ hội để anh Hai được vào học Sài Gòn. Rất đông cựu học sinh Quốc Học vào
học các trường chuyên môn như Công Chánh, Vô tuyến, Hàng Hải và Điện, ăn
ở ngay trong khuôn viên trường Pétrus Ký. Họ bầu anh Hai làm chủ tịch “Tổng
Hội Sinh Viên Không Xin Phép” để đối kháng với Tổng Hội Sinh Viên đã có
sẵn. Có nhiều đêm sinh viên phải dàn cảnh “Dương Đông kích Tây” nhờ thầy
Châu Trọng Ngô ngồi thổi sáo ở hội trường để anh em đi rải truyền đơn chống
Pháp trong các phòng học.
Một tuần sau ngày đưa đám Trần Văn Ơn, ông Đô trưởng Sài Gòn đồng ý
cho “Tổng Hội Sinh Viên Không Xin Phép” được tổ chức làm lễ mở cửa mả tại
trường Tôn Thọ Tường nhưng với điều kiện không được giăng biểu ngữ, treo
cờ xí, không rải truyền đơn. Hay tin ấy, sinh viên các trường Đại học, học sinh
trung học và quần chúng đến dự rất đông đảo chật cả sân trường. Nhưng đến
giờ phút anh Hai - chủ tịch Hội Sinh Viên Không Xin Phép - sắp đọc lời kêu
gọi thì bỗng nhiên truyền đơn, cờ Việt Minh do chính Uỷ Ban Kháng Chiến
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Đô Thành tung ra bay khắp sân trường làm bọn cảnh sát Tây, Ta ập đến dùng
dùi cui đàn áp rất dã man. Những người trong tổ chức đó phải đốt chợ Bến
Thành để đám người trong trường có thể chạy thoát thân. Trong khi ấy, một
đám người khác cầm cờ Việt Minh diễu hành trên đường phố Catinat và đốt
xe jeep trước toà Đô Sảnh.
Tiếp tục học lại ở Sài Gòn là điều không thể được, anh Hai chỉ còn cách ra
Hà Nội, học cử nhân Giáo Khoa Khoa Học, rồi tốt nghiệp về dạy ở Quốc Học
Huế. Bấy giờ có lệnh tổng động viên toàn quốc, nhưng vì thiếu giáo viên nên
anh Hai được đặc cách tiếp tục giảng dạy.
Trong trường thầy và trò có nhiều khuynh hướng khác nhau, người thì
theo chủ nghĩa Mác Lê, người lại ca tụng chủ nghĩa Quốc gia, lại có người
chẳng nghĩ đến chuyện chính trị chỉ nghĩ đến việc dạy và học thôi. Tinh thần
của thầy trò trường Quốc Học là như vậy. Tình thầy trò rất khắng khít, tôn
trọng và tin cậy nhau. Cho đến năm 1955, ông Huỳnh Đình Hoà giữ chức
Đổng Lý Văn Phòng Bộ Quốc Gia Giáo Dục, thầy Phạm Đình Ái là Giám Đốc
Học Chánh Trung Phần (Thầy cũng di tản ra giảng dạy Khu Tư về) chỉ định
anh Hai làm Hiệu Trưởng Quốc Học.
Đối với anh Hai, chuyện đáng nhớ nhất, có ý nghĩa to lớn nhất trong thời
gian làm Hiệu trưởng Quốc Học là thầy và trò của trường đã có kiến nghị
tập thể, đề đạt nguyện vọng với chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập một
trường Đại Học cho cả miền Trung.
Số là ông Ngô Đình Diệm sau khi lên nhậm chức Tống Thống miền Nam,
ông muốn ra Huế trong sự tiếp đón nồng hậu của dân chúng và thầy trò xứ
Thần kinh. Cha Cao Văn Luận - người góp công đưa ông Ngô Đình Diệm về
nước - bấy giờ dạy môn triết tại trường Quốc Học. Cha đề nghị với anh Hai
tổ chức thầy trò trường đón tiếp trang trọng. Anh Hai bàn với hội đồng giáo
sư, các trưởng lớp, trưởng ban của trường nhân dịp nầy đề nghị Tổng thống
mở một trường Đại Học ở miền Trung cho con em nghèo, hiếu học, không
đủ khả năng vào học tại Sài Gòn. Ý nầy lại hợp với ý nghĩ của tổng thống, nên
ông đồng ý ngay mặc dù có ý kiến cho rằng ngày đó có sự chống đối dữ dội
của một số vị khoa bảng ở Sài Gòn. Chỉ xét về chuyện nầy thì thầy trò trường
Quốc Học đáng được ghi công, vì khi thời gian càng lùi lại, không ai phủ nhận
được sự ra đời và hoạt động của Viện Đại học Huế đã có đóng góp to lớn cho
sự nghiệp giáo dục Việt Nam, cụ thể là nhiều thế hệ nhân tài góp phần xây
dựng đất nước. Quả là một đề nghị có tầm nhìn thế kỷ!
Nhiều người biết anh Hai là giám đốc Nha Học Chánh Cao Nguyên Trung
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Nguyên Trung Phần, khoa trưởng Khoa học, sau này là Viện phó Viện Đại học
Huế, với tính cách nhiệt huyết mà nghiêm khắc, nóng nảy, dễ mất lòng người,
nhưng ít ai biết anh Hai tôi là người rất tình cảm.
Anh có thói quen sau giờ làm việc, bước xuống xe hơi, xách cặp vào nhà,
tắm rửa xong ra phòng khách hoặc hành lang ngồi, vừa nghe nhạc cổ điển
vừa đọc sách, luôn có cây viết chì trên tay. Hai chị em tôi và các cháu Minh
Hà, Minh Phương, Việt Sơn, Việt Châu thấy vậy, đang chơi cũng bỏ hết chạy
tới bàn lấy sách đọc, không học cũng phải ngồi vào bàn làm gì thì làm, không
được ồn ào, im lặng cho đến giờ cơm. 7 giờ tối những chiếc ghế quanh bàn
không được trống chỗ. Cuối tháng học bạ đem về cho anh kiểm tra. Anh luôn
nhắc nhở: Đừng bao giờ để ai ngồi trên đầu mình mà …ị!
Anh Hai thương yêu gia đình, lo cho em út, muốn các em ai cũng học giỏi
nên người, nhưng cũng là mẫu anh Cả truyền thống rất nghiêm khắc, gần như
độc đoán. Đối với gia đình và cả đại gia đình chúng tôi anh Hai có vị trí đặc
biệt. Do chị đầu Vy Diệu đi tu đã mất nên anh Hai giữ nhiệm vụ con cả. Có địa
vị xã hội và trình độ học vấn cao, anh Hai tôi vẫn là một người con chí hiếu,
mẫu mực. Anh rất kính nể tầm hiểu biết và phân tích xã hội nhạy bén của Mẹ,
coi trọng những lời răn thẳng thắn của bà. Đối với Mẹ, Nguyễn Văn Hai với
những thành công, thành đạt về mặt xã hội vẫn là “thằng Hai” thông minh,
trực tánh thương yêu của mình. Với con cái anh nghiêm khắc như với học trò
của anh, luôn muốn ghép các cháu vào khuôn khổ, kỷ luật vì sự nghiệp học
tập và thành đạt xã hội. Nói anh là mẫu người cha gia trưởng không quá đáng.
Nhưng tôi tin rằng các cháu của tôi biết rõ mọi thành công, vị trí đạt được hôm
nay của mình đều dựa vào vai trò bệ phóng của người cha, nói đúng cách nói
của văn hoá Á Đông là đấng nghiêm phụ của mình với ý nghĩa nghiêm khắc
và đáng tôn kính nhất.
Cả nhà chúng tôi đều xem chị Hà Lãnh, chị dâu tôi, là cặp bài trùng không
thể thiếu được trong cuộc đời của anh Hai. Có thể nói chị sinh ra dường như
để thương yêu và phục vụ chồng. Một mặt, chị là hình ảnh tự làm mình nhỏ
bé, thua thiệt một tí cho sự nghiệp của người chồng đa tài, đầy cá tính, nhưng
mặt khác chị có thể tự hào về tình nghĩa anh tôi dành cho chị, người mà anh
xem là không thể thiếu cho cuộc đời và sự nghiệp của mình. Chỉ cuộc hôn
nhân hơn bảy mươi năm đã nói lên tất cả. Ngay cả anh Thạch, em Tịnh (đã
mất) và tôi coi anh chị Hai là tấm gương ở nhiều mặt, bất chấp sự khác biệt
tuổi tác và cả cá tính.
Điều lạ là khi gặp chuyện khó xử, anh có thói quen đóng cửa phòng khóc
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một mình. Tôi nhớ chuyện anh Thạch lúc còn học ở Pháp gửi về cho ba mẹ tấm
hình anh chụp trên bãi biển Nice, hai tay ôm hai cô gái nước ngoài - chuyện
bình thường ở các nước phương Tây. Mẹ bảo anh Hai gọi ngay anh Thạch về
nước không học hành gì nữa.
Anh Hai nói với tôi:
“Em văn hay chữ tốt, viết cho chú Thạch một lá thư giống như hồi chuông
cảnh báo chú”
Nói xong anh vào phòng riêng đóng cửa, khóc.
Hoặc có lần anh Thạch xin phép anh Hai và Ba Mẹ tôi được rửa tội theo
công giáo. Điều đáng ngạc nhiên là Mẹ tu tại gia và thường đi hoằng pháp ở các
chùa, vậy mà chính Mẹ là người đầu tiên đồng ý. Mẹ nghĩ tôn giáo nào cũng
dạy con người hướng thiện, cũng có cái hay riêng. Nhưng anh Hai khi nghe
anh Thạch rửa tội thì không nhìn mặt, không nói chuyện với anh Thạch nữa,
đóng cửa phòng… khóc. Anh Thạch sợ anh Hai giận nên nhờ Mẹ giải thích
cho anh Hai hiểu: Sau một thời gian anh Hai nghe Mẹ phân tích nói đi nói lại
mãi có hơi xiêu lòng, anh Thạch mới dám gặp anh Hai.
Bản thân tôi dù thuộc tuýp phi tôn giáo (ma giáo chăng?) nhưng vẫn có
thiên hướng thích Phật pháp như Mẹ. Tuy nhiên, cách ứng xử văn minh của
Mẹ gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Không ai không biết có sự xung khắc giữa tín
đồ Phật giáo và tín đồ Công giáo ở Huế thời đó cũng như thái độ còn “giữ kẽ”
giữa họ với nhau cho đến tận hôm nay. Phải nói đó là một sự thật không vui tí
nào. Càng nghĩ tôi càng tâm phục Mẹ với tư cách xử lý bằng trái tim người mẹ,
vừa với tư cách một trí thức có tư tưởng bao dung tôn giáo rất sớm, đi trước
thành kiến khá phổ biến ở địa phương.
Cá tính có phần nóng nảy của anh Hai tôi vẫn còn theo anh đến đất Mỹ.
Anh kể sở dĩ đến tuổi nầy anh còn được mời dạy vì bộ môn của anh khó, ít
người dạy, sinh viên lại rất thích giờ của anh nhưng không vì thế mà để chúng
muốn làm chi thì làm. Anh từng đuổi con của ông viện trưởng vì nó vào học
mà miệng nhai kẹo cao su, ngồi gác chân lên bàn. Không được. Phải dạy cho
chúng biết lễ độ với người đang đứng trên bục cao hơn chúng. Giữa cái bục
ông thầy đứng và cái bàn chúng ngồi học có một khoảng cách, đó là khoảng
cách Thầy và Trò. Sau chuyện nầy, ông viện trưởng cám ơn anh rối rít vì sinh
viên đó là con ông. Ông còn nói, chưa có giáo sư nào như anh Hai vừa dạy học
vừa dạy tư cách làm người giữa một đất nước nổi tiếng tự do như nước Mỹ.
Không nói gì xa xôi, gần đây, vào chiều 2.7. 2015 tại Hội trường tòa soạn
Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Sài Gòn) đã diễn ra buổi giới
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thiệu công trình nghiên cứu mới của anh Hai, sách với nhan đề “Tư tưởng
Phật giáo trong Triết học Gilles Deleuze”. Sự kiện do Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN tổ chức. HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban đã phát biểu chào mừng,
đồng thời bày tỏ sự hân hạnh được tác giả tín nhiệm giao phó việc tổ chức ra
mắt tại Sài Gòn sau khi sách được xuất bản và in tại Huế. Giới thiệu cho buổi
ra mắt sách là Giáo sư - Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan, một trong những
người được xem thuộc thế hệ môn sinh của Giáo sư Hồng Dương Nguyễn
Văn Hai, từ Đức về. Chị vui vẻ kể: - Những ai biết thầy Hai đều biết thầy
là người rất nóng tính. Muốn làm gì thì làm ngay. Cho nên khi giao cuốn
sách nầy cho tôi, thầy dặn lui dặn tới làm sao hoàn tất với thời gian nhanh
nhất. Chị tiếp, khi tôi còn là một nữ sinh lớp đệ lục trường nữ trung học
Đồng Khánh, Giáo sư Nguyễn Văn Hai đã là hiệu trưởng trường Quốc Học
tại Huế, nổi tiếng là một vị hiệu trưởng nghiêm khắc và chuẩn mực, nam
sinh ai cũng sợ, nghe nói Thầy có đôi mắt sáng quắc, nhìn học trò là những
đứa nhất quỉ nhì ma nhất trường cũng phải lấm lét cúi đầu. Nghe thôi mà
đã “sợ” rồi! Đến bây giờ tuổi đã nghiêng, vẫn còn đứng từ xa nhìn, vì tôi
chưa có dịp qua kỳ sát hạch môn toán nào của Thầy trong khoảng thời gian
trung học, và cũng chưa có lần được diện kiến với Thầy sau này lần nào,
thế mà vẫn còn nghe run - cái run sợ cố hữu của một đứa học trò nhỏ bị kêu
tên - khi nghe tiếng của Thầy một buổi sáng bất ngờ báo tin Thầy đã hoàn
thành cuốn khảo luận “Tư tưởng Phật giáo trong triết học Deleuze” và yêu
cầu tôi đọc. Cái “SỢ” hoang mang vẫn còn rất nội tại cụ thể nơi từng nhịp
hoài niệm, nó thâm nhập vô thức đến thế.”
Anh Bùi Văn Nam Sơn, có thể nói là cây cổ thụ nghiên cứu triết học hiện
nay tại Việt Nam đã lên phát biểu một câu làm mọi người trong khán phòng
cười ròn rả: “Tôi không phải là học trò thầy Hai, anh tôi mới là người làm dưới
trướng thầy, nhưng mỗi khi nghe anh tôi về kể chuyện thầy là tôi đã sợ, cho đến
bây giờ ngồi đây, thú thiệt khi nghe nhắc đến tên thầy tim tôi còn đập rầm rầm
vì… sợ!”
Năm ngoái nghe Sư chùa Thiên Quang nhắn tin cho tôi biết anh Cao Huy
Thuần ở nước ngoài về ghé thăm chùa, tôi định lên để nghe anh kể chuyện “hồi
xưa” ở Huế nhưng rồi không đi được, thật tiếc!.
Anh Cao Huy Thuần tốt nghiệp Đại học Luật ở Sài Gòn năm 1960 và về
dạy Đại học Huế (1962 - 1964), xuất bản báo Lập Trường (1964) trước khi qua
Pháp học tiến sĩ tại Đại học Paris và giảng dạy Đại học Picardie Pháp. Anh là
tác giả nhiều công trình Phật pháp.
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Vừa rồi, bạn tôi gửi cho tôi một bức thư, trong đó anh Thuần kể cho bạn
anh nghe chuyện năm xưa 1955 anh thi tú tài toàn phần. Phần thi viết anh đạt
điểm cao, nhưng vào vấn đáp thì bị môn lý hoá Zéro. Ông thầy cho anh Zéro
là anh Nguyễn Văn Hai. Vào thời đó, nếu đậu phần thi viết rồi mà khi vào vấn
đáp chỉ hỏng một môn thôi coi như “đi đời”, phải học lại chương trình đệ nhất
để thi lại toàn bộ. Anh kêu trời như bộng “trời sinh tôi sao còn sinh chi cái môn
lý hóa! Trời sinh tôi sao còn sinh chi thầy Hai!” y như Chu Du trong Tam Quốc.
Và anh viết:
“…Nhưng lạ thật, sau này, mình không giận thầy Hai. Mình với thầy Hai
hình như có cái nghiệp gì đó bắt mình… thương thầy. Thầy Hai là ông thầy duy
nhất để lại ấn tượng sâu đậm nơi mình. Ông thầy có liên quan nhất đến quan
niệm làm người của tôi. Chỉ nói đến hai lĩnh vực thôi, chính trị và giáo dục, dư
âm của thầy Hai đè nặng trên thái độ, trên sự lựa chọn, trên cách đối xử của
mình. Tận gan ruột, mình khám phá ra bất công. Trong xương tủy, mình dị ứng
với áp bức.
…Thầy dạy: muốn thương bạn thì đừng để cho bạn đi vào con đường độc
quyền. Thầy dạy: bất cứ trong chính thể nào, hãy đứng về phía kẻ bại, kẻ yếu, kẻ
thất thế, kẻ chết đuối vớ bóng cây. Đó là chỗ đứng của người trí thức.
Trong lĩnh vực giáo dục, thầy Hai dạy mình hỏi câu này một chỗ, câu kia chỗ
khác, câu kia nữa chỗ khác nữa. Ai cũng có thể trúng số, không độc đắc thì an ủi.
Mình mang cái nghiệp thương thầy Hai còn vì lý do khác nữa. Có một
cái gì đó nơi thầy khiến mình không giận thầy được. Thấy có cặp mắt sắc
như dao với các học trò dốt, nhưng thầy lại có cái cười rất thân với lũ học trò
giỏi. Học trò giỏi, chẳng đứa nào ghét thầy. Thầy là ông thầy đầy năng động,
sáng kiến, thông minh, nhạy bén. Với thầy Hai, mình thường có linh cảm.
Ngày trước thì linh cảm sét đánh ngang tai, sau này thì linh cảm cùng đi một
đường. Và đúng là một đường cùng đi, một gió cùng thổi, vì thầy với mình
đã từng có nhiều sư phụ để cùng học cùng hành. Từ quan hệ thầy trò, thầy
với mình bắt qua quan hệ bạn, bạn đạo, đạo hữu. Và trên hết, thầy là tác giả
nhiều pho sách đồ sộ về chữ “Không”, còn mình thì cũng có đôi chút tự hào
đã bước được ít nhất một chân vào cái chốn “Không” đó. Thầy cũng không,
trò cũng không, thì cái chuyện tú tài kia cũng không. Chỉ bài học làm người
là vẫn tươi rói ở cõi vĩnh hằng.”
Sau này tôi mới được biết nhiều ý kiến ngược nhau ở Huế về anh Hai tôi
khá phức tạp. Là quan hệ anh em nhưng tuổi tác lại rất xa, vả lại tôi là người
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có thiên hướng mơ mộng văn chương, triết học, tôi không để tâm đến chính
trị. Tôi có một nhận xét riêng có thể là chủ quan, mối quan tâm bậc nhất của
anh Hai tôi là tình yêu với khoa học, tri thức, và hoài bão đem khoa học, tri
thức đóng góp cho đất nước, đặc biệt thông qua giáo dục bồi dưỡng cho các
thế hệ tri thức trẻ.
Và rất có thể tâm nguyện này giải thích vì sao khi ra nước ngoài, anh tập
trung cho việc giảng dạy tại Đại học Kentucky, phần khác anh muốn toàn
tâm toàn ý nghiên cứu Phật pháp. Anh chính là Hồng Dương, tác giả các tác
phẩm “Luận giải trung luận: Tánh khởi và duyên khởi” (Nhà xuất bản Tôn
giáo- 2003), “Nhân quả đồng thời” (Nguyệt san Phật học 2007), “Tìm hiểu
trung luận: Nhận thức và Không tánh” và chiều 2-7-2015, giới thiệu công
trình nghiên cứu mới “Tư tưởng Phật giáo trong Triết học Gilles Deleuze”
khi anh gần tuổi 95. Anh được thừa nhận là một nhà nghiên cứu Phật học
có uy tín.
Từ ngôi nhà ấm cúng 6 & 8 Lê Đình Dương Huế, Ba Mẹ, anh em quấn
quít sum họp mỗi ngày, chỉ trong nháy mắt Ba Mẹ, anh Hòa rồi Tịnh về
phương trời khác, ba anh em còn lại mỗi người lưu lạc mỗi nơi. Từ ước mơ
ngày nào đó gặp lại các anh cùng dưới một mái nhà, giấc mơ đã thành hiện
thực và giờ đây hiện thực như mơ đó không còn nữa, nhớ thương nhau đành
thông qua con đường ảo của máy móc điện tử. Đường xa vạn dặm, tuy biết
có tiền là mười mấy tiếng đồng hồ sẽ nhìn thấy nhau nhưng sao khó khăn
quá để thực hiện một giấc mơ khi càng ngày lực càng bất tòng tâm!
Sài Gòn mùa khai giảng 2017

Nguyễn Tuyết Lộc

Cựu học sinh Quốc Học 1962-1963
Dạy Phan Châu Trinh Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng
Viết báo Văn hoá ngày nay - Phổ thông văn nghệ tiền phong trước 1975.
Sau 1975 viết báo ở Sàigon
Hiện đang ở Singapore
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Giáo sư

Nguyễn Đình Hàm (1912-1999)
Hiệu trưởng Quốc Học 1956-1958

THẦY TÔI, BA TÔI

Kính tặng Ba, nhân Kỷ niệm 100 năm Quốc Học
(26-10-1896*26-10-1996).
Con, VÕ VĂN DẬT

T

rong ba năm làm học trò Quốc Học thì hết hai năm tôi ở dưới trào của
thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đình Hàm.
Tôi học ban B (Toán) mà ông lại dạy ban C (Sinh ngữ) nên không được thụ
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giáo cái môn sở trường vốn làm cho ông nổi tiếng là thầy dạy hay. Vậy là mất
đi một cơ hội gần gũi. Tôi cũng không có khiếu văn nghệ hay hoạt động này nọ
để có dịp thường xuyên gặp mặt, để được thân mật gọi ông là Papa như một số
các bạn có tài và mau miệng khác. Chả là ông có hai cô con gái lớn đang học
tại đó, Minh Cầm, Minh Lệ. Gọi Papa, vừa tỏ ra thân mật vừa gián tiếp nịnh
ông là người đạo đức, hiền hậu cũng được, mà muốn nhắm một trong hai cô
cũng không ai bắt bẻ gì. Anh nào sáng tác ra cách gọi ấy thật đáng mặt cao thủ.
Lần duy nhất mà tôi được làm việc hai ngày liền gần mặt trời là bỗng không
được kêu cùng Phan H. T. lên phòng Hiệu trưởng để giúp. . . gói phần thưởng!
Phải chờ hai năm sau, khi theo học Đại Học Sư Phạm Huế tôi mới có dịp
được gọi ông bằng Thầy với đầy đủ ý nghĩa thâm thúy và trân trọng của nó khi
ông giảng dạy môn Luân lý chức nghiệp. Và đó cũng là cơ hội thiên định giúp
tôi có thể chuyển “gamme” một cách ngon lành từ Thầy sang Ba khi cô thứ hai
trở thành “mẹ các cháu” sau này.
Trong dịp tiễn đưa ba tôi rời chức vụ Hiệu trưởng Quốc Học để trở về lại
bên hành chánh nhận nhiệm vụ mới, toàn thể giáo sư và nhân viên trường
Quốc Học đã có nhã ý tặng một bức hoành phi với bốn chữ “Thiện Chính
Thiện Giáo”(Quan tốt, Thầy hay) và đôi liễn:
Chính giáo lưỡng đồ, khứ lộ lai lộ,
Sư sinh nhất niệm, tích xuân kim xuân
Tác giả bức hoành bốn chữ và đôi liễn không ai khác hơn là Cha Thích.
Khi cuốn băng ghi âm buổi tiệc được thầy Chương dạy Anh văn mở ra, nghe
ông cụ đọc hai câu liễn, tụi trẻ dốt chữ Nho chúng tôi đã cười ồ lên, bình luận
ngay” Ui chao, mần chi mà cha lộ tới lộ lui hoài rứa (?)” Mãi sau này, khi đã trở
thành rể con trong nhà, qua những lần chuyện trò tâm sự, hiểu được quãng
đời đã đi qua của ba tôi, tôi càng thêm phục Cha Thích là bậc túc Nho. Trong
vỏn vẹn có hai mươi chữ mà gói đủ cuộc đời một người, từ khả năng, đức độ
cho đến những thay đổi thăng trầm trong cái không biến dịch của nghĩa tình
qua năm tháng.
Ngày xưa, các nhà Nho thường lấy câu “Tiến vi quan, thối vi sư” làm
phương châm ứng xử trong dòng đời trôi nổi; bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù
thịnh hay suy cũng đều có cách cống hiến khả năng cho xã hội.
Ba tôi thuộc thế hệ tiếng Tây giỏi hơn tiếng Ta nhưng xem ra cuộc đời ông
không khác mấy nhà Nho xưa. Có thể trong số các anh các chị đã từng học với
ông hẳn có người không thể ngờ rằng ông thầy của mình trông hiền hậu nho
nhã, cốt cách nhà giáo đó lại xuất thân là một nhà hành chánh, đã từng đeo bài
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ngà, mặc áo gấm và được dân vòng tay “bẩm quan”, và cho tới lúc nghỉ hưu cũng
vẫn dưới danh nghĩa hành chánh. Trước khi trở thành Giáo sư Nguyễn Đình
Hàm, Thầy Hàm, ông đã từng làm Tri phủ Quảng Trạch, Thương tá các tỉnh Lâm
Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận v.v... Toàn là những danh xưng dễ gặp trong tiểu
thuyết Tự Lực Văn Đoàn nhưng rất xa lạ với tình cảm tuổi học trò.
Xuất thân từ hành chánh, đã từng ông nọ ông kia, rồi chán nghề hành
chánh nên xin biệt phái qua giáo dục và trở thành một nhà giáo rất thành công,
được trò yêu bạn mến. Cứ tưởng cuộc đời yên vui như ý, nhưng rồi lại ở vào
thế chẳng đặng đừng, phải tuân lệnh trên mà trở về con đường hành chánh
trước kia với rất nhiều lưu luyến. Đó là tất cả những gì Cha Thích đã gói ghém
trong câu “Chính giáo lưỡng đồ, khứ lộ lai lộ” (Hành chánh và giáo dục, hai
đường, trở qua trở lại). Còn câu thứ hai, “Sư sinh nhất niệm, tích xuân kim
xuân” là hàm ý rằng tình thầy trò xuân trước xuân này, dù thời gian qua cũng
không bao giờ thay đổi.
Sau năm 1975, ba tôi có một tài sản tinh thần mà ông rất trân trọng, đi
đâu cũng không rời, đó là tập lưu bút của bạn bè và học sinh cũ (tiếc thay,
tập lưu bút này đã bị mất cắp theo túi hành lý trên một chuyến tàu Huế-Đà
Nẵng). Có lần được đọc trong đó, tôi thấy Tiến sĩ Dương Thiệu Tống, cựu
giáo sư Anh văn của trường Quốc Học, có ghi một nhận xét rằng ba tôi là
“nhà sư phạm bẩm sinh”. Ý thầy muốn nói rằng tuy không được đào tạo một
cách chính qui để làm nhà giáo nhưng ba tôi vẫn hội đủ khả năng và đức độ
của một nhà giáo và là nhà giáo thành công. Thầy Tống đỗ Tiến sĩ giáo dục;
nhận xét của thầy hẳn phải có căn cứ. Riêng tôi, chỉ nhìn cách ba tôi giảng bài
cho mấy đứa em trong nhà cũng cảm nhận được điều đó: điềm đạm, kiên trì
dẫn dắt đối tượng đi cho tới đích là hiểu được bài giảng mới thôi. . . Sau khi
rời giáo dục, ông đã đúc kết kinh nghiệm giảng dạy để viết và xuất bản bộ
sách Toán trung học, trong đó cuốn Phương pháp giải Toán Hình học phẳng
lớp Đệ Tam (lớp 10) rất được nhiều người, thầy cũng như trò, sử dụng, vì
được trình bày một cách giản dị dễ hiểu. Phải chi cuốn sách này ông ra sớm
sớm, hồi tôi còn học Đệ Tam thì đỡ khổ cho tôi biết mấy. Tiếng học ban B
nhưng tôi lại không ưa hình học phẳng và lại càng không ưa cách trình bày
của Brachet. Chỉ khoái Lebossé1.
Hồi đi học, ba tôi học rất giỏi, trong đó xuât sắc môn Toán. Có nhiều
người học rất giỏi nhưng dạy không thành công vì không nắm được cách
1 Tên mấy giáo sư Pháp viết sách giáo khoa Toán lúc đó.
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truyền đạt. Sư phạm là nghệ thuật truyền đạt kiến thức. Ba tôi may mắn
được cả hai bề. Tôi vào làm rể không phải nhờ giỏi toán. Trái lại, môn này
tôi dở ẹc, còn thua cả bà xã (thua gà nòi cũng không xấu gì). Nếu lùi lại mấy
thế kỷ trước, ông đem môn toán ra kén rể, chắc chắn tôi hết đường qua cầu.
Chi không biết chứ tính nhẩm thì ông làm nhanh lắm. Có lần tôi thấy ông
cầm cây bút chì duyệt lại một bản kê tài chánh do nhân viên trình lên. Tay
ông đưa theo hàng ngang một đường từ trái sang phải, miệng lẩm nhẩm tính
toán, và tìm ra ngay chỗ sai ở cột cuối cùng, chả cần đến máy tính mà cũng
chả cần đến cách đặt phép tính. Dĩ nhiên, thằng rể lặng lẽ phục lăn. Nghe tôi
“ca” ông ngoại các cháu như thế, không khỏi có bạn mỉm cười, nhủ thầm:
dân Việt mình, nhất là các bà bán hàng ở chợ, nhiều bà không biết nhất một,
vậy mà tính nhẩm nhanh như máy, đâu ra đấy. Vậy có chi lạ. Vâng, tôi cũng
biết thế, nhưng điều tôi muốn nói là bên cạnh cái giỏi toán đó, ông còn ứng
dụng tinh thần toán học trong đời sống, trong công việc. Không biết giáo
sư toán nào trong quãng đời trung học của tôi có lần nói trong lớp một câu
chí lý làm tôi nhớ mãi: “Học toán giỏi là điều rất tốt. Nhưng tốt hơn nữa nếu
các anh biết ứng dụng tinh thần toán học trong cuộc sống. Đó là đường lối suy
nghĩ, diễn đạt và tổ chức mọi việc một cách có mạch lạc, qui củ, sáng sủa và
hợp lý. Học toán là để trước hết học tinh thần đó.” Ba tôi không phải là tác giả
câu nàynhưng rõ ràng trong quá trình làm việc tôi thấy ông đã ứng dụng nó
một cách linh hoạt, bẩm sinh. Hơn một lần ông nói với tôi:” Việc tay chân thì
ba chịu thua vì tay chân ba vụng về, lúng túng. Ba chỉ thích hợp với những
công việc đòi hỏi sự sắp xếp tổ chức, kế hoạch...”. Những người đã từng làm
việc gần gũi với ông, cả bên hành chánh cũng như giáo dục, đều có thể xác
nhận khả năng đó.
Tôi nghiệm ra một điều ở ba tôi là trong đời ông có hai nguồn sống khác
nhau. Đó là việc ba tôi coi cái nghề hành chánh-tài chánh như phương tiện
vật chất nuôi sống bản thân và gia đình còn giáo dục mới là nguồn hứng khởi
đích thực trong đời, đặc biệt là những năm tháng ở Quốc Học, nơi ông đã mấy
năm dùi mài kinh sử rồi sau đó trở lại làm thầy. Trong bài ca Én Kiên Phong1
làm năm bảy mươi chín tuổi, tự thuật về cuộc đời mình, ba tôi đã có mấy câu
tự phán nói rõ ý đó:
1 Làng Tả Kiên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là quê của ba tôi.
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Én bay non tám mươi mùa,
Mấy phen “chính, giáo” xa đưa tiếng lành
Ung dung nhắc một đồng cân,
Chữ “quan” kia chỉ nặng phần hư thanh
Chữ “Thầy” mới thật vinh danh,
Nét vàng còn đó, hiển minh trọn đời.
Dù cho vật đổi sao dời,
Nơi quê hương lẫn phương trời xa xăm,
Nghĩa tình sư đệ cao thâm,
Với thời gian, vẫn đầm đầm mạch xuân.
Do nguồn hứng khởi đó nên những gì liên quan tới Quốc Học thường
ghi lại những kỷ niệm đậm nét hơn những biến cố khác trong đời và thường
được ba tôi nhắc đến một cách hào hứng mà êm đềm. Chẳng hạn Đại lễ Kỷ
niệm Đệ lục thập chu niên Quốc Học (26-12-1956) và Trại Tết Thiên An
(1958) mà ba tôi đã làm đầu tàu tổ chức.Vẫn biết rằng lễ kỷ niệm 60 năm
Quốc Học đó được tổ chức trọng thể, linh đình với sự hỗ trợ hết mình của
chính quyền là vì đang buổi thịnh thời của chế độ, là vì vị Chưởng giáo (Hiệu
trưởng) đầu tiên của trường, ông Ngô Đình Khả, là thân sinh của Tổng thống
đương thời (cố Tổng thống Ngô Đình Diệm). Điều đáng nói là người đứng
mũi chịu sào ở trong cái thế “quan trên ngắm xuống, người ta trông vào” nên
phải biết cách tổ chức, sắp xếp, điều hợp thế nào ngõ hầu mọi nguồn nhân
tài vật lực đóng góp đều được vận dụng và phát huy khả năng tối đa để đạt
hiệu quả như ý.
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Ngày nay, mặc dầu đã ở vào cái tuổi có cháu gọi bằng ông, nhưng mỗi lần
nhớ đến lễ kỷ niệm đó, tôi vẫn bồi hồi nghe lại đâu đây cái cảm tưởng háo hức
thích thú khi xem phòng triển lãm trên lầu với những hiện vật văn hóa quí
hiếm, và cái cảm xúc hào hứng, hãnh diện, của đêm văn nghệ với vở kịch nòng
cốt “Giảng sách dưới trăng” diễn ở sân khấu nhà chơi. Xem lại những hình ảnh
thời đó trong tập album của ba tôi, thấy toàn là những gương mặt trẻ măng,
búng ra chất học trò, rất đúng nghĩa “bạch diện thư sinh”, vậy mà sao làm văn
nghệ tài tình thế? Rất nhà nghề, rất nghệ thuật. Sau này, mặc dầu có nhiều dịp
thưởng thức Đại nhạc hội, rất thích thoại kịch, tôi vẫn giữ nguyên cái cảm
tưởng đó về đêm văn nghệ Quốc Học 60 tuổi.
Còn Trại Tết Thiên An.Th. ơi, cụ mi có nhớ bữa chiều hôm đó tụi mình
nấu món chi không? Làm gà trong cái vũng nước lắm đĩa, đứa nào cũng ghê,
nhưng đến bữa cơm thì không còn sót miếng nào. Tàn đêm lửa trại văn nghệ,
một bầy năm sáu đứa kéo nhau vô lều thách đánh cờ tướng tới sáng. Nửa đêm,
trời lạnh, thằng Đ. trúng gió, chảy nước miếng như chó dại, làm cả bọn hoảng
hồn. Sáng hôm ấy, giả định là sáng mồng một Tết, học trò quần trắng áo dài
đen, như những thế hệ trước 1945, tập họp trên đồi chúc Tết quí thầy cô. Ai là
tác giả màn này, quên mất. Trước Tết Mậu Thân (1968), tôi vẫn còn giữ được
một tấm ảnh của buổi sáng trang trọng ấy.
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Bước vào thập niên 70, ba tôi lại có niềm đam mê mới, ấy là thành lập cho
được Hội Ái Hữu Quốc Học để làm cơ sở thắt chặt tình đồng môn giữa các thế
hệ. Sau khi Hội thành hình, ông đã đi lại không biết mệt từ Đà Nẵng cho đến
Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn... để thành lập các chi hội. Để đi đây đi đó làm việc ái
hữu mà không phải dùng đến ngân khoản khiêm tốn của Hội, ba tôi đã sử dụng
mọi phương tiện di chuyển có được do thân hữu hay học trò cũ giúp đỡ, từ máy
bay USAID cho đến loại thám thính “bà già”, trực thăng, hay các loại phi cơ vận
tải nhà binh như C123, C130... Có lần từ Nha Trang trở về bằng máy bay quân
sự, ông kêu van mệt, nhức đầu vì máy bay không đi thẳng từ Nha Trang về Đà
Nẵng mà còn bay vòng vòng lên Pleiku rồi về Phú Bổn cái đã. Thấy mặt ông đỏ
bừng bừng như diễn viên đóng vai Quan Công, tôi biết là dấu hiệu của huyết áp
lên cao, vội thúc uống thuốc và nghỉ ngơi cho ổn định và lại sức. Lại có lần bị tai
nạn xe hơi, chấn thương xương chân, tôi vội vã hộ tống về Huế tĩnh dưỡng thuốc
men mấy tuần liền mới bình phục. Tất cả những cái đó vẫn không làm nản chí ba
tôi trong việc đi lại xây dựng các chi hội. Bên cạnh niềm vui đó, ba tôi còn cùng
các đệ tử tâm đầu ý hợp và nhiệt tình ở trường Quốc Học lo thu góp bài vở, vận
động tiền bạc, ra cho được mỗi năm một đặc san, mang tên Ái Hữu Quốc Học
(AHQH), để làm phương tiện thông tin liên lạc giữa các đồng môn. Đọc những
bài của các cụ Lê Thanh Cảnh, Lê Đình Phu... viết về ngôi trường xưa, không
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những thấy được một chặng đường của ngôi trường cổ kính mà còn thấy được
cả bóng dáng một thời lịch sử của đất nước.
Hồi đó, tôi đã định cư ở Đà Nẵng. Lâu lâu mới về Huế thăm nội ngoại,
cũng như ghé tạt qua chứ không ở lâu, nên việc ở Huế không rành. Tuy vậy,
qua chuyện trò giữa hai bố con, qua giọng nói sôi nổi của ba tôi khi kể việc
AHQH, qua những lời ngợi khen không tiếc lời của ông đối với các anh chị
học sinh cũ, bấy giờ đã là những bậc vai vế trong xã hội, trong việc nhiệt tình
góp tay xây dựng Hội, tôi nhận ra rằng đó là thời gian hạnh phúc và hứng khởi
nhất trong đời ông.
oOo
Thưa Ba,
Bốn mươi năm trước, ba đứng ra tổ chức kỷ niệm 60 năm Quốc Học ở
chính nơi ngôi trường sinh ra và lớn lên. Buổi lễ được đặt dưới sự chủ tọa của
vị nguyên thủ quốc gia, có cờ xí trống kèn, quan khách VIP từ trung ương đến
địa phương. Rồi học trò mới cũ biết bao thế hệ cùng họp mặt, đông vui chưa
từng có; lại có cả những hoạt động văn hóa văn nghệ hào hứng đủ để ấm lòng
lớp học trò bô lão và hâm nóng những hy vọng tương lai cho lớp hậu sinh
trong niềm hãnh diện chung... Tính lại, lúc đó ba mới già bốn mươi, tóc chưa
một sợi đổi màu, và tụi con chưa qua cái ải Tú tài.
Năm nay, Quốc Học của chúng ta tròn 100 tuổi. Ba thì nay tóc đà trắng
xóa, tai không còn nghe được tiếng gọi “Ông Cố” của cháu Jenny Phương Nhi
và mắt nhìn cháu cười hẳn cũng nhạt nhòa không rõ nét. Đêm ngủ không trăn
trở nhưng thỉnh thoảng thức giấc không khỏi chạnh nhớ đến con cháu, bạn bè,
học trò cũ nay đang ở phương xa.
Con không biết tại nơi ngôi trường xưa người ta sẽ tổ chức những gì và liệu
những màu sắc khác nhau do thời thế tạo nên có chống chỏi nhau trong bức
tranh kỷ niệm chăng... Điều con biết chắc là cái mốc Một Trăm Năm này sẽ làm
sống dậy ở nơi ba những hồi ức của bốn mươi năm về trước, khơi lên những
thất vọng và những kỳ vọng. Một trong những kỳ vọng đó đang hình thành ở
San Jose, thành phố tụi con đang ở, nơi được hết thảy các anh chị em cựu học
sinh QH-ĐK ở Mỹ chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức Kỷ niệm 100 Năm Quốc
Học... Có thể hình thức thể hiện không linh đình không hấp dẫn như mấy mươi
năm xưa ở quê nhà, nhưng điều chắc chắn là lai láng tình hoài niệm và hoài
hương - một điều mà bốn mươi năm về trước ba và tụi con không thể nào hình
dung có ngày như thế -- và vẫn bừng bừng ngọn lửa Quốc Học thuở nào...
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Đọc bài này, các bạn không từng biết ba tôi hẳn có khi mỉm cười “Ấy, lại mẹ
hát, con khen hay”. Có thể vậy, nhưng tôi thiệt tình nghĩ răng nói rứa. Trong ba
mươi năm làm rể con, điều tôi học nhiều nhất ở thầy tôi, ba tôi là tính độ lượng
của ông. Hầu như tôi chưa thấy ông chê ai bao giờ. Khi nào ông cũng tìm thấy
một điểm tốt của người ta để nói tới; có khi ông khen cả người mà tôi biết rõ
đang lợi dụng ông. Ông thật thà quá chăng? Có thể, nhưng điều chắc chắn là
trong cái nhìn độ lượng đó, ông đã tránh được những dằn vặt dễ làm thương
tổn thân tâm. Còn với con cháu, bao giờ ông gieo một niềm tin ở hạt giống đạo
đức và thắp sáng lạc quan.
Năm nay, ba tôi đã 84, nhờ trời, vẫn còn mạnh khỏe, dù tai điếc đặc và
huyết áp cao, nhưng ăn ngủ được và vẫn lấy sách báo làm bạn. Hàng ngày, theo
thư ba tôi viết, tới giờ, thường ra hiên ngồi chờ ông đưa thư. Lẫn trong thư con
cháu ở xa mà có thư của cựu môn sinh, thật là niềm vui lớn. Niềm vui được
sống lại với quá khứ êm đềm. Niềm vui không bị lãng quên. Mà con nghĩ có
ai quên ba mô? Mấy anh mấy chị gặp vợ chồng con, luôn luôn hỏi thăm “Thầy
có khỏe không?”
8/1996 NOTE: Bài này đã đang trên
Đặc san kỷ niệm 100 năm Quốc Học - 80 năm Đồng Khánh, 1996,
San Jose, USA.

Võ Văn Dật
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6

Thầy

G

Dương Thiệu Tống

iáo sư, Tiến sĩ Dương Thiệu Tống sinh năm Ất Sửu (1925), tại làng
Vân Đình, thị trấn Ứng Hoà, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, nay thuộc
huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.
Ông vào nghề dạy học năm 1945, năm 1957 đỗ cử nhân Luật khoa, năm
1963 là thạc sĩ giáo dục, năm 1968 là Tiến sĩ giáo dục về lĩnh vực đo lường
trong giáo dục từ Columbia University, Hoa Kỳ.
Ông từng giảng dạy môn Anh văn tại các trường Đào Duy Từ (Thanh
Hóa), Ngô Quyền (Hải Phòng), Quốc Học Huế. Ông là Hiệu trưởng trường
Quốc Học Huế năm 1963-1964, Hiệu trưởng trường Trung học kiểu mẫu Thủ
Đức năm 1965-1966.
Từ năm 1969, ông làm giảng sư, rồi giáo sư diễn giảng tại Đại học Sư phạm
Sài Gòn, đồng thời làm Tổng thư kí kiêm phó khoa trường Văn khoa, Đại học
Vạn Hạnh… Năm 1984 ông được phong giáo sư.
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GSTS Dương Thiệu Tống có nhiều đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam,
đặc biệt khi tuổi cao sức yếu, ông vẫn đóng góp những tâm huyết của mình
cho nền giáo dục thông qua những trang sách, bài báo. Ông được xem là một
trong những nhà giáo dục học lớn của Việt Nam, cũng như được xem là một
trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của cả nước về lĩnh vực trắc nghiệm
trong giáo dục.
Ngày 03-09-2008, ông mất tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 84 tuổi,
an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc huyện Củ Chi.
Những tác phẩm chính của GSTS Dương Thiệu Tống là: Tâm trạng Dương
Khê và Dương lâm, Khảo luận về nền văn hóa giáo dục Lạc Việt, Trắc nghiệm
tiêu chí, Trắc nghiệm và do lường thành quả học tập, Thống kê ứng dụng trong
nghiên cứu giáo dục, Thuở ban đầu (hồi ký sư phạm)...
Tưởng nhớ đến Thầy Hiệu trưởng Dương Thiệu Tống, tôi viết 3 bài báo sau
đây năm 2008 lúc Thầy mất mà một bài đăng ở báo Sài Gòn Giải Phóng, một
bài đăng ở báo Thanh Niên..
TÍNH TRUNG THỰC VÀ LÒNG CAN ĐẢM CỦA TUỔI TRẺ
LỜI NHẮN NHỦ CỦA GS DƯƠNG THIỆU TỐNG
GSTS Dương Thiệu Tống đã mất hôm 3 tháng 9 vừa qua. Chúng ta mất
một nhà giáo dục học, người đã để lại nhiều phân tích sâu sắc về nền giáo dục
nước nhà và nhiều ý tưởng cải cách giáo dục. Thương tiếc GS Dương Thiệu
Tống, tôi xin viết về một vấn đề mà ông rất quan tâm: tính trung thực và lòng
can đảm của tuổi trẻ.
GS Dương Thiệu Tống từng có ý kiến rằng: “Giáo dục đạo đức không chỉ
qua môn học mà giáo dục bằng những việc làm, bằng hành động, bằng ngay
bản thân của thầy chứ không phải chỉ sửa đổi chương trình.” Ai cũng biết giáo
dục đạo đức bằng chính nhân cách người thầy, trong lớp học và trong cuộc
sống.
Thầy Dương Thiệu Tống không chỉ để lại ý kiến của mình mà Thầy để lại
tấm gương nhân cách của mình trong suốt cuộc đời. Chắc chắn chúng ta cũng
có nhiều người thầy như thế nhưng hình như họ bị chìm đi trong tình trạng
nhiều thông tin hiện nay.
Người học sẽ dễ dàng cảm thấy người thầy có thực sự tin những điều mình
giảng không và có thực hành những điều đó không. Theo GS Dương Thiệu
Tống: “Thiếu sự tin tưởng ở người thầy, người học sẽ cảm thấy những điều
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giảng dạy xa lạ, siêu thực tế. Như vậy chỉ có sự trung thực của người thầy trong
lời nói và việc làm mới tạo được lòng tin tưởng và thông cảm. Nếu không, giáo
dục đạo đức chỉ là sự áp đặt từ bên ngoài lên bản thân tuổi trẻ. Giáo dục đạo
đức là giáo dục tính trung thực của người học. Có một số đức tính làm căn bản
cho mọi đức tính khác mà ta có thể đào luyện ở con người từ tuổi ấu thơ cho
đến tuổi trưởng thành.”
GS Dương Thiệu Tống đã đề cập đến hai đức tính căn bản: “Tính trung
thực và lòng can đảm. Tính trung thực là đức tính lớn nhất của tri thức, còn
tính can đảm là đức tính lớn nhất của ý chí. Tính trung thực là đức tính cần
thiết nhất ở con người, vì nếu con người không trung thực với chính mình thì
không thể nào trung thực được với xã hội.”
Đạo đức xã hội suy đồi khi tính trung thực không được phát triển mà thay
vào đó là dối trá và đạo đức giả. Những biện pháp hành chánh sẽ không có
hiệu quả trong môi trường không trung thực. Nền giáo dục đào luyện tính
trung thực cho công dân và nhất là công chức thì tham nhũng khó có cơ hội
phát triển.
Cách đây một năm trong bài phát biểu với sinh viên tôi có nói: “Tôi rất lo
lắng khi trong môi trường giáo dục đại học mà lương tâm và trí tuệ không được
đề cao, sự trung thực không được cổ vũ bằng thực tiễn, bằng chính những con
người hướng đến mẫu mực cho giới trẻ. Môi trường giáo dục phải là nơi trí tuệ
và lương tâm được đề cao chứ không phải nơi tung hoành của những người
tài hèn đức mọn cơ hội chủ nghĩa. Môi trường giáo dục phải là nơi mà sai lầm
được nhìn nhận thẳng thắng để sửa chữa, sai lầm phải được nhìn nhận để hối
hận ăn năn, để được tha thứ, để tiến bộ hướng thiện, chứ không phải là nơi sai
lầm được ngụy biện dối trá.”
GS Dương Thiệu Tống phân tích “Sự dối trá là hành động đánh lừa kẻ
khác bằng cách che giấu cái mà mình có thật và thay thế nó bằng cái mà người
khác muốn để tránh cho mình sự trừng phạt hay được sự khen thưởng. Tính
hèn nhát là thái độ thiếu tự tin, là sự bất lực, không dám tự khẳng định mình.
Cũng giống như sự dối trá, nó ngăn chặn sự phát triển nhân cách đang bắt đầu
nảy nở ở tuổi trẻ, nó bộc lộ sự yếu đuối của tâm hồn và thể xác, khiến cho con
người không đủ can đảm để chống lại áp lực của những ảnh hưởng xấu. Cho
nên người ta nói rằng tính dối trá và sự hèn nhát là bước đầu dẫn đến sa đọa,
sự trụy lạc và tính độc ác.”
Trong tình trạng mà sự cạnh tranh của thị trường được đề cao, chúng ta
phải cảnh giác với quan điểm cho rằng nhà trường phải dạy trực tiếp những
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kiến thức và khả năng để người học có thể sử dụng được ngay khi vào đời.
Nhu cầu cuộc sống rất đa dạng nên không thể có được loại đào tạo chuyên
môn hóa như thế trong nhà trường được. Nhà trường phải luôn luôn có mục
đích đào tạo một nhân cách hài hòa chứ không phải chỉ là một người chuyên
môn thuần túy.
Theo tôi phải có can đảm để làm người trung thực, và tôi rất đồng ý với
GS. Dương Thiệu Tống rằng: “Nhà trường cần phải rèn luyện tính trung thực
và lòng can đảm cùng lúc bằng cách khuyến khích việc nói lên những suy nghĩ
thật sự của mình, thay vì nói như vẹt những gì người khác thích nghe.”
4 tháng 9 năm 2008
Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống
Trung học Hàm Nghi 1958-1062,
Quốc Học: 1962-1065
Tiến sĩ Kỷ thuật hàng không ĐH
Sydney, Úc (1974)
Thạc sĩ Hành chánh công,
ĐH Harvard, Mỹ (1994)
Giảng dạy ở Đại học Bách khoa thuộc
ĐH QG thành phố Hồ Chí Minh.
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TƯ TƯỞNG VĂN HÓA GIÁO DỤC CỦA GS.TS. DƯƠNG THIỆU
TỐNG SẼ ĐƯỢC TIẾP NỐI
Bài đăng báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 6/9/2008
http://www.sggp.org.vn/tu-tuong-van-hoa-giao-duc-cua-gsts-duongthieu-tong-se-duoc-tiep-noi-92347.html
“Một nền văn hóa giáo dục không làm sống lại trí tưởng tượng, không phát
huy tinh thần dám nghĩ dám làm, không bao giờ có thể là một nền văn hóa
giáo dục phục vụ cho sự phát triển theo đúng ý nghĩa của nó”.
Tôi nhận được tin GS.TS. Dương Thiệu Tống đã từ trần lúc 11 giờ ngày
3-9 trước khi đài truyền hình thông báo tin buồn. Mặc dầu cựu học sinh Quốc
Học Huế chúng tôi biết sức khỏe thầy Tống yếu dần trong mấy năm gần đây
và thầy không có thể đến dự buổi họp mặt mừng xuân hằng năm của cựu học
sinh Quốc học tại TP Hồ Chí Minh nhưng đầu năm nay thầy cũng còn gửi lời
chúc Tết đến cựu học sinh và đồng nghiệp cũ.
Gần đây vào tháng 3 năm nay, trên báo Pháp Luật, thầy vẫn còn lên tiếng về
việc học sinh bỏ học. Cho nên bây giờ cựu học sinh Quốc Học Huế cũng bàng
hoàng và bùi ngùi cảm nhận về sự ra đi của thầy Hiệu trưởng Dương Thiệu Tống.
Khi thầy Tống làm hiệu trưởng năm 1963-1964 thì tôi đang học lớp Đệ nhị
ở Quốc học. Mãi đến giữa thập niên 1980 tôi mới có dịp gặp thầy Tống ở một
số buổi hội thảo về giáo dục. Sau đó tôi ở trong Ban Liên lạc cựu học sinh Quốc
học nên giữ liên lạc với thầy nhiều hơn.
Những lần thầy tham dự buổi họp mặt mừng xuân hằng năm của cựu học
sinh Quốc học tại TPHCM, thầy đều nói nhiều về tinh thần Quốc học, về tình
thầy trò Quốc học. Thầy Tống cho biết rằng trường Quốc Học Huế là nơi đầu
tiên soạn thảo chương trình trung học Việt Nam và cũng là nơi tổ chức kỳ thi
Tú tài đầu tiên bằng tiếng Việt vào tháng 6 năm 1945.
Thầy tin tưởng một cách khá chắc chắn rằng miền Trung là vùng đất của
Việt Nam áp dụng sớm nhất một chương trình trung học hoàn toàn Việt Nam
chỉ vài tháng sau Cách mạng Tháng Tám, và trường Quốc Học Huế cũng là
“trường sư phạm trung học” đầu tiên dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng
hòa.
Lần đầu tiên tôi đến nhà GS. Dương Thiệu Tống vào năm 1987 ở một hẻm
đường Lê Văn Sỹ, tình cờ gặp lúc thầy đang giảng bài cho một nhóm sinh viên
cao học ngay tại nhà. Tôi thật hết sức bất ngờ khi biết thầy đang cùng sinh viên
phân tích một bài báo tôi viết về giáo dục đăng trong đặc san của Việt kiều Tây
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Đức. Tôi nghe phần cuối của bài giảng đó và thật không ngờ bài viết của mình
được GS. Dương Thiệu Tống đánh giá cao như thế.
Hồi ký sư phạm “Thuở ban đầu” của thầy năm 1998 giúp tôi biết nhiều về
thầy hơn và hiểu nhiều hơn về nghề nhà giáo đầy thách thức và đổi mới. Tôi
đọc các sách của thầy và theo dõi các ý kiến của thầy về giáo dục, về nghiên cứu
giáo dục. Những nỗi niềm của thầy cũng là của những người trẻ hơn như tôi.
Trong hồi ký đó thầy viết: “Những người trí thức như tôi ngày nay không
lo rằng ba trăm năm nữa người ta có “khóc” mình không, mà chỉ lo người ta
sẽ “cười” mình, “cười” vì đã không đóng góp được gì cho sự giàu mạnh của
đất nước.” Và thầy tiếp: “Khi không nói được mạnh, không làm được nhiều
thì viết, viết để đóng góp một chút gì cho đất nước này, cho thế hệ về sau này”.
Tôi đọc kỹ quyển “Những suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam” của thầy
và rất đồng tình với nhận định: “Sự thật là hàng nghìn năm lệ thuộc văn hóa
nước ngoài đã ngăn chặn phần nào năng lực và tinh thần sáng tạo của một
dân tộc từng phát minh kỹ nghệ trồng trọt sớm nhất thế giới, và đi đầu trong
kỷ nguyên văn minh đồ đồng ở Á châu, như các nhà khảo cổ học thế giới đã
chứng minh trong các thập niên 1960 và 1970. Nhưng không phải chỉ có thế.
Chính dân tộc ấy đã sáng tạo ra một hệ thống tư tưởng triết học về vũ trụ và
con người, có lẽ đã đóng góp không nhỏ cho nền triết học Trung Hoa, và đã
ảnh hưởng đến nếp suy nghĩ và hành động của dân Việt hàng nghìn năm sau.
Đó mới chính là “Văn hiến” 4.000 năm mà người Việt ta vẫn thường nhắc nhở
và có thể hãnh diện một cách chính đáng.
Sức sáng tạo ấy là một trong những nét đặc sắc của truyền thống dân tộc ta
cần được luôn luôn khơi dậy, vì mặc dù nó đã bị ngăn chặn do hoàn cảnh lịch
sử, nhưng nó vẫn chưa và sẽ không bao giờ mất hẳn. Tinh thần sáng tạo ấy,
bên cạnh các nét truyền thống đặc thù của văn hóa dân tộc, phải là trung tâm
điểm của mọi chương trình phục hưng văn hóa và cải cách giáo dục ở nước
ta, và là một điều kiện không thể thiếu được cho sự phát triển kinh tế - xã hội
trong thế giới hiện đại. Một nền văn hóa giáo dục không làm sống lại trí tưởng
tượng, không phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, không bao giờ có thể là
một nền văn hóa giáo dục phục vụ cho sự phát triển theo đúng ý nghĩa của nó”.
Khi bàn về một đầu tư lớn lao cho giáo dục, một đầu tư không thể lẩn tránh
được, GS Dương Thiệu Tống viết: “Đành rằng đất nước chúng ta còn nghèo,
nhưng có một sự thật hiển nhiên và nan giải là tri thức của những con người
được coi là đang ở “biên giới kiến thức” của một nước, ngay trong hiện tại,
không thể nghèo được vì sự nghèo nàn trí tuệ trong hiện tại sẽ lôi kéo theo sự
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nghèo nàn trí tuệ của nhiều thế hệ tương lai, mà sự nghèo nàn trí tuệ tương
lai ấy chắc chắn không thể nào đóng góp cho sự giàu mạnh kinh tế được trong
một thế giới đang và sẽ tiến hành như vũ bão trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật”.
Giáo dục nước ta đang cần cải tổ, những ý kiến đầy tâm huyết của nhà văn
hóa giáo dục Dương Thiệu Tống chắc chắn đã và đang tiếp tục được nghiên
cứu. Tuy GS.TS. Dương Thiệu Tống ra đi, nhưng tư tưởng văn hóa giáo dục
của thầy sẽ được thế hệ trẻ tiếp nối.
MỘT CÔNG TRÌNH CỦA GS DƯƠNG THIỆU TỐNG
Bài đăng báo Thanh Niên ngày 5/9/2008
http://thanhnien.vn/giao-duc/mot-cong-trinh-cua-gs-duong-thieutong-165760.html
Nhắc đến GS Dương Thiệu Tống là nhắc đến một nhà giáo dục học lớn của
Việt Nam, tác giả của nhiều đầu sách nghiên cứu rất có giá trị... nhưng chỉ xin
được nhắc đến câu chuyện về phân ban mà GS đã nghiên cứu và thực hiện từ
rất lâu rồi như một nén hương vĩnh biệt thầy.
Năm 1982, Liên Xô mời phái đoàn trí thức do Âu Mỹ đào tạo ở Miền Nam
qua Nga tham quan nghiệp vụ. Trong phái đoàn 5 người ấy có GS. Dương
Thiệu Tống. Một hôm, chuyên gia Liên Xô trình bày một chương trình Trung
Học Kỹ Thuật kiểu mẫu rất hiện đại. Nhưng, bất ngờ GS Dương Thiệu Tống.
cho biết chương trình ấy là do chính ông thiết lập cho giáo dục quốc tế từ lâu
tại Hoa Kỳ và đã thực hiện tốt đẹp tại Việt Nam trong 10 năm ở trường Kiểu
Mẫu Thủ Đức, nhưng tiếc thay bị ngưng lại sau năm 1975.
Theo GS Dương Thiệu Tống mô hình này được xây dựng nhằm mục
đích nghiên cứu áp dụng cho tất cả các trường, đặc biệt là các trường ở các
thành phố nhỏ, nơi không thể mở các trường trung học chuyên nghiệp, dạy
nghề riêng lẻ. Tùy yêu cầu từng địa phương sẽ đẩy mạnh về nghề biển, nông,
thương… Vì không phải học sinh nào học xong phổ thông cũng có khả năng
vào đại học nên mục đích của mô hình này là dù học ngành gì, sau bậc phổ
thông, học sinh phải biết được ít nhất một lĩnh vực chuyên môn để có thể phục
vụ cho gia đình hoặc địa phương nơi mình sống. Do đó mục tiêu của trường là
đào tạo từ nhà khoa học, bác học tương lai cho đến bà nội trợ.
Đây là mô hình phối hợp giáo dục phổ thông và giáo dục hướng nghiệp qua
việc thiết lập các ban công kỹ nghệ, kinh tế gia đình, canh nông và doanh thương
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cho học sinh phổ thông, việc tổ chức các hoạt động hướng dẫn và khải đạo, áp
dụng phương pháp học lấy học sinh làm trung tâm, sử dụng trắc nghiệm khách
quan trong việc đánh giá học tập, tìm hiểu tâm lý và tuyển sinh…
Lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1965, trường áp dụng lối thi tuyển bằng trắc
nghiệm khách quan bao gồm một số bài trắc nghiệm phụ và các môn: Văn,
Toán, Khoa học thường thức, chú trọng việc khảo sát trí thông minh hơn là
khả năng học tập, khả năng thuộc bài, nhớ sách. Ngoài ra, trong suốt quá trình
học tập, học sinh được phát hiện năng khiếu và sở thích qua các trắc nghiệm
tâm lý, công tác hướng dẫn do các thầy giáo có huấn luyện đảm nhận.
Theo GS Dương Thiệu Tống dù học ngành gì, sau bậc phổ thông, học sinh
phải biết được ít nhất một lĩnh vực chuyên môn để có thể phục vụ cho gia đình
hoặc địa phương nơi mình sống.
Việc phân ban hiện nay không trên cơ sở phát hiện năng khiếu, khả năng,
sở thích của các học sinh, để hướng dẫn để các học sinh phát triển năng khiếu,
mà dựa vào kết quả học tập để phân loại trái với nguyện vọng của học sinh
và gia đình. Vì vậy mô hình trường Kiểu Mẫu Thủ Đức của GS. Dương Thiệu
Tống có thể nghiên cứu để áp dụng trong tình hình mới như một cách phân
ban mềm dẻo và phù hợp nguyện vọng của học sinh.
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7

Thầy

Dương Thiệu Tống

Hiệu trưởng Quốc Học 1963 - 1964

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY
DƯƠNG THIỆU TỐNG
TRONG BUỔI LỄ TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO CỦA CỰU
HỌC SINH QUỐC HỌC TỔ CHỨC NGÀY 22/11/1998
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
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Kính thưa quý thầy, quý cô…
Kính thưa tất cả các bạn đồng nghiệp…
cùng các bạn học sinh cũ 50 năm về trước
Trước tiên, con xin phép thầy, xin phép cô… con xin phép được bày tỏ cái
cảm tưởng của con trong dịp ngày hôm nay, sau đó có một vài lời để kính chúc
sức khoẻ quý thầy cô.
Thật là một điều hết sức vinh dự, ngày hôm nay tôi lại được tham dự một
buổi lễ đầy xúc động như thế này… quả thật trong 53 năm làm nghề giáo, tôi
chưa bao giờ thấy bao nhiêu thế hệ thầy trò tụ họp với nhau thân quí như thế
này.. Những bậc thầy 90 tuổi, 80 tuổi, 70, 60, 50 tuổi và dưới nữa… Tức là cả
hàng chục thế hệ cùng tụ họp hôm nay để bày tỏ lòng tri ân của mình đối với
thầy cô giáo, những người đã tạo nên, hình thành nên những con người chúng ta
bây giờ đây….
Một việc mà tôi rất quý trọng và cám ơn tất cả những người trong ban tổ
chức là…buổi lễ hôm nay nó không phải đơn thuần chỉ là một ngày lễ truyền
thống thông thường mà nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa kia. Vì nghĩa tình
thầy trò mà anh chị em trường Quốc Học đã bày tỏ lòng mình với quí thầy cô, đã
tỏ lòng với chúng tôi... mà không phải chỉ là ngày hôm nay, cũng không phải là
năm ngoái mà là…Chúng tôi là những người thầy giáo cũ trường Quốc học đã
chứng kiến tấm lòng của các anh, các chị cho dù ngày nay đã 60 tuổi, 70 tuổi…
Chúng tôi đã chứng kiến tấm lòng thành đó trong suốt mấy chục năm qua, năm
nào chúng tôi cũng được gặp nhau, năm nào chúng tôi cũng được bày tỏ với nhau
những cái tình nhân ái giữa thầy và trò, đó chính là cái đáng quí… mà ngày hôm
nay chỉ là một kỷ niệm đẹp trong cái chuỗi dài những cái kỷ niệm đó mà thôi…
và đó cũng là cái đáng quí nhất mà chúng tôi muốn bày tỏ lòng kính phục, thán
phục của chúng tôi đối với tất cả anh chị em trường Quốc Học… mà không phải
anh chị em Quốc Học bây giờ đây đâu… cái truyền thống Quốc Học của chúng ta
nó có một cái gì đó rất là sâu xa, rất là đầm ấm mà tôi thấy rất ít trường nếu như
không muốn nói là không có trường nào có được một tình cảm như vậy. Tất cả
chúng tôi ở đây đã từng là thầy giáo trường Quốc Học đã từng chứng kiến, chứng
thực những gì mà tôi vừa nói. Cho nên khi nhớ đến, nghĩ đến trường Quốc Học
Huế, tôi luôn luôn có một tình cảm sâu sắc… cũng như hôm nay có sự hiện diện
của quý thầy cô trường Hương Trà, làm tôi nhớ đến những thầy giáo cũ của tôi ở
tiểu học mà nay đã không còn nữa... Nhưng hình ảnh thầy hiệu trưởng, các thầy
cô giáo trường Hương Trà hôm nay đã đưa đến cho tôi hình ảnh thầy Trương
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Thiếu Kỹ dạy tôi lớp tư trường Paulber, Thầy Bửu Tháp dạy lớp ba trường Paullber, thầy Hà Quý Chi dạy tôi lớp nhì nhất niên, thầy Tráng Cữ dạy tôi lớp nhì nhị
niên, thầy Nguyễn Phúc Khương đạy tôi lớp nhất… Đó là tất cả những hình ảnh
mà hôm nay nhờ sự hiện diện của quý thầy cô trường Hương Trà đã gợi cho tôi
niềm thương nhớ đó và tôi cũng coi các thầy cô ở đây, mặc dù chưa được cái hân
hạnh thụ giáo, giáo thụ nhưng tôi vẫn cảm nhận quí thầy như những bậc thầy
đáng kính của chúng tôi...
Sau cùng chúng tôi xin phép được bày tỏ với người thầy của chúng tôi;
thầy Hà Thúc Chính và cô của tôi. Đây có thể nói là một vấn đề riêng tư. Có
thể nói là như vậy, nhưng chúng tôi cũng xin mạn phép bày tỏ… Bởi thầy Hà
Thúc Chính không phải chỉ là một người thầy giáo như tôi thôi... thầy Hà Thúc
Chính là một nhân vật trong lịch sử giáo dục Việt Nam mà chúng ta không
thể không nhớ đến...Vì sao? Vì thầy Hà Thúc Chính là người duy nhất, nếu tôi
không nhầm…là người duy nhất được tồn tại cho đến ngày hôm nay; một trong
những con người xây dựng nên nền trung học Việt Nam năm 1945. Thầy Hà
Thúc Chính cũng chính là người đầu tiên đào tạo giáo sư Anh văn cho chính
thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tháng 7 năm 1946 mà tôi là người được
hân hạnh tốt nghiệp ở lớp đó do thầy Hà Thúc Chính truyền đạt mà cho đến
cả hôm nay tôi vẫn còn làm thầy giáo… chính cũng là nhờ ơn thầy... Một điều
nữa, thầy Hà Thúc Chính là người đã xây dựng chương trình trung học và cái
chương trình đó đã được khắp cả Việt Nam từ 1945, 1946 cho đến 1950, riêng
ở miền Nam thì chương trình đó được sử dụng liên tục, nhất là chương trình
chuyên ban cấp 3… Vậy thì thầy Hà Thúc Chính không phải là thầy riêng của
mình tôi mà là thầy chung của tất cả những người nào còn nhớ đến… Chúng
ta lại còn hãnh diện với việc xây dung nên ngành giáo dục do chính người Việt
biên khảo, thiết lập nên mà không có một nước nào trên thế giới có thể làm
được. Cái việc đó chỉ có Huế, chỉ có Huế là cái nơi đầu tiên xây dựng cái nền
trung học Việt Nam…Vì sao…vì chỉ cần một tuần lễ thôi… nghĩa là sau ngày
19 tháng 3 một tuần lễ là chương trình giáo dục Việt Nam được áp dụng cho
tất cả các trường trung học trên cả nước… Không có một nước nào có thể làm
như vậy hết, chỉ có một tuần lễ… Huế áp dụng đầu tiên chương trình giáo dục
Việt Nam với sự đồng bộ của tất cả thầy cô giáo.
Tình cảm của tôi đối với thầy Hà Thúc Chính thì nó mênh mông như trời
bể, không thể nào nói hết được và công lao của thầy Hà Thúc Chính đối với nền
giáo dục Việt Nam thì tôi nghĩ công ơn đó không một ai là nhà giáo lại có thể
quên được.
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Cuối cùng tôi xin phép tặng thầy một bài thơ, không phải chỉ tặng người thầy
tôi thôi mà tôi xin kính tặng cả thầy cô trường Hương Trà và tất cả các thầy khác
có mặt ngày hôm nay một bài thơ CHÚC THỌ vì tất cả các thầy ở đây đều trên
90 tuổi cả rồi... và chắc chắn các thầy có thể sống đến 100 tuổi cho nên tôi có bài
thơ như thế này:
Trăm năm sống trọn lẽ vuông tròn.
Dễ mấy ai mà phúc thọ hơn
Công đức, ân sư sâu tựa biển.
Uy danh cổ thụ nổi như cồn,
Nhân lành ắt quả còn tươi tốt
Tâm tịnh nên thân chẳng héo mòn.
Ngưỡng cửa thiên ân vui tuổi hạc
Phúc ngời bền vững sánh Nam son.
[Tài liệu và hình ảnh này do

Nguyễn Chí Phước
(QH 1958-1965) cung cấp]

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

65

8
Thầy

Nguyễn Ký

Hiệu trưởng trường Quốc Học Huế, 1964-1971

Đ

ược ban Liên lạc Cựu học sinh Quốc Học tại TP. Hồ Chí Minh mời
viết bài về thầy Nguyễn Ký cho Giai Phẩm Xuân 2018. Quốc Học
Huế - Tình Yêu, tôi đã nhận lời ngay, mặc dầu hiện nay, đầu óc tôi đã không
còn minh mẫn, tay đã run nhiều hơn trước. Thầy Ký không trực tiếp dạy tôi và
thời tôi học Quốc Học thì thầy Ký chưa làm hiệu trưởng. Lúc đó, hiệu trưởng
trường là thầy Đinh Qui.
Vậy, tại sao tôi lại nhận lời viết về thầy?
Phải nói rõ là ngay từ đầu, tôi không thích mà còn ghét và hận thầy Nguyễn
Ký là đằng khác. Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra là mình đã quá vội vàng khi
nhận xét và đánh giá về thầy. Số là, năm 1964, sau khi tôi tốt nghiệp cử nhân
Luật khoa trong một kỳ thi tạm gọi là hóc búa: Ghi danh vào học là 197 sinh
viên, khi ra trường năm đó chỉ có 7 người. Theo thứ tự ABC, các sinh viên tốt
nghiệp như sau:
1. Phan Minh Ái (đã qua đời). 2. Nguyễn Đình Hiển. 3. Trương Ngọc Hội,
4. Nguyễn Xuân Lại. 5. Ngô Văn Lân, 6. Trần Trúc và 7. Chị... (con thầy Đàn,
dạy đánh máy ở cuối dốc Thanh Long, đường Huỳnh Thúc Kháng, Huế. Lâu
rồi quên tên.)
Ngô Văn Lân và tôi đều đạt điểm trúng tuyển đồng hạng thủ khoa. Cả nhà
tôi vui mừng và hãnh diện. Tôi được thưởng một chuyền đi Sài Gòn bằng máy
bay. Nhân cơ hội này, tôi đến bộ Giáo dục thăm thầy cựu khoa trưởng Luật
khoa Huế là thầy Bùi Tường Huân. Lúc này, thầy đang là Bộ trưởng Bộ Giáo
Dục ở Sài Gòn. Thầy vui vẻ tiếp tôi và đãi tôi ăn trưa tại nhà hàng Thanh Thế.
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Trong gần 3 tiếng đồng hồ gặp gỡ, thầy Huân hỏi tôi có muốn đi dạy một thời
gian để lấy kinh nghiệm, rồi sau này ra làm luật sư hay không? Nghe vậy tôi
mừng quá, vì mình sẽ có việc làm, có lương hàng tháng sớm hơn các bạn và
nhất là sẽ được hoãn dịch theo quy chế giáo sư (thật ra quy chế này chỉ áp dụng
với các giáo sư được trường Đại học Sư phạm đào tạo). Vì vậy tôi là giáo sư
trung học “đi tắt” nên sau này cũng phải nhập ngũ khóa 25 trù bị Thủ Đức. Sau
3 năm phục vụ trong quân ngũ, tôi mới được trở về dạy lại.
Trước tình thương học trò và sự nhiệt tình giúp đỡ của thầy Huân, tôi liền
đồng ý dù trước đó tôi chưa hề nghĩ đến và chưa có hồ sơ xin đi dạy. Ôi, tôi
không thể tưởng tượng được, tôi chỉ mới rời trường Quốc Học có 3 niên khóa
để học đại học, vậy mà bỗng chốc, tôi đã nghiễm nhiên trở thành giáo sư mới
của một ngôi trường nổi tiếng là trường Quốc Học-Huế.
Sau một tuần rong chơi ở Sài Gòn, tôi trở về Huế đến trường Quốc Học
trình diện để mong nhận thời khóa biểu cho kịp vào dạy đầu năm học. Lúc
ấy, vào khoảng tháng 7 năm 1964. Vào trường, người đầu tiên tôi gặp là thầy
Đường, giám thị khối lớp đệ nhị cấp. Thầy Đường còn nhận ra tôi, đến bắt
tay và hỏi tôi về lại trường để rút hồ sơ, học bạ à. Tôi chỉ dạ chứ không trả
lời câu hỏi của thầy. Sau đó, tôi vào văn phòng Hiệu trưởng và gặp ngay thầy
Nguyễn Ký, hiệu trưởng của trường. Tôi trình sự vụ lệnh cho thầy và chờ
quyết định. Với nét mặt nghiêm nghị và lạnh lùng, sau khi đọc xong sự vụ
lệnh, thầy “phán” một câu làm tôi choáng váng: “Tôi không nhận anh vào
trường dù có văn bản bổ nhiệm của bộ trưởng ký”. Tôi hỏi thầy Ký vì sao
không nhận tôi? Thầy chỉ trả lời ngắn gọn: “Trường không thiếu giáo sư bất
cứ môn nào, do đó tôi không gửi công văn về Bộ xin bổ sung hay tăng cường
đội ngũ giảng dạy”.
Tôi ra về với suy nghĩ lúc ấy là trên đời này, chế độ này sao lại có một ông
hiệu trưởng liều lĩnh, khinh xuất, ngạo mạn và vô kỷ luật như cái ông hiệu
trưởng này?! Chẳng những dám coi thường cấp trên là Bộ trưởng bộ Giáo dục
mà còn đối xử không công bằng đối với một chàng cử nhân tốt nghiệp thủ
khoa là tôi!
Một tuần sau, tôi lại bay vào Sài Gòn và đến Bộ Giáo dục gặp lại thầy Bùi
Tường Huân với mục đích là để “bắt lỗi” cái ông hiệu trưởng trường Quốc
Học Nguyễn Ký. Sau khi nghe tôi trình bày xong sự việc, vị thầy đáng kính của
tôi đã làm cho tôi thêm một lần sửng sốt, “chết đứng” luôn. Thầy nói: “Ông Ký
đúng, tôi vì thương sinh viên giỏi nên đã làm sai”. Thầy an ủi tôi và hứa sẽ sắp
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xếp cho tôi dạy một trường khác. Thầy còn nói thêm, độ mười ngày nữa em
ghé bộ để nhận sự vụ lệnh mới và không quên nhờ tôi chuyển lời xin lỗi thầy
Nguyễn Ký. Tôi ngỡ ngàng trước một sự việc lạ lùng trong cách ứng xử của hai
vị thầy và chẳng hiểu mô tê gì cả!
Đúng hẹn, tôi đến Bộ Giáo dục nhận sự vụ lệnh mới về trường nữ trung
học Đồng Khánh, Huế.
Ôi, lần nhận sự vụ lệnh trước tôi vui bao nhiêu thì lần này tôi lại lo lắng,
thấp thỏm bấy nhiêu,
Làm sao, với tuổi đời 22, tôi có thể đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp
toàn là con gái?! Tìm hiểu thêm, tôi được biết, giáo sư ở trường 90% là nữ, chỉ
có 10% là nam thôi mà các thầy đều đứng tuổi, có thể gọi là những cây đa cây
đề như các thầy Châu Trọng Ngô, thầy Phạm Kiêm Âu, thầy Võ Đăng Nam,
thầy Phong…
Thú thật là tôi sợ đến co rúm người và có ý định bỏ không đi dạy nữa. May
sao, khi tôi gặp bà Dần-Tổng giám thị-có họ hàng với tôi, động viên, bà bảo:
“Em cứ vào dạy đi, sợ chi. Học trò nữ ngoan lắm! Chỉ sợ em… lôi thôi mà thôi”.
Do trường cần giáo sư có bằng cử nhân luật và được Tổng nha công vụ
chuẩn thuận nên tôi trở thành giáo sư được bổ nhiệm đến trường Đồng Khánh
đúng thủ tục. Mọi sự lo lắng ban đầu của tôi cũng đã tan biến và tôi đã dạy ở
trường Đồng Khánh cho đến 1975. Sau này, tôi được trường đào tạo Việt Mỹ
mời cộng tác trong lãnh vực điều hành chương trình du học tại chỗ.
Trở lại chuyện của thầy Nguyễn Ký, sau khi nghe được ý kiến của thầy Bùi
Tường Huân, bộ trưởng Bộ Giáo dục về những quy định tuyển dụng giáo
sư trên toàn quốc, tôi bình tâm suy nghĩ lại và thấy lòng càng nể phục thầy
Nguyễn Ký, không còn hận thầy nữa. Một vị thầy đứng đầu một ngôi trường
lớn bậc nhất ở miền Nam Việt Nam còn rất trẻ (thầy Nguyễn Ký sinh năm
1937, năm 1964 thầy mới 27 tuổi) đầy bản lĩnh, nắm vững nguyên tắc hành
chánh thật là đáng quý. Ông không sợ “mất ghế” khi dám không theo lệnh của
cấp trên. Đúng là tư cách của một người thầy “uy vũ bất năng khuất”.
Sau này, tôi có nhiều dịp gặp gỡ, lên nhà thăm và dùng cơm với thầy Ký vì thầy
là phu quân của cô Khuê, một đồng nghiệp đàn chị của tôi ở trường Đồng Khánh.
Nhắc lại chuyện xưa khi tôi trình sự vụ lệnh bổ nhiệm về trường Quốc Học
mà bị thầy từ chối và lời nhận lỗi của thầy Bùi Tường Huân - Bộ trưởng Bộ
Giáo dục - thầy Ký chỉ cười và nói một câu chắc nịch: “Mình không làm sai thì
mình chẳng sợ cấp trên nào hết. Làm việc mà cứ bất chấp luật lệ, nguyên tắc
thì giáo dục sẽ loạn mất”.
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Đối chiếu với nền giáo dục Việt Nam lúc này, lời của thầy Nguyễn Ký sao
mà đúng thế!

Nguyễn Đình Hiển

Cựu học sinh Quốc Học-Huế
Cựu giáo sư Đồng Khánh-Huế và các trường tư thục ở Huế.
Cựu giảng viên Đại học Luật Huế và Sài Gòn
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9
Thầy

Phan Khắc Tuân

VÀ NHỮNG “TRANG HOA”
TRONG ĐỜI

T

ôi gặp Anh từ khúc ngoặt lớn của đất nước: 1975. Rồi mùa thu năm
ấy, ngành giáo dục Huế cũng chuyển qua một chặng đường mới về
mặt tổ chức: một số trường trung học Công Lập cùng Tư Thục tại đất Cố
đô được ghép lại thành một ngôi trường mang tên “Cấp III Đoàn Kết” trong
khuôn viên của Trường Thiên Hữu cũ (nay là Đại Học Khoa Học Huế). Ngôi
trường hình thành rất nhanh và giải thể cũng rất nhanh khi đã hoàn tất vai
trò chuyển tiếp lịch sử hôm qua - hôm nay! Sau năm học ấy (1975-1976) đội
ngũ thầy cô giáo “tứ phương hội tụ” này, trong đó có cả Anh và tôi, lại một
lần nữa khăn gói về Gia Hội cho đến ngày chúng tôi nghỉ hưu. Chừng ấy
thời gian, chúng tôi cũng đã đậm đà bằng hữu, cũng lắm ngọt bùi cay đắng
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theo từng bước đổi thay và phát triển của nhà trường. Và cũng trong chừng
ấy thời gian, Anh và tôi không chỉ có cái duyên đồng nghiệp giảng dạy mà
còn cùng bén duyên phụ trách ban văn nghệ nhà trường. Nếu nói rằng với
ngần ấy năm tháng để hiểu một người là quá cuồng vọng, nhưng một khi
đã đem hết chân thành đối đãi với nhau thì cũng có thể cảm nhận được
một phần, dù rất nhỏ, về người anh đồng nghiệp lớn tuổi này. Anh chưa hề
chia sẻ về những lúc thăng hoa cũng như mọi khúc quanh đầy giông gió của
đời mình, nhưng qua những gì nghe được từ những bạn bè, những gì đã
chứng kiến trong bấy nhiêu năm trời cùng giảng dạy đã cho tôi hiểu một vài
điều về Anh - về một con người đã mà tôi hay đùa vui là “ÔNG THẦY CỦA
NHỮNG TRANG HOA”. Mà cũng đúng thế thật, một vài dòng để tái hiện
nên diện mạo của một đời người, đó không phải là điều tôi muốn nhắm đến,
mà nếu muốn cũng không dễ gì, nên chỉ xin gói lại ở vài việc mà tôi đã nghe,
đã thấy về Anh trước thời điểm 1975, và những gì tôi đã biết sau 1975, mà
khoảng-thời-gian-Gia-Hội này Anh với tôi cũng đã 42 năm rồi đấy!
NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ NGHE TỪ QUỐC HỌC CŨ...
Anh Phan Khắc Tuân về trường Quốc Học từ năm 195... Tôi nói “về” trong
ý nghĩa là Anh đã từ nơi này đi ra. Quốc Học là ngôi trường Anh đã “được làm
học trò” suốt 7 năm của những bậc Thầy khả kính, rồi Anh lại được bổ nhiệm
về làm thầy năm 1961 và ở với Quốc Học đến năm 1975, trong đó có gần hai
năm cuối đảm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng.
Một năm nơi nhiệm sở cũng đã là tình, huống gì Anh có đến 17 năm với
Quốc Học thì cái tình ấy lại đong đầy biết bao nhiêu! Cho nên ngày trở về với
Quốc Học không phải là một cuộc dạo chơi ngang qua mà là “niềm hạnh phúc
đơn sơ của người con Quốc Học trở về mái nhà xưa” (1). Cũng vì tình cũ ấy mà
Anh đã sống thật trọn vẹn và đã để lại một “dấu-ấn-Phan-Khắc-Tuân” trong
lòng các thế hệ học sinh ngày ấy. Tôi chợt liên tưởng câu nói của H.Bason :
“Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm
được” khi nghĩ về những gì Anh đã làm với trường Quốc Học ngày ấy. Trở về
Quốc Học đằng sau những tâm trạng là trách niệm với “con đường dạy làm
người” (2) của các Thầy Cô giáo xưa như Anh đã phát biểu nhân ngày Kỷ Niệm
115 măm thành lập trường (23.10.2011):
“Do hoàn cảnh lịch sử và địa lý nên phần đông các Thầy Cô giáo cũ chúng
tôi đều là học sinh Quốc Học rồi được trở lại làm thầy giáo ở Trường này. Những
năm tháng dưới mái trường Quốc Học đối với chúng tôi là những năm tháng
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không thể nào quên. Khi làm học trò, chúng tôi không những được các Thầy giáo
truyền thụ kiến thức cơ bản phổ thông mà còn được các Thầy dạy đạo lý làm
Người, bởi vì các Thầy đã dạy dỗ chúng tôi không chỉ bằng trí tuệ, bằng trái tim,
mà bằng cả con người và có khi bằng cả cuộc đời của các Thầy nữa. Đến khi làm
Thầy giáo, chúng tôi lại đem những điều học được ở các Thầy truyền thụ, dìu dắt
các thế hệ học sinh thân yêu”.(3)
“Dạy đạo lý làm người” - đó là con đường thẳng nhưng không phải luôn
luôn bằng phẳng tùy theo mỗi cách nghĩ của từng thời kỳ lịch sử. Và trong sâu
thẳm của Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Ký cùng các giáo sư Quốc học, trong đó
có thầy giáo trẻ Phan Khắc Tuân cũng đã biết bao câu hỏi được đặt ra. Phải
có một cái gì khác đi một chút, mới hơn một chút, có ý nghĩa hơn một chút
bên cạnh sự chính thống! Từ bao đời, cuộc sống của Thầy và trò vốn bị phong
kín trong thế giới của chữ nghĩa và lý thuyết, trong khi kiến thức về cuộc sống
bên ngoài lại quá sức mờ nhạt và đôi lúc người ta còn cảm thấy cuộc sống trở
nên xa lạ và khó hiểu khi bước vào đời. Con người luôn luôn rơi vào một nghịch lý là khi tâm hồn bị kìm chậm lại trong những tường rào của học đường
thì mọi điều kỳ diệu của cuộc sống ngoài kia lại trôi đi quá nhanh, liệu rồi
những tri thức, những phong thái mẫu mực, những khuôn phép khô cứng kia
có đủ khả năng giúp thế hệ trẻ cảm nhận được cái đa sắc, đa chiều của cuộc
sống phong phú bên ngoài ấy không! Trăn trở để kiếm tìm! Và cuối cùng nhà
trường đã tìm được một cách bung phá sự chật chội đó - một lớp nhiếp ảnh ra
đời mở đầu cho những bung phá khác như lớp đàn dây, lớp điêu khắc... dưới
mái trường Quốc Học danh giá có bề dày lịch sử và học thuật cùng với các bậc
thầy khả kính. Từ đây ngoài những giờ miệt mài chữ nghĩa trong phòng học,
những cậu Tú Quốc Học đã được tung tẩy trong một sân chơi mới. Lớp học
nhiếp ảnh do Anh đảm nhiệm đã phả vào ngôi trường cổ kính gần trăm năm
này một chút hương lạ. Cho đến bây giờ, những cậu Tú thuở ấy dù tuổi đời đã
ngót nghét trên dưới 60 vẫn còn cảm giác như đang sống trong cái không khí
man mác một thứ hương nghệ thuật về cái đẹp. “Lớp-nhiếp-ảnh-của-ThầyTuân” như một ngọn gió thổi nhẹ qua làm lộ ra những khát khao về cái đẹp
trong tâm hồn của lớp trẻ. Tuy không hiểu sâu về nghệ thuật nhiếp ảnh, nhưng
tôi cũng mang máng rằng từ chiếc nôi nhỏ bé đầu tiên này, những khao khát về
cái đẹp đã được khơi dậy, được nung nấu để rồi từng bước, từng bước tiếp cận
và nhận ra được những chiều kích đầy lôi cuốn đầy thú vị của cuộc sống đang
diễn ra bên ngoài... từ đó học sinh sẽ dần dần thay đổi cuộc sống bên trong
của chính mình, bộc lộ được cá tính của chính mình. Có nói quá lắm không
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khi nghĩ rằng lớp nhiếp ảnh ngày ấy cũng là một trong những cách mà Anh và
các đồng nghiệp của mình nhằm đưa học trò của mình đến với sự “tử tế” (4)
khi bước vào đời. Với những hoạt động trải nghiệm nó sẽ giúp học sinh thoát
khỏi cái tâm trạng của chú bé con chỉ nhìn thấy một mảng trời vuông qua ô
của sổ. Và tất nhiên, lớp học nhiếp ảnh này cũng chỉ là một mảnh trời vuông
của lý thuyết nếu các em không biết cách làm mới lại cái đẹp của thiên nhiên
bằng những kỹ thuật, kỹ xảo trong phòng tối để tạo nên những rung động mới
về cuộc sống. Anh đã cho học trò của mình - những nghệ sĩ non tơ - hiểu rằng
phải đi để thấy, để hiểu, để cảm nhận rồi mới có thể tạo nên những bức ảnh có
hồn làm rung động người thưởng ngoạn. Có thể đây đó còn những ý kiến trái
chiều, nhưng với những gì Anh và học trò của lớp nhiếp ảnh ngày ấy làm được,
dù còn rất nhỏ qua cuộc triển lãm 100 bức ảnh - một trăm góc nhìn về cuộc
sống bên ngoài ở Phòng Thông Tin bên cầu Trường Tiền là một sự chọn lựa
đúng. Với một tâm hồn yêu mến cái đẹp của cuộc sống (qua ống kính) như thế
thì khi vào đời lập thân sẽ giúp các em thêm một điều kiện trong việc chọn lựa
một cách hành xử đàng hoàng “của một con người có học, một con người tử
tế”(5) và không dễ bị lung lạc, lay chuyển bởi một sức mạnh phi nghĩa nào. Tôi
tin như thế !... Tưởng cũng cần nhấn nhá thêm về một chút gia vị trong mối
quan hệ Sư đệ qua lớp học nhiếp ảnh này: đó chút đồng điệu về cảm xúc thông
qua nghệ thuật, là sự gần gũi, hiểu biết, cảm thông và kính yêu nhau hơn. Như
thế đấy, từ một “TRANG HOA” của lòng mình Anh và các thầy Quốc Học
ngày ấy đã mở ra một “TRANG HOA” khác trong đời học trò của mình !
RỒI NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ THẤY TRÊN ĐƯỜNG PHỐ HUẾ NGÀY ẤY...
Buổi chiều ngày 26 tháng 12 năm 1973, không chỉ học sinh Quốc Học mà
cả người dân thành phố Huế đã ngạc nhiên và đầy hưng phấn về một “cuộc Đại
quảng diễn” nhân kỷ niệm 77 năm thành lập Quốc Học. Dù Anh không phải
là người khởi xướng, nhưng là người có thẩm quyền quyết định và hình thành
“trò chơi lớn” (6) xuất phát từ ý tưởng của người anh đồng nghiệp: Thầy Châu
Văn Tăng. Một hoạt cảnh hóa trang trình diễn trên đường phố Huế với sự tham
dự của gần 3.000 học sinh và toàn bộ ban giảng huấn Quốc Học không chỉ đưa
người dân Huế vào những sắc màu dân gian với những ông Nghè vinh qui, sự
tích Trầu Cau, bên anh đọc sách bên nàng quay tơ... mà còn đánh thức những
chặng đường hình thành Đất nước từ Huyền sử trăm trứng trăm con của Lạc
Long Quân-Âu Cơ, đến những trang sử bất khuất của dân tộc với Bà Trưng,
Bà Triệu, Bình Ngô Đại Cáo, Đại phá Quân Thanh... Một trò chơi lớn đã diễn ra
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trong “một ngày mùa đông có nắng đẹp” (7) đã được Anh cùng với những học
sinh lớp nhiếp ảnh Quốc Học ngày ấy ghi lại. 10 cuốn phim Kodachrom bây giờ
không còn nữa, những bức ảnh cũng ố vàng, thất lạc theo thời gian, nhưng Anh
và các Thầy trường Quốc Học đã làm nên điều đáng phải làm: con người không
thể thờ ơ được với vận mệnh của lịch sử, với những tình tự dân tộc và phải đi từ
quá khứ, cảm nhận về quá khứ hào hùng của Đất nước mới có thể “đứng trong
trời đất” được. Lịch sử chỉ mất đi khi ta “đi ngang qua” và lịch sử vẫn tồn tại khi
ta “hiểu biết, rung cảm” một cách sâu sắc. Ngày ấy, tôi cũng đã ngẩn ngơ trước
đoàn diễu hành khi ngang qua cửa Thượng Tứ. Huế không còn những lặng lẽ u
hoài nữa mà đang xôn xao nắng gió của những dư âm và bao hình bóng xưa cũ.
Người ta có thể biết về quá khứ đất nước khi lật những trang sử, nhưng quá khứ
sẽ được đọng lại trong mắt mình rồi chảy xuống lòng mình thành nhớ thương,
tự hào từ buổi quãng diễn này. Tôi nghe chung quanh tôi những tiếng xuýt xoa,
nó đâu phải là tiếng của ngạc nhiên mà chính là tiếng lòng mình đang bật lên từ
những tình tự dân tộc. À, ra đất nước mình là thế đó! Hữu hình thật! Sống động
thật! và mọi người cũng như tôi giây phút ấy tưởng như đưa tay nắm bắt được
cái hơi thở quá khứ của đất nước mà các học sinh Quốc Học đang lật ra từng
trang trước mắt mình... Thế là từ “TRANG HOA” trong Anh, trong các Thầy và
học sinh Quốc Học ngày ấy đã mở thêm một “TRANG HOA” cho người thành
phố Huế như thế!
VÀ NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ BIẾT TRONG NHỮNG-NGÀY-GIA-HỘI...
Mà đâu chỉ có một chặng đường Quốc Học cho mãi đến sau 1976 khi được
chuyển đến trường Đoàn Kết, rồi về Gia Hội, nỗi khát khao thực hiện cái đẹp
vẫn không thể ngủ yên trong Anh. Thế là Anh tham gia vào Ban Văn nghệ của
nhà trường. Tiếng đàn violon của Anh lại cất lên không phải như một hoài
niệm mà là cách thế để Anh cùng học sinh của mình nhập vào một thế giới
tinh khiết, đó là âm nhạc. Bao nhiêu năm cùng bên nhau, cùng đi qua những
buổi trình diễn văn nghệ, cùng học trò chia nhau những cái bánh chưng chiều
để đợi lên sân khấu trường Quốc Học trình diễn... Anh vẫn nhẹ nhàng, hòa
ái với mọi người và tiếng đàn của Anh vẫn dìu dặt, sang trọng giữa cái xô bồ
của cuộc sống, giữa những cái nhìn ái ngại của những đồng nghiệp Quốc Học
cũ đang hướng về Anh. Tiếng đàn của Anh không chỉ vượt lên bao nỗi khó
khăn thiếu thốn của cuộc sống mà quan trọng là đã vượt qua những định kiến
mà một vài bạn bè, đồng nghiệp đang nghĩ về Anh. Khi cây đàn nằm trên vai,
người ta không còn tìm thấy cái vóc dáng Thầy Hiệu Trưởng của một ngôi
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trường danh tiếng cũ nữa mà thay vào đấy là nỗi đam mê, là sự phóng khoáng
của một con người đang đi tìm và thể hiện cái đẹp của cuộc sống trên những
âm thanh của cuộc đời mới. Có ai đó đã từng bình phẩm rằng Anh đã đánh
mất tầm vóc của “Ông Hiệu trưởng Quốc Học cũ” trong việc ôm hộp đàn đi
theo học sinh vào các cuộc thi văn nghệ. Chắc chắn rằng Anh đã nghe nhưng
không hề phản bác vì với Anh chức vụ chỉ là cái nhất thời, còn thầy giáo mới là
cái muôn đời. Tôi nhiều lần nghĩ về cái đẹp đang tồn tại trong cuộc đời người
đồng nghiệp lớn tuổi này. Nó không phải là sự đương đầu đối kháng lại những
gì đang giăng ra trên từng bước đi của mình mà nó nằm ở bản lĩnh của một
con người đã hiểu và nắm bắt cuộc sống và điều tiết cuộc sống cho phù hợp
với hoàn cảnh để sống đàng hoàng, sống cho đúng cái chất của người Thầy.
Muốn đón nhận những tia nắng rực rỡ của mặt trời thì phải biết đi ra khỏi
bóng râm mát mẻ, đó là cách mà Anh đã làm, đã sống trong những ngày đầy
khó khăn này. Thế là Anh lại tiếp tục con đường mình đã đi là mang cái đẹp
vào trong giáo dục, biết lấy nghệ thuật của cái đẹp để uốn nắn con người, làm
cho con người trở nên hoàn hảo hơn. Muốn như thế thì bản thân người thầy
phải là hiện thân của cái đẹp trong ứng xử với cuộc sống. Cũng chính vì thế,
Anh đã tham gia phong trào văn nghệ của nhà trường theo đúng cái nghĩa của
một người thầy. Cái đẹp không phải là tiếng đàn mà chính là nỗi khát khao
hoài vọng cái đẹp trong cuộc sống, cho nên bằng chính tiếng đàn và niềm say
mê của mình Anh đã làm dấy lên những rung cảm mới trong lòng học sinh.
Có thể điều tôi cảm nhận chưa hoàn toàn đúng, nhưng ít ra nó cũng đã là một
phần như thế khi nghĩ về một “TRANG HOA” mới trong cuộc đời mới này.
Khi Gia Hội nhân một ngày kỷ niệm, Anh đã cùng chúng tôi lao vào xây
dựng một phòng triển lãm về những thành tựu của trường trong mấy mươi
năm qua. Mỗi bộ môn được dành một góc nhỏ và môn Hóa của Anh lại nổi lên
với những mảng màu đẹp do chính bàn tay Anh làm nên. Lại thấy thêm một
chút đẹp hội họa trong Anh. Lại thấy thêm một chút tài hoa trong lối trình bày,
cắt chữ, viết chữ của Anh...Và tôi cứ nghĩ rằng Anh đang đi vào cuộc đời như
một cuộc dạo chơi của cái đẹp. Tuy Anh chưa bao giờ là một “Nhà” hội họa,
hay nhiếp ảnh, hay một nhạc công như bao “Nhà” nổi tiếng khác, nhưng Anh
biết sống với cái Đẹp, yêu cái Đẹp, và muốn đem cái Đẹp gieo vào tâm hồn học
trò của mình. Tuy không phải là nghệ sĩ thuần túy, nhưng Anh biết trân trọng
cái Đẹp, biết nâng niu cái Đẹp trong cuộc đời dù ở một vị trí khiêm tốn là thầy
giáo dạy môn Hóa học, bạn bè trong đó có cả tôi vẫn cảm nhận được cái tâm
hồn nghệ sĩ đầy ắp trong Anh.
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Rồi một ngày nhà trường lại xôn xao vì câu chuyện tinh giản biên chế.
Người ta băn khoăn về chuyện “về” và chuyện “ở”. Những người mỏng manh
tay nghề lo âu và chờ đợi một phán quyết cuối. Ai cũng chờ đợi và thấp thỏm
chờ đợi, nhưng có một người đã bình thản tự quyết định con đường đi của
mình - một bình thản sau nhiều đêm trăn trở. Đó là Anh! Anh tự nguyện “ra
về” để một đồng nghiệp nào đó khỏi phải phải “ra đi”. Có thể có nhiều cách
hiểu về quyết định này của Anh, nhưng với Anh đó cũng là một quyết định
mà Anh đã chọn lựa cho mình. Có người coi đó là sự chọn lựa đầy một bản
lĩnh. Cũng có thể ! Nhưng có ý kiến nghĩ đây là sự chọn lựa của lòng nhân ái.
Cũng có thể là như thế ! Dù sao đó cũng là một biểu hiện của một cách sống
“tử tế” mà Anh hằng theo đuổi trong cuộc đời làm thầy của mình... Biết nói thế
nào nhỉ? Anh đã làm cái điều Anh cho là đúng, và cho đến bây giờ khi nhắc lại
chuyện này Anh chỉ vỏn vẹn có một câu: “Tôi còn nghề nhiếp ảnh mà, trong
khi người khác ra về lại vất vả hơn”. Chỉ thế thôi, và tôi cũng chỉ hiểu Anh qua
câu nói đơn giản thế thôi! Lại thêm một “ TRANG HOA ” mở ra với cuộc đời.
VÀ XIN KHÉP LẠI NHỮNG SUY NGHĨ NHỎ NÀY...
Dù ở cương vị nào, dù ở trường này hay trường khác, dù trong lớp học hay
trong chương trình Đại Quảng Diễn trên đường phố và những ngày đi săn ảnh
của những năm trước 1975, dù trên sân khấu văn nghệ, hay ở những buổi triển
lãm sau năm 1975... ở Anh vẫn tỏa ra một nhân cách đầy tài hoa của người Quốc
Học cũ mà Anh rất hãnh diện khi nói rằng: “tôi vẫn là một cựu học sinh Quốc
Học, một thành viên Quốc Học, như một người con Quốc Học...” đã từng được
các “Thầy giáo Quốc Học (...) trực tiếp dạy dỗ, dìu dắt thành những người tử tế,
thành những công dân lương thiện có ích cho đất nước, cho đời” (8) như trong
lần phát biểu kỷ niệm 120 năm Quốc Học ngày 23 tháng 10 năm 2016.
Có thể nói rằng mỗi bước đường đi, mỗi chặng đường Anh đi qua, đã đọng
lại trong tâm hồn của bao thế hệ học sinh một cái gì đó, như là một thứ phấn
hoa để rồi các em chắt chiu thành những giọt mật cho đời mình, và những việc
làm của Anh trên mỗi chặng đường giảng dạy ấy, với tôi, là những “TRANG
HOA” được ươm mầm trên chính tâm hồn và trí tuệ của một người Thầy “tử
tế”. Có thể rằng những điều tôi nghĩ về Anh chưa được bao nhiêu phần đúng,
mà chủ quan khiên cưỡng cũng không phải là ít, chỉ duy có Anh mới có thể
khẳng định được điều đó:
“Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc
Tạc phi kim thị chỉ tâm tri”
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(Năm tháng cứ vùn vụt trôi làm sao mà giữ được
Trước nay, sai, đúng chỉ lòng mình biết được mà thôi).
Thôi, cũng chẳng sao, vì với tôi là một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn, với
những thế hệ học sinh từ Quốc Học trước đây cho đến Gia Hội sau này, Anh
vẫn là hiện thân của cái đẹp trong kiến văn, trong ứng xử với mọi người và với
cuộc đời này.
Tháng tư. 2017.

Lê Đức Hoàng

Cựu học sinh Quốc Học 1959-1962 (lớp 12C1)
Sống, dạy học và nghỉ hưu tại Huế.
Đã viết: Rong chơi nơi chốn chiều hôm (tạp văn - 2014)
Giữa mênh mông nỗi nhớ (tìm hiểu về Họ Tộc - 2016)
Đôi điều gặt hái (tìm hiểu về Tâm Kinh - 2014)
Như là lá cỏ (thơ - 2010)
Ngồi Lại Bên Cầu (tạp văn -2017)
Dã ca (thơ - 1980)
Sự hình thành và phát triển của nền kịch nghệ
Việt Nam (luận văn - 1971)

GHI CHÚ:
(1), (2), (4), (5) và (8) Phan Khắc Tuân - “Bài phát biểu Kỷ niệm 120 năm thành
lập Trường Quốc Học” (2013)
(3) Phan Khắc Tuân - “Bài phát biểu Kỷ niệm 115 năm Quốc Học” (2011)
(6), (7) Phan Khắc Tuân - “Hồi ức về vở đại quảng diễn hóa trang của học sinh
Quốc Học - Huế năm 1973” (2016)
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PHÁT BIỂU CỦA THẦY GIÁO

Phan Khắc Tuân

NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUỐC HỌC,
TRONG LỄ KỶ NIỆM 120 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 23/10/2016

"K

ính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý,
Kính thưa các thầy cô giáo cũ và các thầy cô giáo đương nhiệm của
trường Quốc học,
Kính thưa quý vị cựu học sinh Quốc học qua nhiều thế hệ,
Thân mến cùng các em học sinh Quốc học hôm nay.
Trong giai đoạn lịch sử từ 1945 đến 1975, tôi may mắn có 7 năm làm học
trò và 15 năm làm thầy giáo ở trường Quốc học, hôm nay lại được vinh hạnh
bày tỏ cảm nghĩ trong lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường mình.
Kính thưa quý vị,
Trường Quốc học đến nay đã tròn 120 tuổi, đã hai lần đổi họ thay tên, đã
trải qua 3 giai đoạn lịch sử trong thời kỳ hiện đại. Nền giáo dục nước nhà trong
các giai đoạn này đều có mục tiêu, tôn chỉ và triết lý giáo dục khác nhau. Tuy
nhiên, tôi thiển nghĩ, có một mục tiêu tiên khởi, chung nhất và xuyên suốt là
mục tiêu dạy làm người.
Trên nền tảng được học làm người, sau khi hoàn tất việc học tập ở trường, người
học trò đứng trước ngả rẽ cuộc đời, sẽ phải tìm con đường nào để lập thân, chọn
công việc gì để lập nghiệp, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đắng cay, họ sẽ
hành xử việc đời với cốt cách của một con người có học, một con người tử tế.
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Bởi vì việc dạy làm người ở trường học đặt cơ sở trên tính thiện vốn có
của con người nên trường học tự thân đã có tính thiện và môi trường giáo
dục suy ra cũng tự thân là một môi trường thân thiện; ở đó sẽ nảy nở tình
thầy, tình bạn, tình lớp, tình trường rồi ươm mầm cho tình yêu quê hương,
đất nước.
Kính thưa quý vị,
Hôm nay tôi được trở về trường Quốc học với cương vị một thầy giáo cũ,
một hiệu trưởng cũ nhưng chung quy tôi vẫn là một cựu học sinh Quốc học,
một thành viên Quốc học, như một người con Quốc học trở về mái nhà xưa.
Tôi về đây để gặp gỡ các đồng nghiệp, đồng môn, lớp trước, người sau, kết
nối với nhau bằng một chút tình Quốc học với niềm tự hào Quốc học ẩn náu
lâu nay trong tâm khảm mỗi người.
Trong giờ phút hạnh ngộ đầy xúc cảm này, tôi xin được cùng quý vị dành
một khoảnh khắc tịnh tâm để tưởng nhớ các thế hệ Thầy giáo và Học sinh
Quốc học giờ đã khuất xa, đã từng trực tiếp hay gián tiếp dạy dỗ, dìu dắt
chúng ta thành những người tử tế, thành những công dân lương thiện có ích
cho đất nước và cho đời.
Xin trân trọng cám ơn và kính chào quý vị.

Phan Khắc Tuân

�I.

NHỮNG GIÁ TRỊ
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Có phải Nhâm Diên
dạy dân Việt cày cấy?
1. SỬ LIỆU XƯA:
Hậu Hán Thư là sách do Phan Diệp hay Phan Việp (Fan Ye)(394-445) viết
vào đời Hậu Hán bên Trung Hoa, trong đó có nhiều đoạn về lịch sử cổ Việt.
Theo Hậu Hán Thư: “Tục Cửu Chân làm nghề săn bắn chứ không biết dùng
bò để cày. Dân thường phải mua lúa Giao Chỉ mỗi lần bị thiếu thốn. (Nhâm)
Diên bèn truyền đúc các thứ điền khí dạy cho họ khẩn ruộng, ruộng đất trù
mật, mỗi năm một rộng thêm, trăm họ được đầy đủ.(Nguyễn Phương trích
dịch-Việt Nam thời khai sinh. Huế. Phòng nghiên cứu Sử. Viện Đại học. 1965.
tr 186-187). Cửu Chân-châu thổ sông Mã, cùng với Giao Chỉ-châu thổ sông
Hồng là địa bàn sinh sống của người Việt cổ.
Nhâm Diên, người huyện Uyển, thuộc Nam Dương (Trung Hoa) làm thái
thú Cửu Chân, từ năm Ất Dậu (25) đến năm Kỷ Sửu (29) thì được gọi về Trung
Hoa. Ông được các bộ cổ sử của Trung Hoa ca tụng là người đã dạy cho dân
Việt biết cách dùng lưỡi cày bằng kim loại (điền khí) để cày ruộng.
Dựa vào Hậu Hán Thư, các sách xưa của người Việt đều viết gần như trên.
Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên viết vào thế kỷ 15 trình bày sự kiện
Nhâm Diên như sau: “Diên là người Uyển. Tục người Cửu Chân chỉ làm nghề
đánh cá, đi săn, không biết cày cấy. Diên mới dạy dân khai khẩn ruộng đất,
hàng năm cày trồng, trăm họ no đủ” (bản dịch của NXB KHXH Hà Nội 1993,
tập 1, tr 155)
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Khâm định Việt sử thông giám cương mục, đầu thế kỷ 19, viết tương tự
như thế (Tiền biên, quyển thứ 2)
Cho đến đầu thế kỷ 20, Trần Trọng Kim cũng nói rằng: “Bấy giờ, bên quận
ấy chỉ làm nghề chài lưới và săn bắn chứ không biết cày cấy làm ruộng nương.
Nhâm Diên mới dạy dân chúng cày bừa mà khai khẩn ruộng đất. Bởi vậy,
chẳng bao lâu mà quận ấy có đủ thóc gạo ăn”. (Trần Trong Kim. Việt Nam Sử
lược. Sài Gòn, NXB Tân Việt, in lần thứ 7, 1964, trang 46)
Những sử liệu này đều xuất phát từ sử liệu của Trung Hoa, hay nói cụ thể
là từ sách Hậu Hán Thư. Mục đích của Hậu Hán thư nhằm ngụy tạo công khai
hóa của người Trung Hoa đối với người Việt, trong khi thực tế hoàn toàn trái
ngược vì một việc rất đơn giản.
Ruộng lúa ở Việt Nam chúng ta là ruộng lúa nước tức lúa gạo, trong khi
ruộng lúa ở vùng châu thổ Hoàng Hà (Trung Hoa) nơi quần tụ của người Hán,
là ruộng lúa khô trồng lúa mì, lúa mạch và kê.
Ngay cả tài liệu cổ sử Trung Hoa cũng xác định ruộng lúa Việt cổ là ruộng
lúa nước.
Theo sách Giao Châu ngoại vưc ký, viết khoảng giữa đời Tần
(265-420)-Trung Hoa thì: “Hồi xưa, chưa có quận huyện thì Lạc điền tùy
theo thủy triều lên xuống mà cày cấy. Người cày ruộng ấy gọi là Lạc dân.
Người cai quản dân gọi là Lạc Vương, người phó là Lạc Tướng đều có ấn
bằng đồng và dải sắc xanh làm huy hiệu (Lê Tắc, An Nam chỉ lược (chữ
Nho). Ủy ban phiên dịch sử liệu VN, Viện Đại học Huế, 1961, tr 39).
Tùy theo thủy triều lên xuống mà cày cấy là ruộng lúa nước. Trong khi đó,
người Trung Hoa xưa ở vùng Hoàng Hà trồng lúa mì, lúa mạch trên ruộng
khô làm sao giỏi kỹ thuật trồng lúa gạo ở ruộng nước hơn người Việt mà dạy
người Việt?!
2. SỬ LIỆU NGÀY NAY:
Ngày nay, kết quả khảo cứu của các học giả Hoa Kỳ, Nga, Trung Hoa và cả
Việt Nam đều xác nhận rằng trung tâm đầu tiên của nền văn minh lúa nước
trên thế giới là Đông Nam Á, rồi từ đó lan truyền đi khắp thế giới. Cũng theo
các tác giả trên, tâm điểm của trung tâm văn minh lúa nước ở Đông Nam Á
chính là khu vực Hòa Bình ở Bắc Việt Nam (Trần Ngọc Thêm-Về bản sắc văn
hóa Việt Nam, NXB TP HCM, 1997, tr 75-86). Hòa Bình nằm trên vùng uốn
khúc của sông Đà đổ về sông Hồng, gần huyện Mê Linh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc)
thuộc quận Giao Chỉ thời Việt cổ, nơi phát tích của Hai Bà Trưng.
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Trong sách Ancient China (1967) tác giả Edward H. Schafer viết rằng:
“Thuật trồng lúa gạo và thuần hóa gia súc chắc chắn Trung Hoa đã tiếp thu
từ các sắc dân tầm thường ở miền nam xa xôi hẻo lánh (mà họ gọi là Nam
man) (Nguyên văn: The art of cultivating rice and domesticating cattle were
doubtless adopted from the despised races of the remotesouth”) (E. H Schafer,
Ancient China, New York Time-Life books.1967. tr 16)
Cũng theo tài liệu này, Khổng Tử (551-479 TCN) chưa ăn cơm và sống chủ
yếu bằng loại bánh làm bằng kê” (Confucius have subsisted chiefly on millet
cakes”. Khổng Tử cũng chưa biết uống trà (Confucius never tasted tea...) vì gạo
và trà đều xuất phát từ phương nam (sách đã dẫn, tr 16, 37, 38).
Một tác giả khác, Stephen Oppenheimer, trong sách Eden in the East (1998)
nói rõ hơn: “Ngày nay chúng ta có một hình ảnh mới kỳ lạ. Thay vì người
Trung Hoa phát kiến việc trồng lúa, chúng ta lại thấy rằng người “Nam man”
nói tiếng Nam Á từ Đông Dương đã dạy cho người Trung Hoa biết thế nào
về lúa gạo”. (Nguyên văn: “We now have a new strange image, instead of the
sinocentric model with ch Weller Taylor. The birth of Vietnam. University of
California Pressinese inventing rice cultivating, we have Austr-Asiaticspeaking
“Southern Barbarians” from Indo-Chine teaching te know-how-about rice to
the Chinese(Stephen Oppenheimer, Eden in the East, London, NXB Weidenfend and Nicoson, 1998, tr 71)
Những tài liệu còn phát hiện rằng tại vùng Mê Linh (Vĩnh Phúc, Phú Thọ
ngày nay) - quận Giao Chỉ, châu thổ Hồng Hà - người ta đã tìm thấy những
bộ xương trâu đã có mặt tại đây khoảng 2000 năm trước công nguyên (TCN)
và 2 lưỡi cày bằng đồng theo mô thức Đông Sơn (TK 5 TCN đến TK1 SCN)
dùng cho trâu cày. (Keith Weller Taylor, The birth of Vietnam, University of
California Press, 1993, tr 35)
Những tài liệu này cho thấy dân Lạc Việt đã biết làm ruộng lúa nước và đã
biết sử dụng điền khí bằng đồng trước khi bị người Trung Hoa qua xâm lăng.
Lúc đó, dân Lạc Việt dùng lưỡi cày bằng đồng vì chế tác đồ đồng là nghề luyện
kim nổi tiếng của dân Lạc Việt (như trống đồng). Lúc đó đồ sắt bị bà Lữ Hậu
nhà Hán ra lệnh cấm xuất cảng sang phía Nam Trung Hoa từ năm 183 TCN.
(Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, bản
dịch tập 1, NXB Giáo dục Hà Nội. 1998, tr 92)
Như thế, rõ ràng Nhâm Diên không phải là người khai tâm dạy dỗ dân
Việt dùng điền khí để cày cấy như Hậu Hán thư đã viết và các bộ sử khác chép
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theo. Người Việt cổ đã biết sử dụng điền khí trước khi Nhâm Diên qua cai trị
Cửu Chân.
Phải chăng Nhâm Diên, thái thú Cửu Chân, đến vùng châu thổ sông Mãnơi có trung tâm trống đồng Đông Sơn (Thanh Hóa) chứng kiến người địa
phương cày cấy bằng lưỡi cày bằng đồng rồi báo cáo láo như trên để lập công
với triều đình Trung Hoa?!
Trước khi kết thúc câu chuyện, xin mọi người lưu ý một kinh nghiệm rất
tầm thường, tầm thường đến nỗi chúng ta quên để ý.
Trong các tuồng tích cổ xưa hay truyện kiếm hiệp Trung Hoa, nói nôm na
là truyện Tàu, chúng ta đã đọc hay xem, hầu như ít có hoặc không có cảnh ăn
cơm. Lý do đơn giản như trình bày ở trên, ngày xưa người Tàu không trồng lúa
gạo, không có gạo để ăn mà chỉ có trồng lúa mì, lúa mạch và kê mà thôi. Về sau,
người Tàu mới học được cách trồng lúa gạo từ phương Nam.
Trong truyện Thủy Hử chẳng hạn, các hảo hán Lương Sơn Bạc thường vào
tửu quán, gọi vài cân thịt, vài cân rượu và thêm bánh bao chứ không ai gọi vài
thố cơm (bánh bao làm bằng bột mì nhân thịt). Có đoạn mô tả một tửu điếm
chuyên bắt cóc khách trọ lấy thịt làm nhân bánh bao.
Ví dụ đơn giản này đủ cho thấy thời xa xưa, người Tàu ở vùng Hoàng Hà
chưa biết trồng lúa gạo và không dính líu gì đến việc trồng lúa gạo của người
Việt. Vì vậy, không thể có chuyện người Tàu dạy người Việt trồng lúa gạo. Câu
chuyện người Tàu dạy người Việt trồng lúa gạo là chuyện không có thật, nhằm
mục đích xấu xa là làm người ta lầm tưởng người Tàu có công khai hóa dân
Việt mà thôi.
Người Việt tự khám phá cách trồng lúa gạo, cung ứng thực phẩm cho chính
mình và người Tàu học tập canh tác rồi trồng lúa ở nước họ.
Rõ ràng là như thế.

Trần Gia Phụng
(Toronto, Canada)
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Kinh Dịch

DI SẢN SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM
Nguyễn Thiếu Dũng
Giáo sư Quốc Học-Huế

T

ừ hai nghìn năm trước khi chúng ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ,
Tổ tiên chúng ta ở thời đại Hùng Vương đã sáng tạo Kinh Dịch và
dùng học thuyết này xây dựng nền tảng cơ bản cho văn hoá Việt Nam, nhờ thế
trong suốt một nghìn năm lệ thuộc Trung Hoa, chúng ta vẫn đứng vững không
bị đồng hoá như các dân tộc ở Hoa Nam. Người Trung Hoa không biết từ thời
điểm nào đã tiếp thu được Kinh Dịch của Việt Nam và họ cũng đã dùng Kinh
Dịch để góp phần xây dựng nền tảng văn hoá của họ. Cho nên trong sinh hoạt,
chúng ta có nhiều điểm giống họ, sau một nghìn năm mất chủ quyền, ta mất
luôn tác quyền Kinh Dịch và những gì ta nghĩ, ta làm thấy giống Trung Hoa
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ta đều tự nhận mình học của Trung Hoa. Kỳ thật không phải như vậy. Người
Trung Hoa rất trọng hướng Đông, khi họ tiếp khách, chủ nhà ngồi quay mặt
về hướng Đông để tỏ chủ quyền. Trong thời lập quốc họ luôn luôn hướng về
biển Đông, Không kể Nam Kinh những Kinh đô danh tiếng của Trung Quốc
đều lần lượt nối nhau tiến dần từ Tây Bắc sang Đông. Ngày nay những thành
phố lớn của họ cũng đều tập trung ở bờ Đông. Thế mà trong Kinh Dịch họ
phải công nhận hướng Nam là hướng văn minh, mặc dầu trong sử sách họ vẫn
cho Hoa Nam là xứ man di. Mỗi khi cần bói Dịch họ đặt Kinh Dịch trên bàn
thờ cho quay mặt về hướng Nam như hướng ngồi của Hoàng đế, rồi lạy bái cầu
xin. Cử chỉ này cho thấy trong tiềm thức họ không quên nguồn gốc Kinh Dịch
đến từ phương Nam, từ đất nước của các vua Hùng.
Trong vòng 60 năm trở lại đây một số nhà nghiên cứu Việt Nam đã trực
giác thấy rằng Kinh Dịch là tài sản của Việt Nam nhưng khi nói như thế họ vẫn
chưa thoát khỏi sự ràng buộc của truyền thuyết nên vẫn thừa nhận Phục Hy là
nhân vật sáng tạo Kinh Dịch. Cho nên không tránh được mâu thuẫn.
Ngày nay chúng ta có đầy đủ chứng lý để nói ngay rằng Kinh Dịch là sản
phẩm của Việt Nam, do chính Tổ Tiên người Việt sáng tạo, trên chính quê
hương Việt Nam với nhiều bằng chứng vật thể còn lưu dấu trên đồ gốm Phùng
Nguyên, đồ đồng Đông Sơn. Phục Hy, Văn Vương chưa từng làm ra Dịch.
1) CHỨNG LÝ VẬT THỂ: Kinh Dịch xuất hiện tại Việt Nam một nghìn
năm trước khi có mặt tại Trung Quốc:
Tại di chỉ xóm Rền, thuộc nền Văn hoá khảo cổ Phùng Nguyên, các nhà
khảo cổ đã đào được một chiếc nồi bằng đất nung (11, tr 642) trên có trang trí
bốn băng hoa văn, mỗi băng nầy tương đương với một hào trong quẻ Dịch,
theo phép đọc Hổ thể thì đây chính là hình khắc của quẻ Lôi thuỷ Giải. Đây
có thể xem là chứng tích xưa nhất trên toàn thế giới hiện chúng ta đang có
được về Kinh Dịch. Chiếc nồi báu vật vô giá này mang trên mình nó lời cầu
nguyện của Tổ tiên chúng ta về cảnh mưa thuận gió hòa, mong sao được sống
một đời an bình không có họa thuỷ tai, Lôi Thuỷ Giải là mong được giải nạn
nước quá tràn ngập (lũ lụt), hay nước quá khô cạn (hạn hán). Niên đại của Văn
Hoá Phùng Nguyên được Hà Văn Tấn xác định: “Phùng Nguyên và Xóm Rền
đều là các di chỉ thuộc giai đoạn giữa của văn hoá Phùng Nguyên. Hiện tại
chưa có niên đại C14 cho giai đoạn này. nNhưng hiện nay chúng ta đã có một
niên đại C14 của di chỉ Đồng Chỗ là di chỉ mà tôi cho là thuộc giai đoạn sớm
của văn hoá Phùng Nguyên: 3800 + 60 BP (Bln-3081) tức 1850 + 60BC (Hà
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Văn Tấn 1986: 181-182). Như vậy, các di chỉ Phùng Nguyên và Xóm Rền phải
muộn hơn niên đại này. Nhưng Phùng Nguyên và Xóm Rền lại sớm hơn các
niên đại C14 của lớp dưới di chỉ Đồng Đậu. Hiện nay lớp này cócác niên đại:
3330+100BP (Bln-830), 3050+80BP (Bln-3711); 3015+65BP (HCMV 05/93);
3100+50BP (HCMV 06/93).
Nếu tin vào các niên đại C14 này thì giai đoạn giữa của văn hoá Phùng
Nguyên nằm vào khoảng giữa thế kỷ 17 và thế kỷ 14 trước Công nguyên...
tương đương với văn hoá Thương ở Trung Quốc, thậm chí với giai đoạn sớm
của văn hoá này. (1, tr 578-579).
Về phía Trung Quốc, tuy theo truyền thuyết cho là Kinh Dịch do Phục Hy
thời đại tối cổ Trung Quốc tạo ra nhưng trên thực tế không có chứng cứ nào để
xác nhận chuyện này. Triết gia đầy uy tín của Trung Quốc Phùng Hữu Lan đã
khẳng định trong Trung Quốc Triết học sử: “Suốt thời nhà Thương chưa có Bát
Quái” (bản Hồng Kông 1950 tr 457). Chưa có Bát Quái nghĩa là chưa có Kinh
Dịch. Quẻ Dịch xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc là trên sách Tả Truyện thời
Xuân Thu-Chiến Quốc (772-221 BC). Vào thời kỳ này trên một số lớn các trống
đồng Đông Sơn ở Việt Nam đã có khắc hình quẻ Lôi Thuỷ Giải bằng 6 dải băng
nghĩa là đầy đủ 6 hào. Vậy là rõ ràng Kinh Dịch đã có ở Việt Nam từ thời các Vua
Hùng, so với chứng cứ cụ thể của Trung Quốc Kinh Dịch đã có ở nước ta trước
Trung Quốc cả nghìn năm. Chuyện này chẳng khác chichuyện tổ tiên ta đã biết
trồng lúa nước nghìn năm trước Trung Hoa mà Trần Trọng Kim vẫn viết trong
Việt Nam sử lược là người Trung Hoa có công dạy dân ta làm ruộng.
2) CHỨNG LÝ NGÔN NGỮ HỌC: Một số tên quẻ Dịch là tên tiếng Việt
không phải tiếng Trung Quốc:
Người ta thường gọi Kinh Dịch hay Kinh Diệc và cứ đinh ninh Diệc là do
Dịch đọc chệch đi, kỳ thật tổ tiên ta nói Kinh Diệc và người Trung Hoa đã đọc
chệch đi thành Dịch. Tiếng Trung Hoa Dịch còn có thể đọc là Diệc (Xem Khang
Hy Từ Điển). Diệc là một loài chim nước, có họ với loài cò. Đây là những loài
chim quen thuộc với đồng ruộng, với văn minh nông nghiệp, văn minh Văn
Lang. Kinh Dịch là kết tinh của văn minh nông nghiệp, các nhà sáng tạo kinh
Dịch Việt Nam lấy hình ảnh con Diệc, con Cò làm tiêu biểu cho hệ thống triết
học của mình là hợp lý, nhưng người Trung Quốc muốn làm biến dạng cho khác
đi, cho rằng chữ Dịch là hình ảnh con tích dịch một loại thằn lằn hay biến đổi
màu sắc theo thời gian chẳng thân thiết gần gũi gì với người nông dân cả. Điều
này đã được ghi chú rất rõ trên trống đồng Đông Sơn về sau sẽ giải rõ.
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Tên tám quẻ đơn Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài đều là tiếng
Việt không phải là tiếng Trung Quốc. Các học giả Trung Hoa rất lúng túng khi
giải nghĩa nguồn gốc tên những quẻ này vì họ cứ cho đó là tiếng Hoa nên tìm
mãi vẫn không lý giải được. Ở đây chỉ dẫn một quẻ để minh chứng. Quẻ Ly
không có nguồn gốc Trung Hoa, đây chỉ là chữ ghi âm tiếng Việt, một dạng
chữ Nôm loại giả tá. Kinh Dịch bản thông hành ghi là Ly, âm Bắc Kinh đọc là
Lĩ, nhưng bản Bạch Thư Chu Dịch đào được ở Mã Vương Đôi thì lại ghi là La,
âm Bắc Kinh đọc là luó (đọc như lửa). Rõ ràng đây là cách ghi của hai người
Trung Hoa ở hai nơi hoặc hai thời điểm nghe người Việt Nam nói là quẻ Lửa,
một người bèn ghi là lǐ (Ly), một người lại ghi là luó (La). Còn người Việt Nam
viết chữ Nôm Lửa thì lại dùng chữ lã làm âm. Cả ba âm Ly, La, Lã đều là cận
âm với âm lửa, dùng để ghi âm âm lửa. Như vậy quẻ Ly không phải là quẻ có
nghĩa là lìa hay là dựa như người Trung Hoa nghĩ mà chính là quẻ Lửa tức là
quẻ Hoả như về sau họ đã dịch đúng nghĩa của nó.
3) CHỨNG LÝ ĐỒ TƯỢNG: Kinh Dịch Trung Hoa thiếu một hình đồ
trọng yếu, trong khi hình đồ này đang được cất giấu tại Việt Nam. Chứng tỏ
Việt Nam mới là nước sáng tạo kinh Dịch.
Đồ tượng và quái tượng (quẻ) là những hình tượng cơ bản cấu tạo nên
Kinh Dịch. Cả hai đều có những giá trị bổ túc cho nhau để hình thành kinh
Dịch. Đọc Dịch mà chỉ chú trọng đến quẻ không chú ý đến Đồ là một thiếu sót
đáng tiếc vì như thế là đã bỏ qua quá nửa phần tinh tuý của Dịch. Những ứng
dụng quan trọng của Dịch đa phần đều căn cứ trên đồ, như thuyết trọng nam
khinh nữ chi phối sâu đậm nhân sinh quan Trung Quốc thời kỳ Phong kiến là
ảnh hưởng Càn trọng Khôn khinh của Tiên Thiên Đồ, xem Phong Thuỷ, coi
Tử vi, học thuyết Độn Giáp, Thái Ất phát sinh ở Trung Hoa là do ảnh hưởng
của Hậu Thiên Đồ. Y học, Võ thuật, Binh Thư Đồ trận lừng danh của Trung
Quốc đều từ các Thiên Đồ mà ra. Theo thuyết Tam tài, cơ sở để xây nên toà
lâu đài Kinh Dịch thì phải có ba Đồ chính là Tiên Thiên Đồ, Hậu Thiên Đồ và
Trung Thiên Đồ nhưng suốt cả hai nghìn năm nay, Trung Quốc chỉ lưu hành
hai Đồ Tiên Thiên và Hậu Thiên. Người Trung Hoa tuyệt nhiên không tìm ra
Trung Thiên Đồ, cuối cùng họ đành bó tay, rồi thản nhiên kết luận, không cần
có Trung Thiên Đồ. Đã có Tiên Thiên Đồ làm thể và Hậu Thiên Đồ làm dụng
là đủ lắm rồi. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Dịch học Trung Quốc
mà cũng là cái may lớn nhất cho ta để từ chỗ sơ hở này ta tìm ra chứng lý quan
trọng nhất, quyết định nhất để xác nhận tác quyền của Việt Nam. Trung Quốc
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không có Trung Thiên Đồ, một Đồ quan trọng bậc nhất dùng làm la bàn để
viết nên kinh văn các lời hào, Việt Nam lại cất giữ Trung Thiên Đồ! Vậy thì ai
là chủ nhân Kinh Dịch? Câu hỏi đã được trả lời, bí ẩn hai nghìn năm đã được
trưng ra ánh sáng.
Tác giả sách này có may mắn là đã thiết lập được Trung Thiên Đồ. Đồ này
quẻ Càn ở phương Nam, quẻ Đoài ở phương Đông Nam, quẻ Tốn ở phương
Đông, quẻ Khảm ở phương Đông Bắc, quẻ Ly ở phương Bắc, quẻ Cấn ở Tây
Bắc, quẻ Chấn ở Tây và quẻ Khôn ở phương Tây Nam.

Trung Thieân Ñoà

Đây chính là Đồ thứ ba trong số ba Thiên Đồ trọng yếu của Kinh Dịch mà
người Trung Hoa không tìm ra. Nếu Tiên Thiên Đồ là Thiên Đồ, Hậu Thiên
Đồ là Địa Đồ thì Trung Thiên Đồ là Nhân Đồ nghĩa là Đồ nói về con người.
Có một danh họa tài ba nào chỉ trong một hình vẽ có thể biểu đạt ba hình thái
khác nhau về con người? điều này chưa ai làm được, ngay cả máy móc tân tiến
nhất, hiện đại nhất cũng không thể làm việc này. Thế mà Trung Thiên Đồ cùng
một lúc có thể diễn tả ba trạng thái khác nhau đó:
Baùn caàu
naõo phaûi

Baùn caàu
naõo traùi

Tay phaûi
-

Tay traùi
+

Chaân phaûi
+

Chaân traùi
-

Hình A con ngöôøi sinh lyù
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Trung Thiên Đồ có mục đích nói về những vấn đề liên quan đến con người
cho nên hình đồ Trung Thiên có thể biểu thị ba khía cạnh khác nhau của con
người về mặt sinh lý, về mặt siêu lý và về mặt đạo lý:
a) Con người sinh lý (hình a): Quẻ Càn tượng cho bán cầu não phải, Quẻ
Khôn tượng cho bán cầu não trái. Khi một người bị tai biến mạch máu não ở
bán cầu phải thì tay chân bên trái thường bị liệt, ngược lại cũng thế. Vì Càn
thuộc dương nên liên quan đến tay trái gồm hai quẻ Chấn dương và Cấn dương
và vì tay trái đã dương thì chân trái lại thuộc về âm nên chân có quẻ Ly âm. Trái
lại, bán cầu não trái Khôn âm sẽ ảnh hưởng đến tay phải Trạch âm và Tốn âm
cùng với chân Khảm dương. Điều này tương đồng với kết quả thực nghiệm
của Leokadia Podhorecka (1986), trình bày năm 1986 tại hội nghị quốc tế về
Trường sinh học tại Zagrev về tính bất đối xứng phải - trái trong nhân thể (2,
tr117). Hình đồ cũng thể hiện được y lý Đông Phương cho rằng Thiên khí
tả truyền: Dương khí đi từ bên phải (Càn dương) sang bên trái (Cấn, Chấn
dương), Địa khí hữu truyền: Âm khí đi từ bên trái (Khôn âm) sang bên phải
(Đoài, Tốn âm). Con người muốn sống cần phải thở (Càn phế, chủ khí), sau
đó phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn (Khôn, tỳ vị). Con người khoẻ mạnh
khi tâm (Ly) giao hoà với thận (Khảm), nếu tâm thận bất giao sẽ sinh tật bệnh,
vị y tổ Việt Nam Lê Hữu Trác đã phát triển học thuyết này để chữa bệnh rất
hiệu quả.
b) Con người siêu lý (hình B): Theo trải nghiệm của các hành giả Yogahoặc Khí công, Thiền, thì cơ thể có bảy trung tâm năng lượng tác động chi
phối sự sống của con người, gọi là bảy đại huyệt hay là bảy luân xa. Trung

LX 5
AÁn
ñöôøng

LX 7
Thieân
Moân

LX -4
Voïng
taâm

LX 6
Kim
maãu

LX +4
Chaân
taâm

LX 2
Thaän
thuyû

Luaân xa 1
Hoaû
xaø

LX 3
Ñôn
ñieàn

Hình B con ngöôøi sieâu lyù
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Thiên Đồ chính là biểu đồ hệ thống bảy luân xa đó, theo thứ tự từ dưới lên:
luân xa 1 là Hoả xà Kundalinê chính là quẻ Ly hoả, Luân xa 2 là Mệnh môn
quan chính là quẻ Khảm (thận thuỷ), Luân xa 3 là Đơn điền Ngũ hành Sơn
chính là quẻ Cấn sơn, Luân xa 4 là luân xa tâm gồm hai quẻ Tốn (tâm âm) và
Chấn (tâm dương), luân xa 5 là trung tâm Ấn đường chính là quẻ Đoài, luân
xa 6 nằm ở chân mi tóc hay huyệt Thượng tinh mà Đạo giáo thường gọi là Kim
mẫu chính là quẻ Khôn (Địa mẫu), Luân xa 7 là huyệt Thiên môn Bách hội
chính là quẻ Càn Thiên.
Xaû
Hæ

Töø bi

Voïng
taâm

Chaân
taâm

Tham
(nuùi)

Si
(nöôùc)
Saân
(löûa)

Hình C con ngöôøi ñaïo lyù

c) Con người đạo lý (hình C): Trung Thiên Đồ còn biểu đạt một mẫu
người đạo lý tâm linh: quẻ Sơn tượng cho tính người tham lam muốn tích luỹ
như núi (Tham), quẻ Ly hoả tượng cho người có tính sân như lửa (Sân), quẻ
Khảm Thuỷ tượng cho người có tính si như nước đổ dồn về chỗ thấp (Si), ba
thói xấu đó sẽ dẫn con người đến chỗ ác tượng trưng bằng quẻ Tốn (tâm âm,
nhục tâm, vọng tâm), (như thuyết Tam Độc của Phật Giáo). Nhưng nếu con
người biết phát triển tâm từ bi như tình yêu của mẹ tượng bằng quẻ Khôn (Địa
Mẫu -Từ bi), khiến tâm thanh tịnh an lạc tượng bằng quẻ Đoài (vui, Hỉ), lúc
nào cũng sẵn lòng cảm thông tha thứ cho người, tượng bằng quẻ Càn (Xả) thì
con người sẽ đạt được cõi phúc, tượng bằng quẻ Chấn (tâm dương, Chân tâm,
Đạo tâm), (như thuyết Tứ vô lượng tâm của Phật giáo).
4) PHÁT HIỆN TRUNG THIÊN ĐỒ TRONG TRUYỀN THUYẾT
Kinh Dịch có tám quẻ đơn: Càn còn gọi là Thiên có tượng là trời, là vua, là
cha. Khôn còn gọi là Địa có tượng là đất, là hoàng hậu, là mẹ. Khảm còn gọi
là Thuỷ có tượng là nước, là cá (ngư). Ly còn gọi là Hoả có tượng là lửa. Cấn
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còn gọi là Sơn có tượng là núi. Đoài còn gọi là Trạch có tượng là đầm (hồ).
Chấn còn gọi là Lôi có tượng là sấm, là con trai trưởng. Tốn còn gọi là Phong
có tượng là gió, là cây (mộc).
Khi tám quẻ đơn chồng lên nhau ta được 64 quẻ kép, nhưng khi tám quẻ
đơn được đặt trên vòng tròn ta sẽ được ba thiên đồ căn bản: Tiên Thiên Đồ
thường được người Trung Hoa gọi là Tiên Thiên Đồ Phục Hy vì cho là do Phục
Hy chế ra, Hậu Thiên Đồ cũng được người Trung Hoa gọi là Hậu Thiên Đồ
Văn Vương vì cho là do Văn Vương thiết lập, ở đây chúng tôi chỉ gọi là Tiên
Thiên Đồ và Hậu Thiên Đồ vì đã chứng minh được Kinh Dịch do người Việt
Nam sáng chế nên Phục Hy, Văn Vương chẳng can dự gì vào việc sáng tạo các
thiên đồ. Dịch đồ thứ ba chính là Trung Thiên Đồ đã được tổ tiên Việt Nam
cất giấu trong truyền thuyết Lạc Long Quân- Âu Cơ.
Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ không chỉ là một huyền sử về nguồn
gốc dân tộc “Con Rồng cháu Tiên”, một thông điệp về tình đoàn kết, nghĩa yêu
thương giữa các dân tộc anh em, đồng bào mà còn chứa đựng một thông tin
về di sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam đã được tổ tiên chúng ta bí mật
cất giữ trong đó: tôi muốn nói đến Kinh Dịch đứa con lưu lạc của Việt Nam
đã được Trung Quốc nuôi dưỡng và đã thành danh ở đó. Nếu chúng ta kết
hợp những thông tin nằm rải rác trong các truyền thuyết Lạc Long Quân-Âu
Cơ, truyện Hồ tinh, Mộc tinh, Ngư tinh ta sẽ thiết lập được một Trung Thiên
Đồ mà người Trung Quốc chưa hề biết đến. Theo Kinh Dịch, Lạc Long Quân
thường được nhân dân gọi là Bố mỗi khi có việc cần giúp đỡ có thể ký hiệu
bằng quẻ Càn có tượng là vua, là cha. Lạc Long Quân thường sống ở Thuỷ phủ
ký hiệu là quẻ Khảm có tượng là nước. Lạc Long Quân diệt được Hồ tinh là
con cáo chín đuôi sống hơn ngàn năm ở đầm Xác Cáo nay là Hồ Tây, sự kiện
này có thể ký hiệu bằng quẻ Đoài tức quẻ Trạch có tượng là đầm. Đất Phong
Châu thời Thượng cổ có cây Chiên đàn sống hàng ngàn năm, chim hạc thường
đến đậu ở đấy nên nơi đó còn gọi là đất Bạch Hạc(nay thuộc tỉnh Phú Thọ), lâu
ngày cây hoá thành yêu tinh dân gọi là thần xương cuồng, Kinh Dương Vương
và Lạc Long Quân ra sức đánh đuổi, cứu dân thoát khỏi sự bức hại của xương
cuồng. Sự kiện này có thể ký hiệu bằng quẻ Tốn còn gọi là quẻ Phong có tượng
là mộc. Lạc Long Quân cũng có công diệt được ngư tinh, con yêu ngư xà ăn
thịt người, chuyện này cũng thuộc quẻ Khảm ký hiệu ở trên. Truyền thuyết
thường nói chung là Lạc Long Quân (quẻ Càn) diệt hồ tinh (quẻ Đoài), diệt
mộc tinh (quẻ Tốn), diệt ngư tinh (quẻ Khảm) để cứu dân, từ đó ta đã có được
một vế của Trung Thiên Đồ: Càn-Đoài-Tốn-Khảm. Theo truyền thuyết Lạc
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Long Quân nói với Âu Cơ (được tôn xưng là Quốc mẫu, là mẹ, ký hiệu là quẻ
Khôn): “Ta là nòi rồng, đứng đầu thuỷ tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất,
tuy khí âm dương họp lại mà sinh ra con, nhưng thuỷ hoả tương khắc, dòng
giống bất đồng, khó ở với nhau lâu được, nay phải chia ly. Ta đem năm mươi
con về thuỷ phủ chia trị các xứ, năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia
nước mà trị. Lên núi xuống biển, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên nhau”
(1, tr 30). Như thế là truyền thuyết đã xác định rất rõ tính cách tương phản
giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. Long Quân thuộc quẻ Khảm (Thuỷ) thì Âu Cơ
thuộc quẻ Ly (Hoả). Truyền thuyết kể tiếp: “Âu Cơ và năm mươi con lên ở đất
Phong Châu (nay là huyện Bạch Hạc) suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con
cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang”. Lên Phong
Châu là lên núi ký hiệu là quẻ Cấn có tượng là núi, tôn người con cả ký hiệu là
quẻ Chấn vì Chấn có tượng người con trưởng. Ta lại có thêm vế thứ hai của
Trung Thiên Đồ: Ly-Cấn-Chấn -Khôn. Đến đây ta đã khai quật được Trung
Thiên Đồ từ lớp ngôn ngữ truyền thuyết, các quẻ xếp theo thứ tự Càn -Đoài
-Tốn -Khảm -Ly -Cấn -Chấn -Khôn theo chiều ngược kim đồng hồ.
5)VAI TRÒ TRUNG THIÊN ĐỒ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH BẢN
VĂN KINH DỊCH:
a) Bố cục Kinh Dịch: Kinh Dịch có 64 quẻ, 30 quẻ đầu thuộc về thượng
kinh, 32 quẻ sau thuộc về hạ kinh. Nhìn vào cách sắp đặt vị trí các quẻ Dịch
trong bản kinh văn thông hành ta không thể không nghĩ rằng các nhà làm
Dịch đã sử dụng Trung Thiên Đồ như là la bàn để phân bố các quẻ. Mở đầu
kinh văn là hai quẻ Càn số 1, Khôn số 2 đúng như vị trí Càn Khôn đứng bên
nhau trên Trung Thiên Đồ, cuối thượng kinh là hai quẻ Khảm số 29 và Ly số
30 đúng như vị trí Khảm Ly dưới Trung thiên Đồ. Mở đầu hạ kinh là hai quẻ
Trạch Sơn Hàm số 31 và quẻ Lôi Phong Hằng số 32 đúng như vị trí quẻ Đoài
Trạch đối qua tâm với quẻ Cấn Sơn tạo thành quẻ Trạch Sơn Hàm, quẻ Chấn
Lôi đối qua tâm với quẻ Tốn Phong tạo thành quẻ Lôi Phong Hằng nằm giữa
Trung Thiên Đồ. Cuối hạ kinh là hai quẻ Thuỷ Hoả Ký Tế số 63 và Hoả Thuỷ Vị
Tế số 64 đúng như vị trí quẻ Khảm Thuỷ giao hoán với quẻ Ly Hoả tạo thành.
Khác hẳn với Tiên Thiên Đồ và Hậu Thiên Đồ các quẻ Càn Khôn Ly Khảm
đứng đối nhau qua tâm, biểu hiện trạng thái phân ly, trên Trung Thiên Đồ các
quẻ Càn Khôn Ly Khảm đứng gần nhau từng đôi một biểu hiện trạng thái giao
hội. Ở tự nhiên mọi vật có thể đối nghịch, vừa tương phản vừa tương thành.
Nhưng ở con người thì khác, con người là một chỉnh thể, một thái cực, một
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toàn đồ âm dương phải tương hội điều hoà, nếu một bên thiên thắng con
người sẽ bất ổn, phát sinh bệnh tật.
b) Đặt tên cho quẻ Dịch: Nhiều nhà chú giải Kinh Dịch Trung Quốc khi
giải thích nghĩa chữ giao của hào thượng cửu quẻ Thiên Hoả Đồng nhân số
13 <<Đồng nhân vu giao>> thường chỉ dừng lại ở vấn đề chính trị xã hội nên
hiểu giao theo một nghĩa rất hẹp, họ cho giao là vùng đất ngoại ô kinh thành
nếu muốn đồng thì nên tìm người ở xa mà liên hiệp. Hiểu như vậy thì không
sát nghĩa và không đúng với lập ý của người làm ra Kinh Dịch. Có lẽ vì người
Trung Quốc trong tay không có la bàn Trung Thiên Đồ là đồ đã bị Tổ tiên
người Việt Nam cất giấu rất kỹ không truyền ra ngoài nên không hiểu rằng
giao tức là giao hội, khi hoả xà Kundalinê từ lâu cuộn mình ở đốt xương cùng
có đủ điều kiện lên hợp nhất với thần Vishnou cư trú ở huyệt Thiên môn nghĩa
là khi luân xa số 1 là quẻ Ly Hoả hoà nhập với luân xa số 7 là quẻ Càn Thiên
là lúc con người đạt đến trạng thái toàn thức, hạnh phúc hoàn hảo nhất, con
người đạt đến mức độ giao hội cùng vũ trụ, tha nhân, vì thế mới đặt tên cho
quẻ này là Thiên Hoả Đồng nhân. Giao nằm ở hào thượng cửu (theo Dịch lý
thuộc tài thiên), tức là ở mức độ đồng nhân cao nhất, mức độ hoà đồng siêu
việt. Nếu hiểu giao như nghĩa các chữ Đông giao (ngoại ô phía đông), Nam
giao (ngoại ô phía Nam) thì không phù hợp với cấu trúc quẻ Dịch, hiểu như
vậy là mặc nhiên nhận giao thuộc về đất phải nằm ở hào hai, tài Địa. Cũng như
quẻ Đồng Nhân, các Dịch học gia Trung Quốc cũng bị hạn chế khi hiểu quẻ
Đại Hữu chỉ là sở hữu tài sản vật chất, họ không ngờ rằng Đại Hữu là sở hữu
tài sản tinh thần vĩ đại, quẻ này chính là ghi lại thành tựu một quá trình công
phu trải nghiệm của hành giả đã hợp nhất với vũ trụ, mà mỗi hào mô tả thành
quả một chặng đường liên tục từ hạ đẳng công phu đến thượng đẳng công phu.
c) Đọc lại Kinh Dịch: Nhờ có Trung Thiên Đồ ta có thể đọc lại Kinh Dịch
một cách chính xác hơn. Ta có Trung Thiên Đồ là la bàn tổ tiên ta dựa vào đấy
để viết các lời hào nên chúng ta có cách đọc thuận lợi hơn. Ở đây tôi chỉ xin
dẫn ra một thí dụ để minh chứng. Kinh Dịch có ba quẻ nói đến Tây Nam, quẻ
Giải: “Lợi Tây Nam”, quẻ Kiển: “lợi Tây Nam, bất lợi Đông Bắc”, quẻ Khôn:
“Tây Nam đắc bằng, Đông Bắc táng bằng”. Căn cứ vào Hậu Thiên Đồ, quẻ
Khôn (đất) nằm ở hướng Tây Nam, quẻ Cấn (núi) nằm ở hướng Đông Bắc,
Vương Bật, người thời Tam Quốc, trong Chu Dịch chú giải thích như sau: “Tây
Nam là đất bằng, Đông Bắc là núi non.Từ chỗ khó mà đi đến chỗ bằng, cho
nên khó khăn sẽ hết, từ chỗ khó mà đi lên núi, thì sẽ cùng đường”, Khổng Dĩnh
Đạt trong Chu Dịch chính nghĩa viết: “Tây Nam thuận vị là hướng bằng phẳng
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dễ đi, Đông Bắc hiểm vị là chỗ trắc trở khó khăn. Đường đi lắm trắc trở, tất cả
đi đến chỗ bằng dễ đi thì khó khăn sẽ hết, trái lại nếu đi vào chỗ hiểm thì càng
bế tắc cùng đường. Đi ở phải hợp lý vậy”. (3, tr 846). Trương Thiện Văn trong
Từ điển Chu Dịch giải thích: “Lợi cho việc đi về đất bằng Tây Nam, không lợi
cho việc đi về phía núi non đông bắc. Tây nam tượng trưng cho đất bằng, Đông
bắc tượng trưng cho núi non. Đây nói ở thời kiển nạn mọi hành động đều phải
tránh khó khăn hiểm trở, phải hướng về phía bằng phẳng thì mới có thể vượt
qua kiển nạn, vì vậy nói lợi tây nam, bất lợi đông bắc”.(3, tr 907). Nói chung lời
giải thích của đa số Dịch gia Trung Quốc đều dựa vào vị trí các quẻ trên Hậu
Thiên Đồ và đều cho núi là trở ngại, nhưng giải như vậy không thể khớp với
Dịch lý, quẻ Kiển tức là quẻ Thuỷ Sơn Kiển, hình tượng nước ngập núi, trận
đại hồng thuỷ. Vậy núi chỉ là trở ngại thứ yếu. Sự thật đối với người cổ đại núi
tuy có khổ ải hơn nơi bằng phẳng nhưng không phải là trở ngại đáng kể. Đối
với người cổ đại núi là nhà, hang hốc là nhà. Núi che chở cho họ, cung cấp thực
phẩm, đùm bọc nuôi dưỡng họ. Nói cho cùng với tượng quẻ như vậy, người
ta không lo về núi mà nỗi lo triền miên chính là nước. Suốt thời cổ đại, nhất là
ở Việt Nam, chiến tranh bất tận là chiến cuộc giữa NGƯỜI với NƯỚC. Con
người khơi dòng lấy đất canh tác, đẩy lùi biển để giành đất sống. Khi con người
thắng biển nghĩa là khi Sơn tinh thắng Thuỷ tinh, Kiển nạn được giải. Vấn đề
lật ngược, quẻ Thuỷ Sơn Kiển lật thành quẻ Sơn Thuỷ Mông, Thoán từ ca ngợi
chiến công thần thánh này là Lợi Trinh (thắng lợi bền chặc).
Ở Hậu Thiên Đồ cũng như ở Trung Thiên Đồ, quẻ Khôn cùng ở vị trí Tây
Nam nhưng ở vị trí Đông Bắc thì quẻ của hai đồ hoàn toàn ngược nhau. Nếu
Hậu Thiên Đồ là quẻ Cấn (núi) thì ở Trung Thiên Đồ lại là quẻ Khảm (nước).
Ta thấy rõ muốn hiểu nghĩa lời hào của ba quẻ đó không thể dựa vào vị trí
quẻ trên Hậu Thiên Đồ, vì không chính xác. Chỉ có thể dựa vào vị trí quẻ trên
Trung Thiên Đồ mới làm sáng tỏ được nghĩa quẻ. Con người không ngại núi
mà chỉ e sông, e biển. Câu lợi Tây Nam, bất lợi Đông Bắc không phù hợp với
thực tiễn Trung Quốc vì con đường sống của họ luôn dịch chuyển từ Tây Bắc
sang Đông Bắc, hành trình các kinh đô của các triều đại Trung Hoa thường
đi từ núi ra biển: Tây An-Trường An-Lạc Dương-Khai Phong-BắcKinh. Đó là
hành trình ngược với lời hào ba quẻ: Giải, Khôn, Kiển.
Trong khi đó lời hào ba quẻ trên lại hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt
Nam. Đối với Việt Nam, Đông Bắc mới thực là bất lợi, đó là biển cả là cửa ngỏ
cho phong kiến Trung Hoa xâm lược. Việt Nam chỉ có con đường sống là mở
nước về phương Nam và Tây nam. Lịch sử Việt Nam đã chứng thực lời đó,
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đã hai lần chúng ta tiến về hướng Tây Nam, đợt đầu tiến về đồng bằng Thanh
Nghệ Tĩnh, đợt sau tiến về vựa lúa châu thổ sông Cửu Long. Lời hào trên vẫn
còn là lời dự báo ứng nghiệm với Việt Nam ngày nay: Tây Nam đắc bằng khi
gia nhập khối Đông Nam Á, con đường Tây nam đang ở thế thuận lợi.
6) KẾT LUẬN:
Chúng ta còn nhiều chứng lý từ vật thể đến phi vật thể, từ ngôn ngữ đến
văn bản, nhưng mấu chốt hơn hết để chứng minh Kinh Dịch do Tổ tiên người
Việt Nam sáng tạo vẫn là vai trò của Trung Thiên Đồ. Khi một người muốn
chứng minh một vật là sản phẩm do chính mình đúc ra thì người đó phải
trưng ra khuôn đúc, ở đây cũng vậy Trung Quốc không có Trung Thiên Đồ
giống như không có khuôn đúc thì làm sao bảo rằng Trung Quốc đã sáng chế
ra Kinh Dịch. Thật ra Trung Quốc chỉ có công phát huy Kinh Dịch nhờ đó
Kinh Dịch mới có bộ mặt vĩ đại như ngày nay, cũng như họ đã làm rạng rỡ cho
Thiền nhưng không ai có thể quên Thiền có nguồn gốc từ Phật giáo Ấn Độ.
Đã đến lúc cái gì của César phải trả lại cho César. Khi chúng ta nhận ra rằng
Kinh Dịch là di sản của Tổ tiên ta sáng tạo, ta sẽ hiểu được do đâu ta cũng cùng
dải đất với các dân tộc vùng Hoa Nam, núi liền núi, sông liền sông mà họ bị
đồng hoá còn chúng ta thì không. Kinh Dịch chính là cuốn Cổ văn hoá sử của
Việt Nam mà Tổ tiên chúng ta còn lưu lại ngày nay, tuy có bị sửa đổi nhuận
sắc nhiều lần nhưng những vết tích của nền văn minh thời các vua Hùng dựng
nước vẫn còn đậm nét trong nhiều quẻ Dịch.
Người sáng tạo Kinh Dịch đã dựa vào Trung Thiên Đồ để bố cục vị trí các
quẻ đúng như bản thông hành hiện đang phổ biến. Các Dịch học gia Trung
Quốc căn cứ vào vị trí các quẻ theo Hậu Thiên Đồ nên có nhiều câu trong Kinh
văn bị họ giảng sai với ý nguyên tác, muốn giảng cho đúng phải dựa vào Trung
Thiên Đồ, không thể làm khác được.
Trung Thiên Đồ giữ một vị trí quan trọng và quyết định như vậy đã được
Tổ Tiên Việt Nam cất giấu rất kĩ trong truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ.
Từ truyền thuyết này có thể tìm lại Trung Thiên Đồ. Trung Thiên Đồ còn được
khắc ghi cẩn trọng trên Trống đồng Đông Sơn có điều kiện tác giả bài này sẽ
công bố sau.
Chúng tôi còn nhiều minh chứng khác để kiện toàn chứng lý cho kỳ án
này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kinh Dịch chính là sáng tạo của Tổ tiên Việt
Nam. Muốn hiểu đúng bản chất văn hoá Việt Nam không thể không khảo sát
Kinh Dịch, như là sáng tạo của Việt Nam.
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Xăm Hường
- Sáng tác của người Huế

MỘT TRÒ CHƠI TAO NHÃ VÀ VUI VẺ TRONG NGÀY TẾT
CỦA NGƯỜI DÂN XỨ HUẾ VÀ CÁC XỨ CẬN HUẾ

S

áng mồng 7 tháng giêng năm Đinh Hợi (2007), tôi đang chiên mấy
miếng bánh tét thì nghe bà xã tôi gọi với xuống từ lầu 1: “Anh Đoàn ơi!
Xăm hường trong chương trình VTV1 của truyền hình VN kìa”. Tôi vội bật
TV, vừa kịp lúc phóng viên đang phỏng vấn một người dân sống ở phố cổ Hội
An. Người này bảo rằng trò chơi Xăm Hường là một trò chơi của người Tàu,
được du nhập vào VN do người Minh Hương (Việt gốc Tàu) từ rất lâu khi tổ
tiên của họ chạy sang Việt Nam và được chúa Nguyễn cho lập thành làng gọi

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

99

là Minh Hương. Tôi nhận thấy cả phóng viên lẫn người được phỏng vấn đều
có những phát biểu trên phương tiện truyền thông dễ gây ra ngộ nhận. Phát
biểu đó mang tính võ đoán và thiếu căn cứ về xuất xứ của trò chơi xăm hường.
Bài viết này nhằm xác định Xăm Hường là một sáng tác của người Việt.
Trò chơi được bày ra để làm trò tiêu khiển trong nội cung Triều Nguyễn. Sau
đó, các quan lại và những người trong Nguyễn Phước Tộc, mang trò chơi này
ra ngoài cung và trò chơi trở nên phổ biến từ thành thị đến nông thôn Huế và
Thừa Thiên.
Người dân các xứ Quảng (Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi) cũng có
những gia đình chơi trò Xăm Hường nhưng rất ít. Những gia đình này có thể là
người gốc Huế hoặc có dây mơ rễ má gì với người Huế. Hoặc giả, trong dòng tộc có
người làm quan trong triều đình Huế, hoặc giả họ là bà con dâu rể với người Huế.
Vào trong Nam hay ngoài Bắc, trò chơi này hoàn toàn lạ lẫm. Như vậy, trò
chơi Xăm Hường ví như vết dầu loang, trò chơi từ cung đình Huế lan ra khắp
Huế và Thừa Thiên rồi tỏa ra các vùng xứ Quảng, rồi thôi. Những vùng xa như
Bình Định, Phú Yên trở vào đến Cà Mau, từ Quảng Bình trở ra Bắc hầu như
chẳng ai biết trò chơi này.
Trở lại bài phỏng vấn về Xăm Hường trên VTV1, bảo rằng Xăm Hường có
nguồn gốc từ Trung Quốc là không có căn cứ.
Nếu người Minh Hương đem trò chơi này du nhập vào Việt Nam thì không
cứ gì có người Minh Hương ở Hội An chơi trò này mà người Minh Hương ở
Chợ Lớn là một cộng đồng người Hoa rất rộng lớn lại không biết trò chơi này?
Dòng họ Mạc Thiên Tích lập nghiệp ở Hà Tiên ắc cũng phải đem trò chơi thú
vị này du nhập chứ sao lại không nhỉ?
Để chứng minh thêm trò chơi Xăm Hường phát sinh từ nội cung triều
Nguyễn, tôi dẫn ra đây 4 chứng cứ:
1. Nếu phát sinh từ các triều vua trước ở Thăng Long, thì với mức thẩm
thấu của trò chơi này, ít nhất là người ở Đông Đô Hà Nội phải có người biết.
2. Tên gọi trò chơi là tên gọi thuần Việt “XĂM HƯỜNG”. Tên gọi này chỉ
ra việc từ chữ Hồng nói trại ra thành chữ Hường. Đây là lối nói tránh những từ
húy kỵ rất phổ biến ở Huế như chữ cửa Đông Hoa nói trại thành cửa Đông Ba
vì chữ Hoa là chữ húy kỵ đối với vua (kiêng tên Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu Hồ
Thị Hoa, vợ vua Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị, bà nội của vua Tự Đức). Chắc
chắn là những người ở Hội An không thể nói tên gọi của trò chơi này theo một
cách gọi của người Tàu (ví dụ như Hồng Thiêm chẳng hạn) mà chỉ có thể gọi
một cách thuần Việt và Huế rặt là Xăm Hường.
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3. Trò chơi Xăm Hường chắc là được bày ra sau đời vua Minh Mạng. Để
thiết lập một nền quân chủ kỷ cương, ông vua văn võ song toàn này lập ra
những bài thiệu 4 câu 5 chữ để phân biệt dòng chính và dòng thứ trong Nguyễn
Phước Tộc. Mà dòng đích (chính hệ) là:
Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh
Bảo Quý Định Long Trường
Hiền Năng Kham Kế Thuật
Thế Thoại Quốc Gia Xương
Những dòng thứ (bàng hệ) có những bài thiệu khác.
Bài Đế hệ thi được khắc trong một cuốn sách bằng vàng (kim sách) cất
trong tráp vàng (kim quỹ) để lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của
triều Nguyễn. Các bài Phiên hệ thi được khắc trong cuốn sách bằng bạc.
Như vậy gọi là Hường để tránh chữ Hồng là chữ phạm húy.
4. Trong dịp Fesival Huế năm 2006, chương trình lễ hội có Đêm Hoàng
cung, diễn ra trong Đại Nội Huế vào các đêm 3, 6, 9 tháng 6-2006. Ban tổ
chức đưa thêm vào chương trình các loại hình văn hóa Huế như Ca Huế thính
phòng, Uống trà Huế, Thả thơ, Đố thơ trên lồng đèn, Đổ xăm hường và Đầu hồ.
5. Dịp này, một vị giám đốc bảo tồn, bảo tàng cố đô Huế phát biểu trên đài
truyền hình Huế rằng ông đã đi đến rất nhiều bảo tàng văn hóa và dân tộc học
của Trung Quốc, không nơi đâu có dấu vết của trò chơi xăm hường.
* * *
Nhân đây tôi xin trình bày thêm về trò chơi Xăm Hường, một trò chơi
phù hợp với niềm hân hoan của con người trong 3 ngày tết, phù hợp với việc
tạo một không khí ấm cúng, đầy tình thương yêu gắn bó các thành viên trong
gia đình, bằng hữu từ già tới trẻ ai chơi cũng được, cũng vui, thậm chí người
không biết luật vẫn ngồi vào chơi được như thường.
Người ta thường chơi Xăm Hường trong mấy ngày tết, có kéo dài lắm thì
cũng đến hết mùng thì thôi. Đây là một trò chơi tao nhã vì không ai dùng Xăm
Hường để sát phạt. Hầu như không có tiếng cãi cọ, cay cú trong lúc chơi Xăm
Hường, chỉ có tiếng cười vui rộn rã hòa với tiếng leng keng vui tai của nạm hột
xúc xắc xoay tròn trong tô kiểu cùng tiếng lách cách của những thẻ hường va
chạm nhau.
Số lượng người tham dự trò chơi này có thể lên đến 12 người hay nhiều
hơn nữa nếu chúng ta biết cách chơi. Do đó, Xăm Hường rất phù hợp với
không khí gia đình chung vui trong ba ngày tết.

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

101

Chẳng ai chơi Xăm Hường mà tính chuyện gian lận vì không ai có thể
điều khiển được một lúc 6 hột xúc xắc. Tính minh bạch của trò chơi rất cao, 6
hột bày ra rõ ràng trước bao nhiêu cặp mắt nên người không biết tí gì về Xăm
Hường cũng có thể ngồi vào chơi thoải mái, chỉ cần thả hột vào tô thì có người
đọc và lượm thẻ giúp. Chỉ qua vài ba ván là biết được luật chơi liền.
Nhiều người tin rằng chơi Xăm Hường như một cách bói quẻ tốt xấu đầu
năm. Trong cuộc chơi, ai lấy được Trạng anh (Trạng Nguyên), Trạng em (Bảng
Nhãn, Thám Hoa) nhiều lần thì chắc cả năm danh tài đắc lợi, công việc hanh
thông, thăng tiến. Trước ăn sau thua thì đầu năm tốt, nửa năm về sau xấu và
nếu trước thua sau ăn thì ngược lại tiền hung hậu cát.
Nếu bị cướp trạng thì coi chừng những điều xui rủi, công việc gãy đỗ giữa chừng.
Hên nhất là ngũ hường đoạt tam khôi, cướp một lúc 3 ông trạng chắc là
trong năm có cơ hội hoạnh phát tài lộc. Khó nhất là lục phú, tức là 6 hột xúc
xắc cùng hiện ra một mặt giống nhau. Vì là cực kỳ khó nên người ta tin rằng
điều quá tốt hiển hiện thì có sự việc quá xấu tiềm ẩn.
Bàn về trò chơi Xăm Hường:
Có lẽ nhiều người chơi Xăm Hường thắc mắc vì sao người bày ra trò chơi
này lại lấy mặt tứ (bốn) làm chuẩn của trò chơi, trong khi mặt nhất (một) cũng
đẹp và cũng có màu đỏ.
Theo tôi, trò chơi mang tinh thần khuyến học. Vào thời quân chủ, người
ta học hành theo lối từ chương với mục đích kiếm một chỗ trong chốn quan
trường. Muốn ra làm quan thì người học phải qua các kỳ thi Hương để đổ Tú
Tài, kỳ thi Hội để đổ Cử Nhân và kỳ thi Đình để đậu đạt Tiến Sĩ.
Trong trò chơi Xăm Hường cũng có các cấp đỗ đạt như vậy mà phần thưởng
cho người chơi là những thẻ xăm hường, trong đó cao nhất là Trạng Nguyên.
Vì là chốn quan trường nên cung quan là chủ đạo của trò chơi. Muốn làm
quan thì phải qua thi cử, đỗ đạt các bậc học từ thấp đến cao. Rất là logic.
Trong quẻ Dịch có 6 hào từ sơ hào đến hào thượng. Sáu mặt của hột xúc
xắc (nhất - nhì - tam - tứ - ngũ - lục) tương ứng với 6 hào. Mỗi quẻ dịch gồm 6
hào tương đương 6 ngôi phân biệt trong xã hội quân chủ. Hào đầu là ngôi thứ
dân, hào hai là ngôi tư mục, hào ba là ngôi đại thần. Hào 6 là ngôi trời, hào 5
là ngôi vua (cửu ngũ) và hào 4 là ngôi quan lớn (đại phu) nên người bày ra trò
chơi này lấy mặt tứ làm chủ đạo cho trò chơi. Mặt tứ có màu đỏ vừa vuông
vắn, vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa được gọi là Hường.
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Người bày ra trò chơi dựa trên tính toán xác suất và tần suất xuất hiện của
các mặt xúc sắc để định ra luật lệ trò chơi. Càng khó xuất hiện (tức là xác suất
thấp, tần suất xuất hiện ít) thì mức thưởng càng cao.
Từ đó hình thành ra các loại thẻ xăm hường. Bộ thẻ Xăm Hường được lập
theo thứ tự quẻ Dịch: Thái Cực (1), Lưỡng Nghi (2), Tứ Tượng (4), Bát Quái
(8) từ đó tăng dần lên theo cấp số nhân mà công bội là 2. Nếu tính đơn vị là 1
thẻ nhất hường (giá trị là 1) thì tổng giá trị của cả bộ Xăm Hường là 192 đơn
vị, chia ra làm 6 loại thẻ, mỗi loại thẻ trị giá 32 đơn vị gọi là 1 Trạng.
Tên gọi và giá trị của các loại thẻ Xăm Hường:
TT

Tên gọi

Giá trị

Số lượng (thẻ)

1

Thẻ Trạng Nguyên (dân gian gọi là Trạng anh)

32

1

2

Thẻ Bảng Nhãn, Thám Hoa (Trạng em)

16

2

3

Thẻ Tam Hường

8

4

4

Thẻ Tứ Tự (hay Tứ Tấn)

4

8

5

Thẻ Nhị Hường

2

16

6

Thẻ Nhất Hường

1

32

Tổng mỗi loại thẻ có giá trị 32 đơn vị gọi là 1 trạng x 6 = 192 đơn vị, người
ta gọi là 6 Trạng.
Thẻ Tam Hường còn gọi là thẻ Tam Hường Hội. Còn nhất hường, nhì hường
tương đương với cấp đỗ đạt là Tú Tài, Cử Nhân.
Như vậy chỉ với 1 bộ 6 hột xúc xắc và một bộ thẻ như trên với 1 cái tô kiểu
tiếng kêu thanh tao là ta đã sẵn sàng cho một cuộc chơi vui thú.
Những qui ước trong trò chơi Xăm Hường:
Người chơi được nhận thẻ xăm theo những gì xuất hiện trong 1 lần đổ hột
vào tô.
Nhất Hường (1 mặt tứ): lấy 1 thẻ một
1. Nhị Hường (2 mặt tứ): lấy 1 thẻ 2 hoặc 2 thẻ 1 khi không còn thẻ 2.
2. Tứ Tự (hay còn gọi là Tứ Tấn): khi có 4 mặt giống nhau trừ mặt Hường
(mặt bốn) thì lấy 1 thẻ 4. Nếu ngoài 4 mặt giống nhau đó có thêm 1 hường hay
2 hường thì lấy thêm 1 thẻ 1 hoặc 1 thẻ 2.
3. Tam Hường (3 mặt tứ): lấy thẻ 8
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Nếu Tam Hường đi với 3 hột xúc xắc còn lại cùng 1 mặt (ví dụ 3 tứ, 3 tam)
thì gọi là Phân Song Tam Hường, lấy được 1 Trạng em và 1 thẻ Tam Hường
(trị giá 24 thẻ)
5. Trạng em: có nhiều trường hợp xuất hiện được lấy Trạng Em (tức là
Bảng Nhãn, Thám Hoa)
a. Suốt: 6 hột theo thứ tự nhất - nhị - tam - tứ - ngũ - lục.
b. Phân Song: là chia hai, 3 hột mặt này, 3 hột mặt kia (ví dụ 3 tam, 3 nhị)
c. Thượng Mã, Hạ Mã: theo chữ là “Thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân”
trong tích Tào Tháo đãi ngộ Quan Công trong truyện Tam Quốc Chí.
- Thượng mã là 3 đôi: 2 nhất, 2 nhị, 2 tam
- Hạ mã là 3 đôi: 2 tứ, 2 ngũ, 2 lục
d. Tứ Tự Cáp: Cáp nghĩa là ghép với nhau. Tứ tự là 4 mặt giống nhau, hai
hột còn lại mà tổng số bằng với mặt tứ tự thì gọi là Tứ Tự Cáp.
Ví dụ: Tứ tự là 4 mặt ngũ, 2 hột còn lại có thể là 3 và 2 hoặc là 4 và 1 thì
đều gọi là tứ tự cáp.
Có 2 trường hợp đặc biệt của tứ tự cáp:
- 4 mặt nhất và 2 mặt ngũ, lục thành ra 11 là tứ tự cáp của mặt nhất.
- 4 mặt nhị và 2 mặt nhất hoặc là 2 mặt lục cũng là cáp.
Bốn trường hợp trên, người chơi được quyền lấy thẻ trạng Em. Khi hết thẻ
trạng Em giữa làng thì lấy tương đương giá trị 16 thẻ.
6. Trạng Anh (Tức là Trạng Nguyên) có 2 trường hợp.
a. Trạng Tứ hường (còn gọi là trạng Đỏ) bao gồm 4 mặt hường. 2 hột xúc
xắc còn lại cộng với nhau thành ra tuổi của Trạng.
Ví dụ: 4 hường và 2 mặt còn lại là 3 và 5 thì gọi là trạng 8 tuổi.
Khi một người đã lấy được trạng 8 tuổi, mà có người khác đổ hột xúc xắc
ra trạng Anh 9 tuổi trở lên thì người đó được lấy trạng anh từ tay người kia gọi
là cướp trạng.
Ngoài tuổi của trạng xác định như trên còn có 2 trường hợp đặc biệt là
Trạng cáp xiên và Trạng cáp chính.
Trạng cáp xiên là 4 tứ, 1 tam, 1 nhất.;
Trạng cáp chính là 4 tứ, 2 nhị.
Trạng cáp xiên cướp trạng có tuổi. Trạng cáp chính cướp được cả trạng cáp xiên.
b. Trạng ngũ tử (Trạng anh Đen): bao gồm 5 mặt giống nhau trừ hường.
Hột xúc sắc còn lại là số tuổi.
Ví dụ: 5 mặt ngũ một mặt nhị thì gọi là Trạng ngũ tử 2 tuổi. Nếu người khác
cũng ra ngũ tử mà tuổi lớn hơn thì cướp trạng.
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Trạng ngũ tử có một trường hợp đặc biệt là ngũ tử đại ấn tức là 5 hột cùng
một mặt, hột còn lại là mặt tứ. Trạng ngũ tử đại ấn cướp trạng ngũ tử có tuổi.
Có một quy định đặc biệt là loại trạng nào chỉ được cướp trạng loại đó.
Trạng đỏ không được cướp trạng ngũ tử và ngược lại.
Trường hợp đổ ra trạng mà không cướp được trạng thì người ấy sẽ lấy 32
thẻ giữa làng.
Nếu người có trạng mà đổ ra trạng nhiều tuổi hơn thì chỉ được tăng tuổi
trạng chớ không được phép lấy thêm thẻ giữa làng.
7. Ngũ hường đoạt tam khôi: Tức là 5 mặt hường thì được lấy cả 3 trạng
(1 trạng anh và 2 trạng em) dù trạng đã nằm trong tay người khác. Hột xúc xắc
còn lại là số tuổi của ngũ hường.
8. Lục phú: Có 2 trường hợp:
a. Lục phú đen: 6 mặt giống nhau trừ hường.
Khi có lục phú thì không kể ai có bao nhiêu thẻ, tất cả người chơi đều đồng
loạt chung cho người lục phú giá trị theo quy định (nếu 6 hoặc 7 người chơi,
mỗi người phải chung 1 trạng)
b. Lục phú hường: 6 mặt tứ
Tất cả đều chung cho người có lục hường trị giá gấp đôi quy định (nếu chơi
6 hoặc 7 người thi 1 người phải chung 2 trạng)
Trong trường hợp, người chơi đổ hột văng ra ngoài thì xem như bất hợp lệ
và phải bị phạt một thẻ hường thêm vào trạng.
Trường hợp người có trạng đổ hột những lần đầu không có hường thì mỗi
lần bị phạt 1 thẻ thêm vào trạng.
Số lượng người chơi và cách tính số lượng thẻ của mỗi người chơi:
1. Từ 2 đến 7 người:
- Hai người: mỗi người phải đủ 32 x 3 = 96 thẻ.
- Ba người: mỗi người phải đủ 32 x 2 = 64 thẻ.
- Bốn người: mỗi người phải đủ 32 x 1, 5 = 48 thẻ.
- Năm người: Có 2 cách:
+ Nếu chia đều thì bỏ bớt 2 thẻ, còn 190 thẻ, mỗi người phải đủ 38 thẻ.
+ Bán trạng: người có trạng anh được quyền bán trạng và những thẻ khác
trên tay mình, không giữ lại thẻ nào. Như vậy, mỗi người khác phải đủ 48 thẻ.
- Sáu người: mỗi người phải đủ 32 thẻ.
- Bảy người: người nào có trạng anh sẽ bán hết thẻ trên tay mình cho người
nào còn thiếu (mỗi người phải đủ 32 thẻ).
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2. Bắt đầu 8 người chơi trở lên thì cách tính có phần phức tạp hơn. Số
người chơi có thể nhiều nhưng nên chơi tối đa 10 người.
Từ 8 đến 10 người chơi, chúng ta áp dụng lối bán trạng 2 lần.
Nhiều người nghĩ rằng, bán trạng 2 lần là người có trạng được bán gấp đôi
giá trị của thẻ trạng (32 x 2 = 64)
Thật sự, nếu chơi theo cách đó thì chỉ có 1 người vui vì ăn nhiều mà những
người khác sẽ buồn vì ai cũng thua cả.
Theo tôi đã áp dụng và cách bán trạng 2 lần này hay hơn.
Bán trạng hai lần có nghĩa là cả trạng anh và 2 trạng em đều được bán.
Người có trạng em được xem như đủ thẻ, số còn lại mà người có trạng em
lấy được thì được quyền bán.
Sau khi người có thẻ trạng em bán xong, thì người có trạng anh sẽ ăn hết
phần còn lại
Số lượng thẻ cần có của những người chơi không có trạng giảm dần khi số
người chơi tăng lên:
8
người chơi, mỗi người không có trạng chịu 32 thẻ
9
		
28 thẻ
10
		
25 thẻ
Số lượng thẻ này tùy theo sự giao ước của những người chơi. Con số trên
đây chỉ là con số để tham khảo mà thôi.
Một số cải biến để trò chơi thêm hấp dẫn:
1. Đấu thẻ rời: Khi còn lại chỉ trạng anh, người ta tạo thêm hào hứng bằng
cách đấu 1, 2 thẻ hường. Ai nhiều hường hơn sẽ ăn hết. Lối đấu này chỉ căn cứ
theo mặt hường.
2. Hạ giá trạng: Khi đã hết thẻ nhỏ mà đổ nhiều vòng không lên trạng, để
cho nhanh có thể hạ giá trạng. Thông thường là phân song tam hường, có thể
là trạng em trừ suốt (Có nghĩa là phân song, tứ tự cáp, thượng hạ mã)
3. Cướp Trạng Em: Khi có 8 người chơi trở lên, người chơi chấp nhận bán trạng
2 lần thì giá trị của trạng em tăng lên nhiều. Có thể chia ra 3 cấp để cướp trạng em.
Cấp I: Phân song tam hường
Cấp II: Phân song, tứ tự cáp, thượng mã, hạ mã
Cấp III: Suốt
Như vậy phân song tam hường có thể cướp trạng em cấp II và III, cấp II
có thể cướp trạng em của Suốt.
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Người lấy trạng em trước thì bị cướp trước.
Không lấy thẻ: Người chơi có quyền không lấy thẻ giữa làng vì không ai
cấm 1 người từ chối quyền lợi mình được hưởng. Như vậy người chơi có cơ
hội cướp trạng nhiều hơn.
Bằng cách chơi mới lạ này mà bạn bè Quốc Học 1961-1964 đã áp dụng
trong buổi họp mặt đầu năm Đinh Hợi. Nó tạo nên niềm vui vô kể.
Hầu như trò chơi nào cũng có những biến thái thích hợp để tạo nên hào
hứng và vui vẻ nhiều hơn. Do đó chúng ta không nên câu nệ lề thói cũ mà thử áp
dụng những cải biến trong trò chơi xăm hường để trò chơi vui hơn, hấp dẫn hơn.
Chế tác thẻ Xăm Hường
Trong nội cung triều Nguyễn và các gia đình quan lại trước đây, thẻ xăm
hường có thể làm bằng ngà voi in, vẽ hình trạng và ghi chữ Hán. Sau này, thẻ
xăm hường được làm bằng vật liệu khác dễ kiếm hơn. Vật liệu có thể là sừng
bò, sừng trâu trắng, xương, tre, gỗ để làm xăm, ghi chữ số, miễn sao có đủ thẻ
lớn nhỏ để chơi.
Trước khi mua một bộ thẻ xăm hường ở chân cầu thang chợ Đông Ba ở
Huế, tôi chế tác một bộ từ đũa nhựa melamine. Chỉ cần cắt dài ngắn khác nhau
ta có thẻ nhất hường, nhị hường, tứ tự. Ghép 2 thẻ tứ tự cho dài hơn 1 tí ta có
thẻ tam hường, ghép 3 thẻ dài hơn ta có trạng em, dài hơn chút nữa ta có trạng
anh.
Dùng keo dán Super Glue để gắn các thẻ đũa lại với nhau. Cách chế tác này
dễ dàng, ai cũng làm được vì đơn giản vô cùng mà âm thanh của thẻ va chạm
nhau cũng thanh tao “nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau” vui tai lắm lắm.
Xăm hường là một trò chơi mang đậm nét văn hoá đặc sắc. Trò chơi phổ
biến rất rộng rãi trong xã hội Huế và các vùng lân cận. Trò chơi vô cùng tao
nhã và thân thiết.
Cứ mỗi lần Tết đến, được nghe âm thanh các hột xúc xắc đổ dòn trong cái
tô kiểu, lòng người tự nhiên thấy rộn rã một không khí vui tươi, đầm ấm của
một gia đình người Huế đón xuân.
Mỗi gia đình người Việt dù ở Việt Nam hay xa xứ nên kiếm mua hoặc tự
làm một bộ xăm hường để gia đình được quây quần vui vẻ trong ba ngày Tết
với trò chơi tao nhã: XĂM HƯỜNG

Lê Duy Đoàn
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Cần nói thêm:
Một bài viết của ông Trần Đức Anh Sơn trên mạng “Về Huế đổ xăm hường
và ngắm hai bộ xăm hường của Huế xưa” đăng năm 2016, mở đầu bằng câu:
“Đổ xăm hường là một trò chơi tao nhã, có nguồn gốc Trung Hoa, thuở
trước rất được người Huế ưa chuộng….”
Nhiều trang mạng theo lời khẳng định đó mà viết về trò chơi Xăm hường
tạo một NHẦM LẪN ĐÁNG TIẾC trong nhận thức cộng đồng.
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Bài Chòi,
cổ bài di sản thế giới
Bài viết tưởng nhớ đến người anh hùng Đoàn Xuân Trinh, người con
ưu tú của dòng họ Đoàn, Đông Yên, Quảng Nam vị quốc vong thân. Mật
thám Pháp tra tấn Ngài đến chết tại Lao xá Hội An năm 1930. Ngài là động
lực khiến chúng tôi đeo đuổi việc giải mã di sản tiền nhân này. Bài viết thay
cho nén hương của người ly khách.

I - Giới thiệu
“Ông G.L. Bouvier, ông P. Huard, ông M. Durand là những nhà nghiên cứu
âm nhạc học người Pháp. Họ đã đến Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ
XX để nghiên cứu về các thể loại âm nhạc ở nước ta, đã dành một chương dài
có tên là La chanson Populaire de L"Anam (trong quyển La Rousse Musicale
- Paris 1928) để nói về nguồn gốc Bài Chòi. Năm 1902, G.L. Bouvier xuất bản
tập sách mang tên “Voici quelques pièces Hat Bai Choi tireés du Phong trao
Can Vuong” có viết "Bài Chòi được hình thành và phát triển sau những năm
1470 Nam tiến, người Việt ra sức khẩn hoang từ vùng Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định cho tới Bình Thuận, đặc biệt đã thành công trong việc xây
dựng kinh tế, văn hóa và đời sống vùng châu thổ ở Bình Định và Phú Yên rất
phì nhiêu..." (1). Giả định, nay có một người ngoại quốc hay một em thuộc thế
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hệ Người Việt sinh ra tại nước ngoài hỏi chúng ta “bài chòi là gì?”. Liệu câu trả
lời như những gì bạn ta đã đọc từ các bài viết trong khoảng từ năm 1902-2017
có làm cho họ sáng ra và cảm thấy hài lòng?
II- Bài Chòi là gì?
Nay là lúc cần bóc tách khi ai đó hỏi ta từ: Bài Chòi là gì?. Có hai thứ bài chòi.
khi "Ai đó" hỏi ta câu như thế. Một là “Bài Chòi Kịch Nghệ” tức là thứ Bài Chòi
quen thuộc mà khi họ vào YOUTUBE là hình dung được ngay. Hai là cổ bài BÀI
CHÒI THUẬN QUẢNG. Đây chính là phần hồn mà tôi đang đề cập với Bạn ta.
Thoạt tiên cổ bài BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG xuất hiện trước. Rất lâu sau đo
"Bài Chòi Kịch Nghệ" mới ra đời. Mỗi hướng có giá trị di sản khác nhau, nhưng
cả hai đều là hai mặt của một đồng tiền. Cả hai đều là di sản tiền nhân.
III-1-Cội nguồn
Cái nôi của BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG là đất Đông Yên quê mẹ của vị
chúa lừng danh nhất thời chúa Nguyễn, Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần. Đất
Đông Yên bây giờ là một địa danh thuộc tỉnh Quảng Nam. Một là, nơi đây đã
ghi dấu những từ cổ của người Quảng Nam qua tên TÊN ID. Hai là đã thiết
lập một hệ tư tưởng “khác thường”. Vì sao gọi là khác thường? Do họ đã đi
trước thời đại cả mấy trăm năm. Sự khác thường này chỉ xảy ra khi DUYÊN
đến. Xưa nay sự hưng phấn của quốc gia xảy ra khi có sự thay đổi chế độ
chính trị hay thay đổi nhà cầm quyền. Hoặc khi có một biến cố có thể thay
đổi số phận của nhiều người. Đàng Trong vào lúc bấy giờ đã có những người
Quảng Nam không biết sợ là gì, kể cả người cầm quyền, bởi họ đã đánh một
trận “liều mạng” khi thuyền thô sơ mà tháng cả hạm đội HÀ LAN hùng
mạnh được kể vào nhất nhì thế giới vào lúc đó. Người Quảng Nam mong
xây được một xã hội thật tốt đẹp đầy ắp tình người, đó là cách biết ơn về sự
hy sinh của đồng đội trong trận đánh năm xưa... Việc thai nghén này có thể
kéo dài đến vài chục năm kể từ năm 1648 khi mẹ mình (chúa Hiền) bắt đầu
chịu 10 năm góa bụa cho đến năm 1694-1695 khi nhà sư Thích Đại Sán hiện
diện trên đất nước này do sự mù quáng về văn hóa Hán tộc, qua một nhà sư
gốc Tàu tại Bình Định làm “thầy dùi”. Bộ bài chứa một hệ tư tưởng đầy khôn
dại. Nếu xã hội như bộ bài mô tả còn tồn tại thì vương triều Nguyễn phải
tiêu. Y chang.
III-2-Thuật ngữ
Cổ bài mà chúng tôi dùng để thuyết minh trong bài viết này dựa trên bộ
Bài Tới (Bài Trùng) mà chúng tôi sưu tập được. Chúng tôi tin rằng đây là bộ
có giá trị cổ nhất và đáng đặt nền để giải mã. Cổ bài này chúng tôi tạm đặt tên
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là BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG vì thời điểm và nơi xuất hiện là Đàng Trong.
Thuận Quảng là vùng đất kéo dài từ Bình Trị Thiên vào đến tận Phú Yên, Bình
Thuận ngày nay. Bài ta là từ chung chung để gọi cổ bài tới, bài trùng. Chỉ có cổ
bài BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG mới có thể giúp giới biên khảo có cái nhìn
mới về giá trị minh triết của dân tộc này. Mời Bạn Ta làm quen vài thuật ngữ
Tuyến - pho - môn có giá trị như nhau thế nhưng, Pho là từ mà Võ Phiến đã
sử dụng. Môn là từ mà Lê Quý Đôn sử dụng Và tuyến là từ mà laiquangnam
sử dụng. Chúng tôi dùng tuyến để tách ra lối mòn của nhiều người biên khảo
lớp đàn anh chúng tôi đã dùng. Pho dùng cho loại bài nhằm sát phạt và Tuyến
dùng cho Bài ta, loại Phi Bài. Phi là ngoài nó. Phi bài không phải là bài nhằm
sát phạt. Xưa nay con đường biên khảo “dễ nhất” là coi xem người Tàu đã có
thứ mà mình đang có chưa, nếu đã có thì lấy đó làm hệ quy chiếu. Vô hình
chung chúng ta tự xem thường “trí năng” của tiền nhân người Việt chúng ta.
Một tội ác khó dung tha. Nhiều Pho hợp thành một bộ đơn (set, trong Anh
ngữ). Nhiều bộ đơn tạo thành cổ bài, hay bộ bài. Ví dụ minh họa một là bộ bài
tứ sắc; nó chỉ có 7 con bài là tướng, sĩ, tượng, xe, pháo mã, tốt. Đem 7 lá này
nhân 4, thành ra một tuyến - 28 lá bài, sau đó một tuyến x4 thành ra cổ bài tứ
sắc - (7x4)x4= 112 lá bài. Hai là, cổ bài XÌ ÁCH, nó có 4 tuyến là Cơ, rô, chuồn,
bích. Một tuyến có 13 lá là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A (ách), và cổ bài có
13x4=52 lá bài.
III-3-Thủ pháp xây dựng một bộ bài chung chung
III-3-a M-card (Money-cards) - Bộ Bài nhằm sát phạt
Tất cả các bộ bài của Tàu đều xây dựng từ nhu cầu sát phạt. Sự sát phạt xảy
ra theo hai hướng chính, một là hên xui may rủi. Đó là cách chơi “TỚI” có
nghĩa là hết các lá bài rác trên tay. Hai là đấu trí. Đấu trí phải dựa trên sự phức
tạp của cổ bài. Đó là pháp chơi Cạ, So cạ để chọn lựa hướng được ăn tiền nhiều
nhất. Đơn giản nhất cho việc xây dựng So & Cạ là cổ bài phải có 4 lá bài giống
nhau. Bốn này hoặc do từ sự lặp lại hoặc do từ bốn màu sắc khác nhau. Tứ sắc
là một cổ bài như thế. Thậm chí cho giá trị lớn nhỏ khác nhau cách biệt nhằm
tăng độ sát phạt, tăng độ trấn lột khi ta cho các giá trị mang giá trị coupon khác
nhau từ đơn vị1, 2, …9 rồi sang hàng lớn hơn đơn vị mang cấp số zero, 10, 100,
1000, 10.000. Các lá bài lớn này gọi là lá bài YÊU. Riêng lá bài Zero được gọi là
lá bài Hoa là lá bài lớn nhất trong pho Văn của. Bài Tàu, Kon P’ai MÃ ĐIẾU.
Lúc này các con bài “say máu” hơn thua, ghét nhau một tiếng gáy!.
Theo thủ pháp thông thường, sự lặp lại x4 thường được sử dụng. Có nhiều
giải pháp “So & Cạ” thì càng thú vị đó là góc nhìn của một con bạc. So Cạ là sắp
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xếp theo sự liền lạc. Ví dụ: nhóm ba con bài, nhóm bốn con bài và nhóm toàn
tay bài. Cạ khi Bạn Ta toan tính nếu sắp xếp liền lạc Tướng sĩ tượng, Bạn Ta
lời được ba con bài rác. Nếu bóc tách lá sĩ ra để được 4 con sĩ chả hạn, lúc này
“lệnh” tức coupon dành cho người thắng sẽ cao, nhưng tới chậm vì tăng hai lá
bài rác. Tất cả do quy ước. Do cao thấp tùy tình huống.
M-card luôn có nơi bài Tàu như Mã điếu, Kon P’ai, Đông Quan Pai-Kwan
Pai, tứ sắc, mạc chược. Phương Tây thì có xì ách và Domino (xưa là bài xương,
nay là bài nhựa).
III-3-b Phi Bai là gì?
Đó là một loại GPC, GP-card - Game Pseudo Card. BÀI CHÒI THUẬN
QUẢNG là một thứ bài mà không có “bạc” nghĩa là không nhằm sát phạt ăn
thua, gây đau khổ cho chính người chơi và gia đình họ. Và cách chơi chính
là tới. Hên xui may rủi. Không có trường hợp chung tiền theo từng ván bài,
do không có “lệnh” nhiều ít để chung tiền cho người thắng. Đó là một nhánh
hoàn toàn mới khác với nhánh “M-card”.
III- 4-Bộ Bài Ta là một sự tách riêng ngoạn mục
Chúa HIỀN, Nguyễn Phúc Tần đã gởi gắm cho nhóm người sáng tạo, họ
là các chiến binh từng cùng Ngài đánh thắng hạm đội Hà Lan hùng mạnh và
tối tân hơn họ gấp nhiều lần tại cửa Thuận năm xưa, rằng: “Hãy tạo ra bộ bài
giúp mẹ ta được vui trong những ngày góa bụa, một thú giải trí cùng với các
người phụ nữ hầu cận.” Người sáng tạo phải loại yếu tố bài bạc nhằm sát phạt
là chính. Một bộ bài thuộc loại phi-bài, phi bai - game pseudo-card ra đời tức
BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG.
Bài Tàu, chỉ giống nhau bài ta chỉ mỗi điểm là Tới, là trùng, là sự bắt cặp đôi
từ trên tay mình hay khi có sự hiện diện một lá bài giống nó từ chiếu bạc. Bộ
bài ta không cao thấp, không so cạ được nên nó là một loại phi-bài phi Bai để
dồn giá trị suy nghĩ về xã hội mà mình đang sống, chọn lọc sự khôn dại, chọn
hướng xây dựng cho con cái có một đời sống hạnh phúc và tử tế hơn.Vậy BÀI
CHÒI THUẬN QUẢNG thuộc hệ quý hiếm, giải trí là chính. Không bài bạc
đã vậy còn cộng thêm hệ tư tưởng vì hạnh phúc nhân loại. Nó chứa cả một bài
học nhắc nhở cho nhà cầm quyền cần tránh xây dựng các tuyến Quan Bờm và
"ĐẦN ÔNG" vô lại để hỗ trợ mình. Rằng nhà cầm quyền phải cảm thông và
lắng nghe tận nguồn nỗi đau của người người phụ nữ đã được thể hiện trong
"pho" người phụ nữ bất hạnh.
III-5- Xây dựng hệ tư tưởng cho bộ Bài Ta
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Tiền nhân ta sử dụng hệ tư tưởng nào?. Phải có điều kiện bức bách là bối
cảnh xã hội nhếch nhác và một cơ duyên mới khiến cổ bài BÀI CHÒI THUẬN
QUẢNG xuất hiện. Bạn ta thử nhìn xem trang A1 - hình ảnh cổ bài ta và từ đó
Bạn ta hình dung người xưa bố trí một lá bài rồi sao đó chúng ta thử quan sát
một cách toàn cục mà tiền nhân ta đã thể hiện trên toàn cổ bài.
III-6- “Chiêm ngưỡng” một hình đồ họa mẫu
Từ hệ tư tưởng đã được định dạng, nó truyền cảm hứng
sang người phát họa đồ họa. Ta thử xem lá bài có tên “-IDTUYẾT -”
Trên lá bài có 4 phần,
Ô Đầu tiên trong hình đồ họa
Mang tên ID “TUYET” - không dấu - chữ quốc ngữ
Nàng là một người phụ nữ, là người Mẹ hiền. Với nàng, con
cái của nàng là lẽ sống. Khi tương lai chúng bị đe dọa, nàng
lên tiếng. Nay xã hội này bất lương. Hướng về anh “TỬ” kẻ
sắp lên cầm quyền, nàng lên tiếng.
Ô thứ hai trong hình đồ họa
Chữ Hán. Ghi “Đinh khẩu bạch” [丁口白 ].
Kín kẽ của Người sáng tạo. Các lá bài tân tạo ghi rõ
chữ Hán “Bạch tuyết 雪 白” thì nội hàm đã khác xa bởi có
gì đáng để Bạn ta để ý đến đâu. Hình đồ họa phải tiết kiệm từng cm vuông.
Luật không cho phép ghi thừa do vì bất cứ lý do nào. Ở đây là lặp lại, thừa vì
tên ID đã có chữ quốc ngữ trước đó. Ý nghĩa “丁口白” là “nhân danh người đã
trưởng thành tôi xin thưa cùng... Tử /Thái tử rằng”, Rằng đất nước này sẽ tiêu
vong nếu như quyền lực của ngài dựa trên hai tầng lớp người “ĐẦN ÔNG”
này...
Lớp “Người có ăn học”, thì trở thành Quan Bờm…
Lớp “ĐẦN ÔNG” biếng nhác thì trở thành Sai nha - đỏ mỏ
Và cuối cùng Lớp “người phụ nữ chúng tôi” “thành những nạn nhân đầy
bất hạnh”… Nếu xã hội của “TỬ” tồn tại lâu dài thì đất nước này tiêu!
Ô thứ ba Hình vẽ chính
Dùng để vẽ nhân vật có TÊN ID là Tuyết. Đó là nhân vật đầu tiên trong
“pho người phụ nữ bất hạnh” và 9 lá bài về sau đều có cùng thuộc tính bất
hạnh. Họa sĩ vẽ phác một cọng rong rêu thật rõ nét, có nhánh, có lá. Là nỗi
đau khó nói, chỉ vì mình thiếu mấy cái “cộng lông” nên hơi khác người ta!.
Tất cả chỉ vì con mẹ ẦM, mụ đồng bóng núp sau cánh cổng Màu Đỏ của đền
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chùa, đình miễu. Mụ ẦM, ông ẦM là kẻ gây tôi ác, dần thân tị hợi tứ hành
xung! v.v...
Ô thứ tư là ô thuyết minh
Một khi hình vẽ chính và tên TÊN ID có thể gây ra sư hiểu lầm hay không
giúp người nhìn hiểu hết ý người minh họa thì ô này sẽ “giảng thêm” như là
một thứ cước chú trong các bài viết ngày nay. Mờ ảo là con kỳ lân chồm lên.
Nàng thật sự là một con kỳ lân xuất thế. Hàm ý của người xưa muốn nhắc
lại thuộc tính của sắc dân Lạc Việt. Người phụ nữ luôn là người xông ra phía
trước khi dân tộc mấp mém bờ tồn vong. Năm xưa trong huyền sử, nàng chia
50/50 trách nhiệm với chồng. Phụ nữ Lạc Việt luôn là con kỳ lân mạnh mẽ báo
điềm lành cho quốc gia. Chính ô này dẫn dắt Ngôn ngữ dưới tên ID “Tuyết”.
Từ đó “Tuyết” có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Tiếng Việt khi dùng từ đơn
âm tên ID thì biến hóa vô cùng, nó chỉ bị khóa khi “hai từ đi một lúc”. Nghĩa
tích cực, “Sạch như nước, trắng như ngà, trong như Tuyết” (NCT), “Sương cân
tuyết cốt” là cốt cách thanh cao. Ngoài ra Tuyết là từ Việt cổ nay còn vết trong
câu thơ của Lê Thánh Tông.
Cắp cầm con Tuyết tình cờ đến
Bỏ nón chùi chân khặc khặc cười
(Hồng Đức Quốc Âm thi tập )
Tuyết còn có nghĩa gì khác không?. Nhiều người Việt nay sản xuất ra bộ
bài đã hiểu TUYẾT là người con gái bôi mặt trắng do vì đánh phấn, nghĩa là
con Đĩ; thế nên, họ can thiệp bằng cách viết chữ Hán thật rõ là /雪,彐,雪 /do
“Ai đó” dựa trên hô thai - do việc thói quen coi mặt đặt tên TUYẾT” là lá bài
chỉ “cái đó” của người phụ nữ - rồi theo thời gian biến thành bạch huê - đó chỉ
là một hướng suy nghĩ. Hễ đã có C. thì phải có L. Ông bà mình hoang và tiếu
lâm thiệt!. Cái sắc sảo của sự tiếu lâm này là trong chiếu bài, hay trong chòi của
loại - “Bài Chòi Kịch Nghệ”, có khi cả ba bốn thế hệ lệch tuổi tác cùng cười mà
không thấy sự dung tục khi Anh Hiệu nhà mình hô trực diện L hay C và người
bình dân chấp nhận tên tục /nick name vừa xuất hiện này với một nụ cười!.
Tuyết là trong, là trắng, Bạch tuyết là trắng hếu. Thế nên có lời hô thai như vầy :
- Tiếc thay cây mía ngọt lại sâu
Tiếc con gái tốt mà cái bím bầu không lông
(từ BS. Hồ Đắc Duy)
Từ đó qua mụ ẦM ẦM, người gieo rắc ba thứ ruồi bu tử vi, bói toán, đoán
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tướng mênh “tào lao” từ sách vở viết bằng tiếng Tàu. Người Tàu mang qua đất
nước này và dí vào đầu các “anh có ăn học” do vì trượt kỳ thi HƯƠNG, họ
dùng vốn chữ Tàu ít ỏi để làm kế mưu sinh. Nàng bị ám là “người mang xui
xẻo cho gia đình chồng”- NGƯỜI gì mà gặp là xui thấy bà cố. Thế nhưng, khi
chúng ta triển khai thành hệ tư tưởng của tiền nhân để giới thiệu với thế giới,
chúng ta cần triển khai cho hết ý bởi ngôn ngữ có LUẬT DARMESTETER về
Ngôn ngữ Sinh hóa của nó, là sự biến nghĩa theo thời đại, theo tác giả, theo vị
trí lời văn...". "Ngôn ngữ có sinh hóa như một sinh vật. Nếu một sinh vật trải
qua 3 thời kỳ ấu trĩ, trưởng thành, lão suy thì ngôn ngữ cũng có 3 thời kỳ: thô
sơ với một vài nghĩa, phong phú với nhiều nghĩa tế nhị và cuối cùng mất hẳn
nghĩa sâu xa chính yếu.". Đa tầng đa lớp, tùy thuộc sức hiểu của người sử dụng
từ ấy. Thế nên, Nàng thanh minh và than thở -TUYẾT là thanh minh, là biện
hộ cho sự “lành” của mình:
Đâu vì thiếu sợi rong rêu,
Đời mình rước lấy hiểm nghèo thế ư?
III-7- Tại sao bài ta có 3 tuyến
Hệ tư tưởng của tiền nhân ta đặt trên cái nền xã hội thời Chúa Nguyễn
Phúc Chu dưới mắt quan sát của họ. Quá là nhếch nhác. Chúa Nguyễn Phúc
Chu không có ý chí mạnh như tiền nhân ông. Thích Đại Sán sang ta do Chúa
nhờ một nhà sư Tàu tại Bình Định môi giới. Ông mang thứ Phật Hán cặn bã
do sự pha tạp thứ đạo giáo của Tàu vào lời dạy đầy chất minh triết của Ngài
Gautama, nay truyền dạy cho toàn xứ Đàng Trong. Đồng bóng phát sinh và lối
hiện tượng Quan Bờm ở đất Bắc có dịp sống dậy. Ông còn “thầy dùi” Chúa hãy
mau mau tự nguyện làm phên giậu cho nhà Thanh. Người dân vốn đã thiếu
ăn, kham khổ nay lại trút hết lên đầu người phụ nữ bất hạnh bởi chồng con
họ nay phải làm phu phen phục dịch cho số lượng thầy chùa tại Hội An quá
lớn. Người thực hiện chính sách hà khắc của "TỬ", người cầm quyền bính tối
cao, là hai cánh "ĐẦN ÔNG". Một là bọn có ăn học nay là Quan Bờm và hai
là lũ người "ĐẦN ÔNG" lười nhác, vô lại là trở thành cánh tay đắc lực. Đám
Đỏ Mỏ, bọn ba gà nay đã có miệng ăn miệng nói. Tiếp tay cho sự tàn phá đất
nước này, là áp chế người phụ nữ vốn giữ vai trò “Nội tướng” của sắc dân Lạc
Việt, nay phải chịu “áp chế về mặt tâm linh, Mụ Âm ẦM xuất hiện. Mụ là một
người người phụ nữ ký sinh lên đồng. Nay mụ núp sau cánh cửa màu đỏ” “chết
chóc” của các cửa điện, cửa đền, hay cửa chùa thuộc hệ thống Phật Hán “Mật
Tông thứ cấp tào lao”.
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III-7 a ) Phân tuyến 60 lá bài trong bộ Bài Tới Quảng Nam qua đồ họa.
Tuyến I-1-“Pho Quan Bờm", là thế giới học trò, nhờ cái học mà vào đời qua
con đường quan lại, ăn trên ngồi trước với nhiều mưu mô thủ đọan. Hình vẽ
là Mặt người luôn có cái quạt mo che mặt. “Cái quạt mo” là di vật biểu thị cho
bài ca di sản Đàng Ngoài “Thằng Bờm có cái quạt mo”. Vào thời điểm ấy Đàng
Ngoài đã hỏng về mọi mặt.
Tuyến II: Là cánh đàn ông không được học hành, lười biếng. Họ không thể
nào lọt vào chốn quan trường đầy thủ đoạn như cánh I. Hình vẽ liên quan đến
những gì mà người đàn ông có mà người phụ nữ không có “gậy-đầu gà-và hai
viên bi”. Bởi thuộc tính của toàn tuyến dựa trên câu Khẩu ngữ Quảng Nam”
Mầy không được cái chi hết, may mà mày có cái con C”
Tuyến III: Là “pho người phụ nữ bất hạnh”. Cảnh đời của họ như lục bình
trôi chỉ vì một dị tật bẩm sinh. Không người dìu dắt. Nàng sinh ra trong một
gia đình quá nghèo, thiếu ăn từ thuở nhỏ nên thiếu rong rêu. Họ nghĩ về thân
phận mình và oán trách “TỬ” đã tổ chức và lèo lái một xã hội vô cùng khốn
nạn. Hình vẽ liên quan đến những gì mà người phụ nữ có. Là vùng mà người
Phương Tây dùng minh họa cho THÙNG ĐÀN cộng hưởng cho loại đàn dây
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như guita, vĩ cầm, đại hồ cầm… Đó là khu vực “Tam giác sắt-vú-mông-và nội
thất" nếu ta nhìn về phía trước thùng đàn.

III-7 b)Phân tuyến 30 nhân vật nổi cộm trong xã hội đương thời trong
bộ Bài Tới Quảng Nam
Bảng sắp xếp này phù hợp với cổ bài BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG, từ trái
sang phải, từ trên xuống dưới
Tóm lược vắn tắt tên trình tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới
1-TÊN ID là tên căn cước mà người cha đẻ ra cổ bài đặt cho - Nó có tính
thống nhất trên toàn quốc. Chỉ có một từ. Nếu nay thêm con số vào thành
Nick name chỉ bậc gian ác (trong tuyến Quan Bờm hay trong tuyến “ĐẦN
ÔNG” vô lại ), hay là bậc đau khổ ( trong tuyến “pho người phụ nữ bất hạnh”)
-Ví dụ: dọn==> thất dọn, 7 liễu==> thất liễu & và thất cùng chỉ thị một bậc,
thế nhưng thất là từ Hán Việt có nghĩa là mất v.v... Từ đếm được 1, 2, 3...9;
nhất, nhì… cửu, đổi qua đổi lại chắc có chứa “những bí mật nào đó, do vì
thuận lợi cho việc ghi nhớ hay vì độ dãn của tư tưởng mà chúng tôi chưa kịp
nhân ra, Bạn Ta tiếp tay
2- Nick name là các tên tục, là tên Dân gian
3- Ý nghĩa 30 tên là một bản tố cáo chế độ xã hội mà người hành xử quyền
lực quốc gia về sau nên biết.
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Người xưa lọc và lấy 30 nhân vật như trên làm điển hình, trong đó không có
tên những người đáng kính, loại ra binh sĩ, tướng lãnh, thầy giáo, thầy thuốc,
ẩn sĩ, quan thanh liêm và cả những người lương thiện đổ mồ hôi sôi nước mắt
mới có chén cơm. Những người người phụ nữ được có cuộc đời may mắn,
không phải là thành phần “đáy” của xã hội.
4- Số thứ tự tức bậc thang tội ác hay bậc thang đau khổ từ thấp đến cao
(có thể chỉ là tương đối do vì trình độ của người viết không hiểu hết được
những lời GỞI GẮM lại của tiền nhân, ta rất mong lớp tuổi TEEN Việt Nam
làm mới lại.) Hôm nay nhận được điều này, ngày mai nó đã thành lạc hậu bởi
xưa nay xem và phê bình tranh lập thể đều như thế cả. Đôi khi con số chữ Việt
thành con số chữ Hán do vì chữ Hán có khi độ trùng âm lớn hơn. Ví dụ: tên
ID Liễu==>, bảy liễu==> thất liễu. Lúc này Thất chỉ con số 7 nhưng âm THẤT
còn là mang nghĩa “là sự mất mát”. Thất liễu là nỗi khổ thứ 7 khi người người
phụ nữ bị vùi dập bởi trong xã hội Quan Bờm. Người đẹp không giữ được
thân, họ bị bọn có Quan Bờm có chức có quyền “nài hoa ép liễu”. Cưỡng lại thì
Gia đình nàng bị làm khó.
Tóm lại, đây là ba mươi khuôn mặt hắc ám. Gồm mười khuôn mặt phụ nữ
Đại Việt khổ đau, và 20 thằng đàn ông làm khổ họ, nghĩa là làm khổ dân tộc
này. Số thứ tự đứng trước tên chỉ bậc tội ác tăng dần.
III-7 c) Bố cục trong mỗi Phân tuyến
Tuyến Quan Bờm có gì?
Một là TRÒ==> nhất trò. Mẹ cha cho con trai đi học - anh còn ngây thơ
- Hán đã tròng lên đầu nhưng quạt mo chưa úp lên mặt. ==> 2- tên ID Đấu,
Nick name nhì bí. Đấu là tên một vì sao hình cái đấu đựng rượu. Thấy đó mà
không sao dùng được việc gì. Nay học lấy ba chữ thánh hiền nhưng, mình là
phần tép tôm, nói không ai nghe. Vậy học để làm gì. Anh là người hay chữ
nghĩa, nhưng đem áp dụng cho đời dễ thở hơn thì không => 3-quăn==> Tam
Quăn. Quăn là xoắn vào. Xoắn là ôm chặt lấy văn hóa Hán tộc. Học để ra làm
quan. Có thể là một anh Tập ấm. Con quan thì lại làm quan. Thuộc họ Quan
Bờm.nhà nòi, nối gót theo cha => Bốn là HƯƠNG==> Tư Hương, anh “ba
chân bốn cẳng” phải vượt qua kỳ thi Hương, mong cho mau có cái bằng cử
nhân lận lưng để ra làm quan hòng vơ vét => Bậc năm TRỢT==> ngũ trợt,
ngủ trưa. Anh ngũ Trợt, anh được bổ nhiệm về bộ phận phục vụ, quan sai vặt,
quan ăn và ngủ và thực hiện vai trò môi giới Quan & dân oan. Được ngồi vào
chỗ có ăn còn xa=> bậc sáu XƠ==> lục rế, lục chạn, lục trạng. Xơ là chai mặt,
trên đầu anh có cái Rế để làm cái giá để cái nồi cơm. Anh lục rế, lục chạn. Rế
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chạn là dụng cụ nhà bếp. Lục là số thứ tự nay biến thành “lục” là bới tung ra
naylà động từ. Từ chạn==> Trạng. Ch==> tr.Nói trạng. Quan Bờm nói dóc
là giỏi. Anh xem thiên văn đoán ngày tốt xấu, xuất hành, khởi việc, xem đồ
họa ô thứ tư.> bậc bảy DON==> thất Nhọn, (do tiếng Huế, tiếng Quảng trị
d=> nh ), anh ngồi ghế chính thức tại công đường xử án đầy quyền uy. Có khi
tên anh là DÒN không chừng. Quảng Nam có Khẩu ngữ “Đồ con dòn!”. Con
dòn là tiếng chửi của cha mẹ khi đứa bé hỗn ẩu cãi lại với bề trên. Quan Dòn
là quan mất dạy.> bậc tám là BỒNG==> Bát Bồng. Quan Bợm vơ vét đến tận
cái lư hương của người dân oan vô tội, xem đồ họa. =>bậc chín là THẦY, anh
cửu Thầy. Anh có ăn học chữ Hán mà lưu manh đến bậc Thầy; thầy chùa cũng
thuộc vào đám ấy - trong BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG cửu thầy chính là nhà
sư Thích Đại Sán, người xúi Chúa Nguyễn Phúc Chu xin thần phục Thanh
triều, cam phận phiên dậu. Thầy (master) là người đã từng là quan bờm nay
làm mai mối hướng dẫn cách đưa hối lộ cho nạn nhân, dạy cách nhận hối lộ
cho các viên quan mới như tư Hương, Ngũ (ngủ) Trưa, Ngũ Trợt, lục trạng.
Dắt họ đến quan Thất nhọn, người được chính thức ngồi chốn công đường.
Cửu Thầy có thể là người đã đi tu, hay nay dưới lót áo sòng dưới dạng cư sĩ PG.
Đừng ai nghĩ rằng anh ta sám hối, lần này anh thần Phù dịch kinh sách PG
bậy bạ do Tàu ngụy tạo, anh thổi luồng thuốc độc vào PG Đại Việt mà anh vốn
không mấy am hiểu. Tội ác văn hóa để lại di hại lớn gấp nhiều lần so với việc
ăn hối lộ. Riêng lá bài Cửu Thầy có hai trường hợp. Hoặc là thầy chùa, đây là
nhân vật có thật Thích Đại Sán qua ta làm “thầy dùi” cho Chúa Nguyễn Phúc
Chu nên thần phục Thanh triều chống lại Đàng Ngoài và tổ chức xã hội theo
Tàu, nên lấy Khổng - Đạo làm nền văn hóa tâm linh bên cạnh Phật giáo đã
được Hán hóa. Và di hại về sau rất rõ ràng là đến đời chúa Nguyễn Phúc Thuần
khi ông này bắt dân ta ăn mặc theo người Hán thì xã hội Đàng Trong tan rã.
Hoặc là “thầy”/ master - lên bậc Thầy. Anh này từ Quan Bờm ngạch trật BÁT,
bậc tám- Bát Bồng - anh đang ước mơ có ngày mình sẽ là Ông “TỬ”, khi mình
có cơ hội “cướp lấy vương quyền”. Trong hình đồ họa “TỬ” có lờ mờ có chữ
“Điện” là kẻ chớp thời cơ.
Tuyến “ĐẦN ÔNG” vô lại có gì?
Bắt đầu là ĐƯỢNG==> nhứt nọc, đôi khi gọi là Nọc Đượng. Đượng là từ
chỉ sự làm biếng, nguyên từ câu tục ngữ Quảng Nam, Đường đượng như cho
liếm cối tức là con chó trỉa cái lưng dài sòng sọc, đầu gầm vào đáy cối đá giả giò
chả chân vắt trên miệng cối, để cố liếm chút chả thừa trong ngày giỗ chạp. Từ
đây TUYẾN gồm những người đàn ông lười biếng. Từ lười biếng bước vào con
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đường vô lại mấy hồi 2-tiếp là nghèo==> nhì nghèo, nghèo do vì làm biếng. 3
Gà==> ba gà, anh làm đâu hỏng việc đó. 4-gióng, ==> tứ gióng, gióng là nhóng,
gi==> nh. Tức là anh hóng chuyện thiên ha, tai mắt cho quan lại địa phương,
vu oan giá họa người, khiến người vào tù. 5- 8 giây==> ngũ đụm. Đụm là tụm
năm tụm bảy, lập băng nhóm côn đồ, cánh tay nối dài của bọn Quan Bờm thất
dọn. tại sao 8 giẩy là ngũ đụm do bởi 4 gióng x 2 = 8 giây, hình đồ họa rất rõ. 6hột==> 6 hột, là anh làm biếng say sưa suốt ngày. 7 thưa là anh làm biếng, sống
thưa như cái rỗ rách, vợ con chả lo được, làm được bao nhiêu tiền là dốt vào các
buổi nhậu cùng với đám ngũ đụm. 8 - giầy/tức là dày trong dày mỏng, tiền bạc
khó khăn với vợ con nhưng dùng cho băng đảng, lót ổ đi lên thì giỏi. Gối==> 9
gối là anh làm biếng ước mơ rằng mình sẽ có ngày được tin dùng, được chỉ huy
bọn vô lại, lên chức MỎ, đỏ mỏ. 10 đỏ mỏ là anh vô lại, ngu xuẩn. Đồ họa vẽ anh
có khí cốt là anh “ba gà”, có đế là đám “ngũ đụm”, Đỏ mỏ là anh có miệng ăn
miệng nói, Dấu đỏ đóng ngay miệng của anh là một minh chứng.
Tuyến “người phụ nữ bất hạnh” có gì?
Lá bài ẩn dụ đầu tiên là. TUYẾT. Đa phần người Việt nay hiểu là lá bài
"Bạch Huê". "Bạch Huê" chỉ đại nạn thứ nhất (đầu đời) trong mười đại nạn của
người phụ nữ Đại Việt thời ấy. Trong tuyến “tuyến người phụ nữ bất hạnh” thì
Tuyết là người người phụ nữ bất hạnh đầu tiên do vì người Việt có ăn học rước
văn hóa Tàu vốn coi trọng” trong háng người phụ nữ phải có “rong rêu", nếu
không có Rong rêu là mang đến sự xui xẻo cho gia đình chồng v.v... Các đại
nạn tiếp theo là BÀNH, mà người chơi bài ngày nay thường đọc là bánh. Bành
là banh ra là tách xa ra. Hai, ==> Bành Hai là đại nạn thứ hai. Đó là sự bàn ra
tán vào làm hỏng cuộc hôn nhân của họ, bắt nguồn từ tử vi bói toán; Ba==>
Bành ba, đại nạn thứ ba là mang thân làm lẽ người ta (bành/ bánh ba). Đại nạn
thứ tư VOI==> dái Voi hay Tứ tượng (bốn con voi mà giày mà cày thì có gì mà
còn). Một là nghĩa đơn là có chồng bạo dâm Lấy nàng vì nàng có vưu vật. Hành
hạ nàng khi hắn muốn cho dù nàng có chịu hay không. Hai là lời kết án nặng
hơn. Có thể nay nàng là nạn nhân của đám vô lại, đám ngữ “đụm”. Nàng đã bị
hiếp dâm tập thể, bọn chúng là con quan. Không ai dám trừng trị. Đời nàng
từ nay phải sang bước khổ thứ năm, => làm đĩ để sinh tồn, tên ID” RÚN”==>
Năm Rún; nay mang thân làm đĩ, tối ngày phơi rún cho đàn ông sờ sờ nắn
nắn v.v... và v.v... Nỗi khổ thứ sáu quá nghèo, tiền==>6 Tiền, bán mua sức lao
động tự thân là chính. => Liễu==> bảy liễu==> thất liễu. Nỗi khổ thứ bảy là
thất liễu; thất là bảy, đúng ra phải gọi là con bảy Liễu, nhưng phải đổi cách gọi
bảy thành ra Thất. Thất trong Việt ngữ là mất, liễu là là vẻ đẹp của người phụ
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nữ, hiền lành thướt tha và quyến rũ. Thân Liễu yếu, nay bị “vùi hoa dập liễu”
là các cụm từ thân quen. Thất liễu có nghĩa là người phụ nữ bị đàn ông có chữ
có quyền hãm hiếp, hay vì lý do nào đó khiến họ tiêu đời trinh nữ. => 8 Tiền là
nỗi khổ bậc tám, mẹ cha vì nghèo khó, mang con bán gả cho chỗ có tiền, Nàng
trở thành đầy tớ cho nhà chồng, dưới dạng vợ của một công tử nhà giàu. Bậc
9 -là chín XE -XE có nghĩa là se sắt. Nàng quá đỗi cô đơn, không người tâm sự
hiểu mình. Tên tục /nick name tại Quảng Nam là 9 ghe - là lấy chồng sống trên
sông nước. Nàng bị tách rời khỏi bè bạn thân nhân trên bờ, rày đây mai đó Cha
đau mẹ ốm nàng cũng chẳng hay. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai. v.v...
IV- "Bài Chòi Kịch Nghệ" - Hệ lụy
Từ sự “lười biếng” trong việc đặt nặng vấn đề cần phải giải mã bộ bài ta
trước khi bắt tay vào việc viết bài biện khảo về Bài Chòi hiện nay chúng ta bị
lãnh hậu quả.
Một là, xưa nay Nick name xuất hiện theo một quá trình từ những hiểu
biết lâu dài của những người đã từng tiếp cận với nó. Do vì không có mấy bài
viết về hệ tư tưởng của tiền nhân ta trên cổ bài cho nên dẫn đến nhiều nick
name khác nhau cho dù người chơi bài ở cùng một tỉnh, cùng một huyện.
Không hiểu nhau, nên chả biết tên ID là gì. Đó là một trong các nguyên nhân
khiến cho "Bài Chòi Kịch Nghệ" không lan xa được trên toàn quốc. Tiền nhân
ta đâu có hưỡn để xây dụng một cổ bài “tào lao” với thứ hình vẽ” dị hợm” như
các “nhà biên khảo?” đã phát biểu. Tiếp đến Ngôn ngữ Việt ngày nay đã biến
hóa sâu, Anh Hiệu nhà mình “nhìn sao nói vậy” Từ tên ID hay Nick name anh
“đía” vào với các câu hô thai” ngồ ngộ pha chút dung tục”. Với anh người chơi
bài chòi ngày đó cười càng nhiều là anh đã đạt. Thế nhưng, tuy “Bài Chòi Kịch
Nghệ” là công cụ thư giãn hữu hảo nhất trong mấy ngày xuân cho giới người
phụ nữ và trẻ em trên khắp dải đất Trung eo ngày xa xưa ấy, lúc mà ngành giải
trí không có mấy thứ, nay lẽ nào lại chỉ tiến đến đó là dừng. Nhu cầu giải trí
của một bộ phận nào đó cần vui, nhưng nhu cầu bức thiết về thể hiện minh
triết của sác dân Lạc Việt đối với thế giới càng cần thiết hơn và cấp bách hơn
bởi một bộ bài mà Tàu sao chép của ta nay đã tràn khắp các nước ĐNA, điều
này làm cho di sản tiền nhân ta có thể bị “lãng quên?”.
Hai là, thói quen của nhiều người Việt là cách thức biên khảo đi theo bước
mòn, vô cùng tai hại là dùng ngay sách vở Tàu để quy chiếu những gì vốn là di
sản của tiền nhân ta. Với họ Tàu là mẹ.Việc phân ba pho Văn, Vạn, Sách và bộ
Yêu cho bộ bài tới, rồi đồng hóa ba lá bài gồm Thái tử, Âm Ầm và "Bạch Huê"
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với các là bài Tàu vạn vạn, thiên vạn hay lá bài hoa là một minh chứng.Việc
sắp xếp rất lộn xộn, sự đảo lộn trật tự trong sự phân tuyến của bộ bài khiến cho
chúng ta không thấy được toàn cảnh xã hội đương thời. Các Ngài đã có ý gửi
lại cho cháu con sự suy nghĩ của mình về vấn nạn mà đời của các Ngài không
thể giải quyết được, Họ lo âu cho sự trường tồn của quốc gia này.
Ví dụ: minh họa, lá bài 9-xe, nay tại Bình Định gọi là 9 Cu. Tôi không
hiểu vì lý do nào họ gọi lá bài này là 9 cu. Có "Ai đó" lại đồng hóa 9-cu là con
Đượng, nhất nọc, “nọc là Cu?” thế thì, tại sao “Nhất” mà thành “Chín”? - Anh
Hiệu nhà mình từ khắp dải Trung eo, nay đều hát hò trong “Bài Chòi Kịch
Nghệ.” như sau “con Q nó ăn đậu ăn mè, nó ăn chi của chị mà chị đè con Q
tôi!. Anh Hiệu người Hội An bây giờ đã bắt chước mà không hiểu tại sao người
Bình Định gọi là 9 cu. Trong khi nó là 9 xe, hay 9 ghe, lấy chồng sống tên sông
nước, vạn đò-Nỗi bi thương bậc 9 của người phụ nữ quá đỗi cô đơn trong cuộc
sống, không bè bạn, không chỗ thở than, không ai chia sẻ nỗi lòng khi gặp khó
hay hoạn nạn
Tình trạng tùy tiện này đến cấp giáo sưtiến sĩ khoa học, dạy Văn hóa dân
gian Lê văn Chưởng (SN 1939 HUẾ) còn vướng, bởi một khi Nick name bất
thường thì câu Hô thai sẽ bất thường đối với người khác địa phương. Ông chia
bộ bài Ta thành ba pho theo Tàu thậm chí ông bỏ tên Nick name, TÊN ID và
gọi nól à nhất vạn, nhất sách, nhất văn...
Ba lá bài YÊU Thái tử, 2. Ông Ầm, 3. Cái Huê hay Chị Nhảy <==> theo
hánÔng Thang, Ông lão Bạch Tuyết
Pho Văn I-4. Gối, 5. Trường Hai, 6. Trường Ba, 7. Voi hoặc Sập cầu 8. Rún,
9. Sáu Tiền, 10. Liễu, 11. Tám Tiền, 12. Xe
Pho Vạn II-13. Trò, 14. Đấu, 15. Cưa, 16. Tứ cẳng hay Hương, 17. Ngủ trưa,
18. Xơ hoặc Chuôm, 19. Nhọn, 20. Bồng, 21. Ông Thầy
Pho Sách -III-22. Nọc Đượng, 23. Nghèo, 24. Gà, 25. Gióng, 26. Dày, 27.
Bằng Đầu, 28. Sưa (Thưa), 29. Tám Dây, 30. Đỏ Mỏ
Việc người đã đồng hóa nhất sách, nhì sách... Nhât văn nhì văn... nhất vạn
nhì vạn... Trong trường hợp này thì còn gì là Di sản Tiền nhân ta. Các bạn
có thể gặp các tên Nick name lạ hoắc phát xuất từ Bình Định, Phú Yên, Thừa
thiên, Quảng Nam v.v... Chính nhờ có TÊN ID mà người Việt hiểu nhau từ
những người biên khảo chuyển nghiệp.
V- Dạo qua bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU
Tại sao “thuật ngữ Văn, Vạn, Sách và ba lá bài Yêu” xuất hiện trong các bài
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viết về bộ bài ta, về "Bài Chòi Kịch Nghệ" Trước mắt Bạn Ta thử dạo qua bộ
bài Tàu MÃ ĐIẾU
Người Tàu có quá nhiều thứ bài nhằm cổ vũ cho sự sát phạt nhau. Ai ham
thì tán gia bại sản thì ráng mà chịu. Chúng tôi xếp bài Tàu vào nhóm các “Cổ
bài Trấn lột” viết tắt là GM-cards-Game Money cards. Bài giấy xuất hiện sớm
nhất là vào đời Tống bởi, nhà Tống là vương triều Tàu đầu tiên đã cho phát
hành tiền giấy.
Vào cuối thế kỷ 18 ở ta, Lê Quý Đôn viết Văn Đài Luận Ngữ, tại đoạn
thứ IX-Phẩm vật có viết “Cách chơi diệp tử (tức bài giấy) khỏi tự huyện Côn
Sơn. Lúc đầu, dùng tên các người vẽ trong truyện Thủy Hử đem ra để tranh
đua như là: Môn chữ Thập có 10 quân Vạn vạn là Tống Giang, Thiên vạn là
Võ Tòng v.v... Môn thập này có giá trị lớn hơn đợn vị từ hàng chục (thập) trở
lên. Môn chữ Vạn có 9 quân ở hàng đơn vị: Cửu vạn là Lôi Hoành, Bát vạn
là Sách Siêu. v.v... Môn chữ Sách có 8 quân. Môn chữ Văn có 11 quân. Hai
môn này không có hình người.”. Đây có lẽ là bài bộ bài MÃ ĐIẾU. Bài này có
từ đời Minh và được chơi khắp nước Tàu, bạn xem hình. Các từ “Văn, Vạn,
Sách” lần lượt chỉ hình các lá bài có hình đồng tiền (văn), hình người (vạn là
10.000), có xâu tiền hình đồng xu xỏ vào trong một cộng dây để dễ xách, dễ
đeo vào vai (sách).
Hiện nay người Tàu họ đã cắt bớt một pho trong bộ bài mã điếu. Cắt bớt
pho chũ Thập (> đơn vị), này còn ba pho và số lá bài bằng (bapho) x4 (bốn
màu) để tăng độ sát phạt, dễ xòe hết các lá bài trên tay cho bằng hết. Các cổ
bài “Đông Quan Pai -Kwan Pai” ngày nay là dẫn xuất từ bộ bài MÃ ĐIẾU. Tôi
cho rằng họ đãsao chép của ta nay nên chỉ còn ba pho- xin xem phần cuối bài
của chúng tôi. Bài Tàu dẫn xuất từ bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU nay cách tân hình vẽ
theo ba hướng. Một là hoài cổ, hai là nửa hoài cổ-nửa cách tân, ba là cách tân
hoàn toàn. Nay chúng đang xuất hiện rải rác trong các cộng đồng người Tàu
tại các nước ĐNA trừ Việt Nam, có nhiều bộ bài rất giống BÀI CHÒI THUẬN
QUẢNG của ta. Bạn xem hình.
Tất cả các bộ bài que của Tàu đều có ba tuyến - tức ba Môn chữ của Lê Quý
Đôn, hay theo ba Pho theo thuật ngữ ngày nay. Mỗi Pho có 9 lá bài mang giá
trị hàng đơn vị - đó là giá trị chung chi theo coupon để tính cho con bạc thắng
mình. Ngoài ra, còn có các con bài chủ, tức là các lá bài đứng ngoài chín lá đợn
vị này. Nó có giá trị lớn hơn hàng đơn vị “vạn” (vạn là 10.000). Lá bài này mang
giá trị chục vạn, là trăm vạn, là ngàn vạn, là vạn vạn nhằm tăng thêm độ sát
phạt, tăng độ lột sạch con bạc. Lá bài có giá trị đặc biệt ngọai hạng này được
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gọi là “các lá Yêu”. Ví dụ lá bài mang hình Tống Giang thủ lãnh Lương Sơn Bạc
lá vạn vạn và thiên vạn là lá bài Võ Tòng.
Nói chung loại bài M-card phải hấp dẫn dân ghiền bài bạc. Các con bạc
tính toán mà “so cạ”, Pho Yêu của bài tàu gồn hai lá bài mang cấp số lớn nhất
là thiên vạn, vạn vạn và một lá bài hoa, không đơn vị. Pho vạn, pho Sách thì số
nhỏ nhất có giá trị nhỏ, số lớn có giá trị lớn. Riêng pho Văn thì ngược lại. Lá
bài hoa ( không số )> nhị văn> tam văn>….. > cửu văn

Bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU, đời Minh và đươc chơi khắp nước Tàu. Đây là một
set. Có 4 set giống như thế mới thành cổ bài MÃ ĐIẾU
VI- Ai sao chép của ai?
Khi so sánh cổ bài Ta và bài Tàu có ba từ. Gợi ý khi "Ai đó" nhìn thoáng
qua và một ý tưởng chợt phát sinh. Sản phẩm mới ra đời nhưng hệ tư tưởng
khác. Sao chép là cần có mẫu đối trước mặt để rập lại mẫu gốc. Trùng hợp ngẫu
nhiên do vì yếu tố không hề thấy mẫu của đối phương khi sáng tác.
Bộ bài Ta xuất hiện vào khoảng 1658-1700, và hệ tư tưởng xây dựng trên ba
tuyến ứng với ba lớp người trong xã hội Đàng Trong vào thời điểm ấy. Ba tuyến
của ta hoàn toàn khác ba Pho Văn, Vạn, Sách của Tàu và của cổ bài Tổ Tôm
trên đất Bắc. Loài người có trí khôn như nhau ở những điều cơ bản. Việc thiết
kế mái nhà hình chữ V úp ngược là thiết kế chung của loài người. Hơn nhau
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là do “Cấu trúc bền vững và các tiện nghi cho người sử dụng”. Và từ sự khác
nhau giữa trí khôn của hai người thiết kế, BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG của ta
hoàn toan vượt trội bộ bài bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU Đông Quan Pai - Kwan Pai.
VI-1 Các lá bài Tàu
Pho Vạn, hình mặt người luôn là hình thuộc các nhân vật trong tuyện tích hay trong các bộ bài KWAN PAI*. Kwan pai y, trong bản vẽ luôn có hình đồng
tiền hay xâu tiền. Pho Sách - sách là xâu tiền xu, xâu lại cho dễ xách đẽ mang
vai - xin xem hình - bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU. Pho Văn - là các đồng tiền - các
chồng tiền bằng đồng ( kim loại). Ngoài các pho này họ có ba lá hay bốn lá bài
Yêu.Yêu là lá bài có giá trị lớn hơn đơn vị - từ hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn,
hàng vạn; có khi dùng lá bài hoa - không có đơn vị bằng tiền, nằm theo pho
Văn. Trong pho Văn thì lá bài có mang con số nhỏ sẽ có giá trị cao hơn lá bài
có mang số lớn hơn, Ví dụ: lá bài nhất văn > nhị văn > tam văn...
VI-2 Các lá bài Ta
Tuyến Quan Bờm, cũng có hình mặt người bắt buộc phải có cái quạt mo
trên hình đồ họa. Cái quạt mo được mang từ bài ca di cảo “Thằng Bờm có cái
quạt mo” của người Đàng Ngoài. Tuyến “Đần ông Vô Lại/ “du côn”, xuất phát
điểm từ sự lười nhác. Một khi người con trai biếng nhác thi Bậc trưởng thượng
của nó la rầy nó là” tau thấy mầy không được cái chi hết ! - mầy chỉ có mỗi “con
cặt’ mà thôi”!. Vậy biểu tượng cây cột dựng là sự lười biếng chứ không nhằm
biểu thị con C. Tuyến” người phụ nữ bất hạnh” có gì?
Đâu vì thiếu sợi rong rêu
Đời ta rước cảnh hiểm nghèo thế ru!
Sự bất hạnh xảy ra trong đời người phụ nữ khi người đàn ông Việt Nam
đội Hán còn quan niệm sự giàu nghèo của mình phụ thuộc vào câu hỏi “trong
háng của người người phụ nữ kia có gì?”. “.Đó là nơi săm soi của đám "ĐẦN
ÔNG "
Tuyến này có hai lá bài “TIỀN” âm tiền, biểu tượng Tiền, Tiền là mối ám
ảnh đè nặng trong tâm tư họ nhất là khi người phụ nữ là con một gia đình
nghèo. Không hề có giá trị lớn nhỏ trong 6 đồng tiền hay 8 đồng tiên trong
việc ăn thua nhằm sát phạt như Bài Tàu, Kon P’ai.
VI-3 Đánh giá.
Người Tàu có thuộc tính là “kẻ chuyên sao chép” của người, lấy của người
làm của mình, lấy thịt đè người, nên trong sự sao chép có những nét vẽ khá
giống bản gốc nhưng ngớ ngẩn. Người Việt mình là người sáng tạo nên rất
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chắc tay. Nhiều lá bài Đông Quan Pai -Kwan Pai quá giống lá bài Ta. Bạn Tanhìn ba cổ bài bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU, Đông Quan Pai - Kwan Pai và cỗ bài Ta.
Tuyến Quan Bờm của cỗ bài Ta, nay là pho Vạn của bài Tàu. Hai phong cách
đồ họa khác nhau hoàn toàn. Tàu lấy cảm hứng từ truyện Thủy hử, ta lấy từ
sự khôn dại Thằng Bờm có cái quạt mo. Cấu trúc đồ họa của Ta phức tạp và tỉ
mỹ hơn rất nhiều.

Ví dụ: cỗ bài Tàu có pho Vạn., cỗ bài Ta là tuyến Quan Bờm thì quá khác.
Tại phó Sách của Tàu, Qua lá bài “nhì sách” của Tàu khi sao chép từ lá bài
“nhì NGHÈO” của ta, họ vẽ gãy chữ V, có nghĩa là họ quay lại hai xâu tiền xu
của bộ bài MÃ ĐIẾU. Chúng ta thể hiện NHÌ NGHÈO, “nghèo giơ xương
háng”. Nhì Nghèo là lá bài tiếp theo lá bài nhất ĐƯỢNG, nên nó mang thuộc
tính lười biếng của ĐƯỢNG. Lá bài đỏ mỏ của ta, dấu ĐỎ đóng ngay tại cái
miệng.” miệng nhà quan có gang có thép”, có miệng ăn, miệng nói do " TỬ" ban
cho. Tàu sao chép đóng ngang rốn. Trật.
Qua pho Văn, pho dùng đồng tiền biểu thị. “tuyến người phụ nữ bất
hạnh” có lá -“9 XE”- vẽ chiếc đũa siết hai dãy tiền sát lại, họ là vẽ rất ú ớ. Họ
không hiểu tên ID bằng chữ quốc ngữ trên mỗi lá bài của ta thể hiện điều gì
cho nên họ đã lược bỏ đi. Đặt tên ID cho mỗi lá bài đâu dễ. Đó là một suy
nghĩ cực kỳ chín chắn và chắc lọc. Thể hiện sự thông minh khi chọn được 30
lớp người trong xã hội Đàng Trong thời Chúa Nguyễn Phúc Chu. Một tinh
thần rất Việt.
Mời đọc một đoạn sử. Vào năm 1694-1695 dòng người đông đảo thương
nhân Tàu xuống thuyền tại cảng sông Đông Quan thuộc tỉnh Quảng Đông
của China, họ đi theo nhà sư Thích Đại Sán sang ta. Nhất định khi về nước,
họ mang bộ bài của ta vì ý tưởng kinh doanh. Họ đến nước ta từ nhiều địa
phương khác nhau và sau đó tỏa về địa phương gốc của mình. Đông Quan là
cảng sông quan trọng qua ta, nên các bộ bài được bán tại điểm đó. Từ Đông
Quan Pai-Kwan Pai từ đó xuất hiện.
Xưa nay người sáng tạo luôn luôn mạch lạc và sắp xếp hợp lý trên tác
phẩm của mình, còn kẻ sao chép thì cố chép cho giống nguyên tác tuy nhiên,
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gặp chỗ quá khó thì tùy tiện vẽ lại, chèn lại các nét vẽ có từ bộ bài gốc bộ bài
Tàu MÃ ĐIẾU.
VI-4 Sự khác nhau giữa bài ta và bài Tàu.
Bạn Ta nhìn các trang phụ bản, để hiểu rõ hơn.
1-Bên ta là GP-card và Bên Tàu là M-card.
2- Bên ta hệ tư tưởng nhất quán - có tên TÊN ID cụ thể - hình đồ họa, cân nhắc.
Nét vẽ chính cho mỗi hình thể hiện nhân vật đã liệt kê. Do mỗi pho/tuyến có
một đặc trưng riêng thế nên hình thể nhân vật chiếm Không gian giữa lớn nhất.
3- cổ bài BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG hoàn toàn khác với bộ bài Tàu MÃ
ĐIẾU.
4- các lá bài Ta khi chiếm vị trí số 1, số 4, số 9 đều có cùng thuộc tính.
5 -lá bài mang đứng đầu tiên đại diện cho thuộc tính toàn nhóm, “nhất”, Ví
dụ: nhất trò là người đi học, đội Hán. kiến văn không đầy lá mít. Nhứt nọc là
anh làm biếng, nhì nghèo, ba gà, đều là hậu quả từ sự làm big mà ra.
6- lá bài đúng hàng thứ tư là lá bài CHUYỂN HƯỚNG. Tứ Hương là lá bài
chuyển hướng từ anh học trò, anh tập ấm nay là người đã đỗ đạt. Chính thức
được tiếp nhận vào cánh Quan Bờm. Tứ Gióng là lá bài CHUYỂN HƯỚNG,
từ anh vô tư lười biếng thành anh vô lại. Anh trở thành cánh tay nối dài của
Quan Bờm thất nhọn. Tứ tượng hay dái voi là lá bài CHUYỂN HƯỚNG từ
người phụ nữ còn ở trong nề nếp bị “đại nạn hiếp dâm tập thể” bởi bọn đầu
trâu mặt ngựa đời người phụ nữ phải rơi vào việc bán thân.
7- lá bài đúng hàng thứ chín, là lá bài ước mơ mình trở thành bậc Tối cao
trong tuyến cửu Thầy mơ mình có cơ hội chớp thời cơ, biến thành ông vua,
“TỬ”, Lá Chín gối ước mơ mình thành anh đỏ mỏ 9 XE ước mơ mụ Đồng
bóng đừng ám vào số phận mình.
Vậy thì ai chép của ai nay Bạn Ta đã rõ. Người sáng tạo luôn luôn mạch lạc
trong từng chi tiết với sản phẩm của mình, còn kẻ sao chép thì lược bỏ những
gì mà y không hiểu. Thế nên các lá bài Đông Quan Pai-Kwan Pai nhất định là
lá bài sao chép của ta, và cùng lắm, già mồm lắm thì ta chịu lời áp đặt “rằng đã
có gợi ý từ bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU” là cùng. Tuy nhiên từ hình đồ họa quá khác
nhau khó lòng mà sáng tạo ra được một tác phẩm như GP-card của chúng ta.
VII - Kết luận
Một là, Bài Chòi Thuận Quảng của chúng ta là một hệ bài để chơi. Chơi
bài. Các loại bài Tàu như bộ bài Tàu MÃ ĐIẾU hay Đông Quan Pai-Kwan Pai
đều là loại GM - cards - loại bài bạc - đánh bài. Hai là, không hề có sự tương
đương nào giữa hai cổ bài. Các từ “Văn, Vạn, Sách và ba lá Yêu” chỉ có trong bộ
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bài Tàu, thứ bài nhằm sát phạt không sao so sánh được với Bài Ta, loại phi Bài
chứa ba tuyến có hệ tư tưởng ở tầm cao khác thường, tầm nhân loại.
Bộ bài gợi cho mỗi người Việt chúng ta đau đáu vì một câu hỏi khá đau
lòng. “Tại vì đâu mà đất nước này không lớn nổi?”. Bạn Ta và chúng tôi đang
sống là thế giới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu qua 30 nhân vật. Nhìn đâu cũng
thấy nhếch nhác đậm chất lưu manh. Cần phá bỏ ngay lập tức. Nghe và thấy
tiền nhân ta hiện về với nụ cười hóm hỉnh. Biết chưa?, Rõ chưa. Nhất định đất
nước này lột xác. Quốc gia này sẽ lớn nhanh hơn Phù Đổng.
BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG là một đóng góp vào kho tàng minh triết
nhân loại của dân tộc Lạc Việt chúng ta. Đất nước nàydùng hội họa để truyền
một thông điệp tới cộng đồng nhân loại. Xưa nay Hội họa luôn là ngôn ngữ
chung của loài người. Cùng một người, cùng một ngày, cùng một vị trí vậy
mà, khi thời điểm nhìn đã khác thì sự cảm nhận đã khác. Độ minh triết của
tiền nhân ta càng tăng khi nó được chúng ta nhìn ngắm hay được soi rọi nhiều
lần trong ngày trong tháng trong năm. Hôm nay Bạn Ta và chính chúng tôi đã
có được những dòng này. Ngày mai sẽ có sự cảm nhận khác. Hai năm trước
laiquangnam thấy mỗi nhân vật là một số phận một con người. Hôm nay mỗi
nhân vật là một giai tầng xã hội. Năm trước thì nàng “Bạch Huê” thưa rằng,
hôm nay thì nàng TUYẾT lên án “TƯ”. Đó là một sự thật cần có để đẩy di sản
này ngày càng sâu hơn. Người viết rất mong Bạn Ta thường xuyên nhìn cỗ bài
để có những cảm nhận sâu sắc hơn laiquangnam, đó là một điều mong ước
thầm kín ước của chính tác giả bài viết này. Lẽ nào xã hội “BÀI CHÒI THUẬN
QUẢNG” lại tồn tại mãi trong lòng dân tộc này. Việt là vượt lên trên. Mong
lắm thay.
Laiquangnam nhân cơ hội này, Kính chúc quý Thầy chúng tôi người đã
từng xuất thân từ ngôi trường Quốc học này lòng biết ơn chân thành của một
cựu hoc sinh Trần Quý Cáp Hội An, Quảng Nam.
Kính chúc quí bạn cựu học sinh Quốc học một năm mới an khang và thịnh
vượng.
Tên: Trương Được. sinh 1946. Cựu
học sinh trung họcTrần Quý Cáp, Hội An.
Nhà văn
Cố giải mã vài di sản văn hóa Việt
của tiền nhân.

Laiquangnam
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VIII - Chú thích & sách Tham khảo
Nhìn vào lá bài TUYẾT, ta thấy người xưa dư sức để vẽ hay đục bản vẽ sắc
nét hơn. Nhìn từng cánh rong thì biết thế mà Họ đã không làm, họ chỉ để mờ
mờ ảo ảo. Ngay chữ TUYET, họ đục không dấu thay vì đục đầy đủ dấu như
ngày nay. Điều này có giá trị rất lớn, bởi nó giúp cho chúng ta xác định thời
điểm mà nó ra đời. Giai đoạn chữ Việt chưa hoàn chỉnh xem đoạn thời điểm ra
đời của bộ Bài Tới (Bài Trùng) tức BÀI CHÒI THUẬN QUẢNG. Đông Quan
là nơi xuất phát bộ bài Đông Quan Pai-Kwan Pai đã được người Tàu bán ra
trong cộng đồng họ khắp Đông Nam Á. Các lá bài sao chép một cách vụng về.
Xin đừng để Tàu viết lại lịch sử CỖ BÀI TA.
Sách tham khảo
1- Lịch sử lưu dân - Lục Đức Dương (người Tàu) viết vào năm 1997 - Cao
Tự Thanh dịch - NXB TRẺ - 2001
2- Lịch sử cờ bạc - Qua Xuân Nguyên (người Tàu) - Cao Tự Thanh dịch NXB TRẺ - 2001
3- Lịch sử lưu manh - Lục Đức Dương (người Tàu) viết vào năm 1995 Cao Tự Thanh dịch - NXB TRẺ - 2001
4- Thích Đại Sán, Hải Ngoại Ký Sư, NXB KHXH 2015
5- Lê Quý Đôn - Phủ Biên tạp lục, bản pdf trên mạng
6- Lê Quý Đôn, Vân Đài Luận Ngữ, bản pdf trên mạng
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15

BIA BÁO ÂN CỦA CỤ PHAN BỘI CHÂU
BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH
HỮU NGHỊ VIỆT-NHẬT

P

hong trào Đông du Việt Nam, do hội Duy Tân tổ chức từ 1905, mà
(*)
linh hồn là Phan Bội Châu , người khởi xướng và trực tiếp điều
hành, nhằm mục đích đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật Bản du học,
để về cứu nước, giành độc lập theo con đường bất bạo động. Đến giữa năm
1908, số du học sinh đã lên đến 200 người. Phong trào được sự giúp đỡ của
nhiều chính khách, nhân sĩ, trí thức tiến bộ Nhật Bản. Phong trào đang tiến
hành có hiệu quả, thì do bị thúc ép của bọn thực dân Pháp, chính phủ Nhật
ra lệnh đàn áp, giải tán du học sinh. Cuối năm 1908, phong trào gần như tan
rã, hội đoàn gặp vô vàn khó khăn, trong đó có vấn đề tài chính để trang trải
cho các hoạt động cách mạng. Phan Bội Châu đã than thở: “Tôi lúc bấy giờ nội
khoản không có, lại túi không như xối... Nhóm hơn 10 người bạn ở trong một
nhà cười lạt thay khóc, thấp thoảng hát nghêu ngao mấy câu:
Non cùng sông hết e đường tịt,
Lửa lấp hoa loè nứt lối ra.
(Sơ cùng thuỷ tận nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh biệt hữu thôn.)
(Tự phán, PBC, NXB Anh Minh, Huế, 1956, tr121).
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Lòng nghĩa hiệp của một người Nhật.
Thời đó, có một người Nhật, là Asaba Sakitaro (Phan Bội Châu gọi là Thiển
Vũ tiên sinh), con một vị Đại tướng lục quân, học y khoa, đỗ bác sĩ nhưng chỉ
mở bệnh viện riêng chữa bệnh giúp đỡ người nghèo khổ. Một hôm ông ta đã
gặp Nguyễn Thái Bạt, một người Việt Nam lang thang trên đường, thương tình
đưa về nhà nuôi dạy cho học, xem như con nhà mình, rồi sau đó cấp học phí
để lên Đông Kinh theo du học sinh của Phan Bội Châu.
Câu chuyện đó, Nguyễn Thái Bạt kể lại, Phan Bội Châu nghe mà cảm kích
và ngưỡng mộ “thiệt là lòng hào hiệp hiếm có.. Anh em chúng tôi ai cũng lấy
việc nghĩa hiệp ấy làm lạ” (Sđd, tr 121). Trong tình cảnh ngặt nghèo lúc bấy
giờ, Phan Bội Châu liền nghĩ đến người Nhật chưa hề quen biết này, đánh
liều nhờ vả: “Tôi lúc bấy giờ nghĩ cảnh quẩn, tình bức, tráng sĩ đồ cùng, chỉ
còn một chước ăn mày nữa là sách tối hậu. Nhưng ăn mày bằng một cách cao
đẳng, há dễ dàng đâu! Tất biết sẵn là người nghĩa hiệp mới dám gõ cửa mà cầu
cứu” (Sđd, tr 122). Phan Bội Châu đem ý ấy bàn với Nguyễn Thái Bạt và được
Nguyễn cho là phải. Ông liền viết ngay một “bài văn khất ai” nhờ Thái Bạt cầm
đến nhà Asaba. Một việc cầu cạnh mà Phan Bội Châu lấy làm hổ thẹn và cho
là “mộng tưởng chẳng quá điên hay sao?”
Nhưng thật bất ngờ, thư gửi đi buổi sớm mà đến chiều đã có hồi âm, Phan
Bội Châu nhận được một ngân phiếu 1.700 đồng yên, kèm một bức thư chỉ vắn
tắt mấy câu: “Hiện nay tôi vơ vét trong nhà chỉ có bấy nhiêu, chờ dịp sau tôi
kiếm được số tiền khác, như các ngài còn cần thì gửi thư lại mau.”. (Sđd, tr 122)
Phan Bội Châu vô cùng cảm kích: “Trong lúc cùng khốn mà được việc may
mắn như thế, mừng biết chừng nào!” và thầm “cảm ơn ông Thiễn Vũ hơn cha mẹ
đẻ” (Trong sử chép về thôn Asaba có ghi kèm rằng: Lương một hiệu trưởng lúc bấy
giờ 18 đồng/ tháng). Số tiền này, quả là quá hậu hĩ, Phan Bội Châu đem trang trải 3
khoản chi gồm có: Phí ngoại giao (phần nhiều), phí in sách và phí lữ hành.
Tháng 3-1909, Phan Bội Châu và Kỳ Ngoại Hầu Cường Để bị trục xuất,
lệnh phải rời Nhật Bản trong vòng 10 ngày. Trước khi ra đi, Phan Bội Châu
muốn đến tạ ơn sự giúp đỡ nồng hậu của Asaba, xin lỗi về việc vô ơn bạc nghĩa
từ trước đến giờ, cũng là để nói lời chia tay, nên đã tìm đến thăm nhà ông ở
Kozu (Quốc Phủ Tân), Odawara. Dịp này Phan Bội Châu lại càng cảm phục cái
tâm khí của tiên sinh: “Khi mới vào cửa, Thái Bạt giới thiệu tôi với tiên sinh,
tôi chưa kịp nói lời gì, tiên sinh vội vàng dắt tay tôi kéo vào cùng nói chuyện,
chốc bày cơm rượu ra, không một tí tục khí... Khi tiên sinh nói chuyện với tôi,
rất khinh bỉ chính khách Nhật Bản.” (Sđd, tr 125).
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Dựng bia báo ân.
Từ biệt, Phan Bội Châu sang Trung Quốc. Năm 1917, ông bí mật trở lại
Nhật, tìm về quê thăm Asaba ở Umeyama, thôn Higashiasaba, tỉnh Shizuoka
(nay là Umeyma, thành phố Fukuroi). Nhưng than ôi! Asaba đã qua đời 7 năm
rồi (25-9-1910) ở độ tuổi 43. Ông rất ân hận, lấy làm thẹn vì ơn xưa chưa kịp
đền trả. Trước mộ ân nhân, ông quyết định làm bia kỉ niệm.
Năm sau (1918), Phan Bội Châu trở lại để thực hiện ý định này. Trước hết
lo trù hoạch tốn phí bao nhiêu. Hỏi xem thì vật liệu và công khắc chữ hết 100
yên, còn tiền vận chuyển, xây dựng phải thêm 100 nữa. Thế mà trong túi chỉ
vỏn vẹn có 120 yên. Thật gay go. Nhưng ông nghĩ, đã hứa với người mất thì
phải tính cho xong.
Phan Bội Châu liền mời thêm người bạn nữa là Lý Trọng Bá (đỗ tiến sĩ
khoa công nghiệp ở Nhật) cùng tới nhà ông thôn trưởng thôn Higashiasaba
là Okamoto (Thiển Vũ Hạnh Thái lang - Phan Bội Châu) để trình bày sự tình.
Lúc ấy mới hay rằng, việc Asaba giúp Phan Bội Châu trước đây chưa hề nói với
ai bao giờ. Nghe qua, thôn trưởng cảm động vô cùng, rất tán đồng và giục làm
cho nhanh. Nhưng Phan Bội Châu ái ngại thú thật là tiền chưa đủ, nên tạm
xin gửi lại trước nơi thôn trưởng 100 yên, để về Trung Quốc xoay xở tiếp và sẽ
sang làm cho xong.
Thôn trưởng nói ngay: “Các ngài có lòng kỉ niệm đến người thôn tôi, chúng
tôi nên giúp cho thành cái chí đó, các ngài không cần phải lăn lộn cho nhọc.”
(Sđd, tr 126) rồi mời nghỉ lại nhà, bảo vợ con tiếp đãi. Đến ngày thứ bảy cuối
tuần, ông ta đưa Phan Bội Châu và Lý Trọng Bá tới thăm trường tiểu học của
thôn và dặn các em học sinh là ngày chủ nhật, mời phụ huynh đến trường dự
họp, nghe lời huấn dụ.
Hôm đó, có nhiều người đến dự. Thôn trưởng sau khi kể về hành động
nghĩa hiệp của thầy thuốc Asaba, giới thiệu Phan Bội Châu và Lý Trọng Bá, rồi
ông vận động: “Hai người này đã vượt ngàn dặm đến thôn xã này để dựng bia
cho thầy Asaba...Chúng ta nên giúp đỡ họ chứ. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Trưởng thôn lại tiếp: Hai người này chỉ đảm nhận chi phí vật liệu đá và tiền
công khắc chữ thôi, còn tiền vận chuyển và phí xây dựng bia, thôn chúng ta
nên góp phần chứ. Tiếng vỗ tay đồng tình vang lên khắp trường...” (Tình bạn
giữa Phan Bội Châu và Asaba Sakitaro trong Phong trào Đông du”, Hiệp hội
Asaba Việt Nam, 2010, tr 6).
Công việc được tiến hành và hoàn tất trong một tháng. Bia đặt bên mộ của
Asaba trong khuôn viên chùa Jorin ở Umeyama, Fukuroi, Shizuoka. Bia cao 2,
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70m, rộng 0, 87m, đặt trên bệ đá cao hơn 1m, khắc chữ Hán, thủ bút của Phan
Bội Châu. Sau này bài văn bia được ông Goto Kinpei dịch sang tiếng Nhật, và
ông Chu Xuân Giao dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, khắc mặt sau của bia:
“Chúng tôi vì nạn nước mà bôn tẩu đến đất Phù Tang, ngài nể thương cái
chí ấy mà cứu giúp trong cơn khốn quẫn chẳng màng đến ơn trả ngày sau, thực
là nghĩa hiệp xưa nay hiếm có. Than ôi! Nay chúng tôi sang mà đâu thấy ngài,
trời xanh biển thẳm, cúi ngưỡng nào biết tỏ cùng ai, đành ghi mối xúc cảm này
nơi bia đá. Lời minh rằng:
Hào hiệp chưa từng có xưa nay, nghĩa lớn khắp cả trong ngoài, ngài ban thì
như trời lớn, tôi nhận thì như biển đầy.
Chí tôi chưa thành, mà ngài chẳng đợi, thăm thẳm lòng này, nghìn thu ghi tạc.
Ngày xuân năm Mậu Ngọ (Đại Chính năm thứ 7, tức năm 1918).
Việt Nam Quang Phục hội đồng nhân cẩn chí.”
(Hán văn: Dư đảng dĩ quốc nạn, bôn Phù Tang, công ai kì chí, Chửng ư ách
bất kế sở thù, cái cổ chi kì hiệp giả. Kim dư lai thử, công dĩ thệ hĩ, phủ ngưỡng
tứ cố, huých kì vô nhân, thương mang hải thiên, thử tâm thuỳ tố, viên lặc sở
cảm vu thạch.
Minh viết: Hào không cổ kim, nghĩa cái trung quốc, công thí dĩ thiên, ngã
thụ dĩ hải. Ngã chí vị thành, công bất ngã đãi, du thử tâm, kì ức vạn tái.
Việt Nam Quang Phục hội đảng nhân lặc
Bài này tự Phan Bội Châu cũng đã dịch ra tiếng Việt (1929 đăng trong Tự
phán, Anh Minh, Huế, xb 1956). Để tiện tham khảo, chúng tôi xin trích đăng:
“Chúng tôi vì nạn nước, chạy sang Nhật Bản, tiên sinh thương đến khổ
tâm, giúp chúng tôi trong lúc cùng khốn, rõ là người kì hiệp. Nay chúng tôi
sang thì tiên sinh đã tạ thế, tứ bề hiu quạnh trông không thấy ai, trời biển
mênh mông, lòng này ai tỏ! Bèn ghi mối cảm nơi viên đá: Hào suốt xưa nay,
nghĩa trùm trong ngoài, công thời như trời, tôi chịu như biển. Chí tôi chưa
thoả, ông không chờ đợi. Thăm thẳm lòng này, trải muôn ngàn đời.
Việt Nam Quang phục đồng nhân ghi.”
Hiệp hội Asaba Việt Nam.
Tháng 4-2003, tại nơi mà Phan Bội Châu dựng bia, thành lập Hiệp hội
Asaba Việt Nam với sự ủng hộ của Uỷ ban tổ chức lễ kỉ niệm 85 năm xây
dựng bia báo ân Asaba. Mục đích của hội cho rằng: Xác nhận ở địa phương
có chứng tích lịch sử Phong trào Đông du đấu tranh giải phóng thuộc địa của
Việt Nam gần 100 năm trước. Phong trào đó là lịch sử của Việt Nam diễn ra tại
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đất nước Nhật Bản, Vì vậy có thể nói, bia tưởng niệm Asaba Sakitaro của vùng
này đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nhật. Các hoạt động của
hội nhằm mục đích để nhiều người biết đến lịch sử của bia tưởng niệm này,
có thể đóng góp một phần nhỏ trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị
Việt - Nhật.
Hằng năm hội tổ chức nhiều hoạt động văn hoá liên quan đến sự kiện này
như:
- Tháng 5-2003, Lễ kỉ niệm 85 xây dựng bia tưởng niệm Asaba.
- Tháng 10, 11-2005, lễ kỉ niệm 100 năm Phong trào Đông du tại Asaba,
tại Nghệ An.

Phan Tấn Tô
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Đọc thơ Xuân
của đại thi hào Nguyễn Du

(Phangxipan ghi hình)
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ùa Xuân là một chủ đề được thi hào Nguyễn Du nhắc đến khá nhiều
trong thơ chữ Hán của cụ. Lạ thay đó là những mùa xuân tha hương
buồn bã đến chết người. Trong 249 bài thơ chữ Hán qua ba tập thơ Thanh Hiên
tiền hậu tập, Nam Trung tạp ngâm và Bắc Hành tạp lục, cụ đã dùng tới 40 từ
“xuân” kết hợp với các từ hàn, bệnh, vũ , ... gợi nên một trường cảm xúc khá
bi đát. Riêng trong 4 bài thơ được đặt nhan đề có từ XUÂN (Xuân nhật ngẫu
hứng, Xuân dạ, Xuân tiêu lữ thứ, Mộ xuân mạn hứng) cụ đều bày tỏ một nỗi
buồn sâu lắng, âm ỉ khi thân phiêu lạc ở đất khách quê người. Đây đúng ra là
một bi kịch trong cuộc đời của cụ.
Theo Đại Nam Liệt Truyện: “Nguyễn Du là người ngạo nghễ, tự phụ, song
bề ngoài tỏ vẻ giữ gìn, cung kính, mỗi lần vào chầu vua thì ra dáng sợ sệt như
không biết nói năng gì...’’. Theo giai thoại, vua Gia Long cũng từng lấy làm thắc
mắc và đã từng có lần tìm hỏi cụ nhưng nhà vua vẫn không có được câu trả lời
rõ ràng. Cụ làm quan mà vẫn chán nản buồn rầu, chức lớn nhưng cụ vẫn như
thể là bất đắc chí, ba lần xin về hưu, sáng tác nhiều bài thơ đầy phiền muộn,
chán nản. Phải chăng những biến cố lịch sử trong thời gian này đã làm cho
cụ bị trầm uất? Tại sao một con người được trọng dụng như cụ lại có một nỗi
niềm bi ai như thế?
Với “Xuân nhật ngẫu hứng” ta thấy một Nguyễn Du bất cần đời, chán
chường trước “tài mệnh tương đố” khi sinh nhằm thời binh lửa triền miên
và dù đã đỗ tam trường vẫn đành lênh đênh hải giác thiên nhai. Bài thơ được
sáng tác trong thời kì cụ phải ăn nhờ ở đậu ở quê vợ, có lẽ vào khoảng đầu triều
Tây Sơn khi mà đất nước vẫn còn chưa hẳn ổn định vì ở miền Nam, thế lực của
Nguyễn Vương Ánh vẫn lăm le khôi phục lại cơ đồ. Đây là thời kỳ loạn lạc nhất
của đất nước ta vì có đến 5 thế lực phong kiến Mạc, Lê, Trịnh, Nguyễn, và Tây
Sơn đang giành giật cơ đồ vương bá:
春 日 偶 興
Xuân nhật ngẫu hứng
患 氣 經 時 戶 不 開
Hoạn khí kinh thời hộ bất khai
逡 巡 寒 暑 故 相 催
Thuân tuần hàn thử cố tương thôi
他 鄉 人 與 去 年 別
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt
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瓊 海 春 從 何 處 來
Quỳnh Hải* xuân tòng hà xứ lai
南 浦 傷 心 看 綠 草
Nam phố thương tâm khan lục thảo
東 皇 生 意 漏 寒 梅
Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai
鄰 翁 奔 走 村 前 廟
Lân ông bôn tẩu thôn tiền miếu
斗 酒 雙 柑 醉 不 回
Đẩu tửu song cam túy bất hồi.
Lược dịch: Ngày xuân ngẫu hứng làm thơ
Trời xấu qua rồi cửa vẫn gài
Êm êm rét nóng rủ nhau trôi
Xa quê lại một năm li biệt
Đất khách thêm mùa xuân của ai
Cỏ biếc lòng đau trời Nam phố
Mai vàng chi nữa chúa Xuân ơi!
Lão già trước miếu say mềm rượu
Quanh quẩn hồi lâu chẳng muốn rời.
* Quỳnh Hải: huyện Quỳnh Côi, quê vợ của cụ Nguyễn Du
Với “Xuân dạ” ta lại thấy cụ Nguyễn Du đã thấm thía nỗi đau đời dành cho
một con người tài hoa: bệnh tật, xa nhà, không danh phận. Đêm dù của mùa
xuân nhưng lại nhuộm một màu u ám và đau thương:
春 夜
Xuân dạ
黑 夜 韶 光 何 處 尋
Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm?
小 窗 開 處 柳 陰 陰
Tiểu song khai xứ liễu âm âm
江 湖 病 到 經 時 久
Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu
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風 雨 春 隨 一 夜 深
Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm
羇 旅 多 年 燈 下 淚
Ky lữ đa niên đăng hạ lệ
家 鄉 千 里 月 中 心
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm
南 臺 村 外 龍 江 水
Nam Đài thôn ngoại Long Giang* thủy
一 片 寒 聲 送 古 今
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kim).
* Long Giang hay Thanh Long giang: Sông Lam
Lược dịch: Đêm xuân
Đêm mãi đen hoài, nắng đẹp đâu?
Ngoài song bóng liễu phủ lên nhau
Giang hồ thân bệnh hoài vương vấn
Mưa gió đêm xuân cứ dãi dầu
Lưu lạc bao năm đèn nhỏ lệ
Quê nhà ngàn dặm ánh trăng thâu
Nam Đài ơi với sông Lam đó!
Sóng lạnh muôn đời tiếng lắng sâu.
Năm 1789 Tây Sơn chiếm Bắc Hà, cụ vừa 24 tuổi. Để tránh nạn binh lửa
cụ đã về ẩn tại quê vợ, huyện Quỳnh Côi (Thái Bình) Bài thơ này nằm trong
Thanh Hiên tiền hậu tập, có lẽ đã được cụ Nguyễn Du làm trong thời gian này,
cụ khoảng dưới 30 tuổi. Qua đấy ta có thể thấy thể chất của cụ không mấy
khỏe mạnh do cuộc sống nghèo túng và bản thân cụ cũng hay đau ốm. Chính
nơi đây đã chôn vùi quãng đời thanh xuân của cụ. Sống nơi thôn ổ, cụ đã
gần gũi và hiểu biết rõ ràng đời sống và tâm tình của tầng lớp dân quê nghèo
khó. Mãi hơn 10 năm sau, lúc đã 37 tuổi (1802) cụ mới ra làm quan với triều
Nguyễn với chức vụ Tri huyện Phù Dung (Hưng Yên) rồi sau đó thăng Tri phủ
Thường Tín (Hà Tây).
Những mùa xuân tha hương tại Quỳnh Côi vẫn là đề tài cho cụ viết các bài
thơ khác, cũng chất ngất lòng nhớ quê hương, xót thân mình đau yếu và cảnh
sống nhờ ở tạm trong nghèo túng thiếu thốn như trong bài Mạn hứng: Bách
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niên thân thế ủy phong trần / Lữ thực giang tân hựu hải tân (Trăm năm thân
thế mặc phong trần / Bãi biển bờ sông kiếm miếng ăn). Nguyễn Du thường gọi
mình là “tha hương nhân” (Xuân nhật ngẫu hứng) hay “bạch đầu nhân” (Mạn
hứng, Tạp thi I....) luôn mang cái “Nhất phiến hương tâm thiềm ảnh hạ” (Sơn
cư mạn hứng: Một mảnh lòng quê soi bóng nguyệt.) mà cuộc sống thì “Nhất
thất xuân hàn cựu bệnh đa.” (U cư II: Đầy nhà xuân lạnh thêm nhiều bệnh)
hay” Tam niên tích bệnh bần vô dược” (Mạn hứng: Ba năm đau ốm, thuốc thang
không.). Theo ông Đào Duy Anh, trong Thanh Hiên tiền hậu tập, Nguyễn Du
có 17 bài nói về bạch phát hay bạch đầu. Nguyễn Du đã phác họa cuộc đời trẻ
trung của mình như sau:
雜 詩
Tạp thi I
壯 士 白 頭 悲 向 天
Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên
雄 心 生 計 兩 茫 然
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên
春 蘭 秋 菊 成 虛 事
Xuân lan thu cúc thành hư sự
夏 暑 冬 寒 奪 少 年
Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên
黃 犬 追 歡 鴻 嶺 下
Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ
白 雲 臥 病 桂 江 邊
Bạch vân ngọa bệnh Quế Giang biên
村 居 不 厭 頻 沽 酒
Thôn cư bất yếm tần cô tửu
尚 有 囊 中 三 十 錢
Thượng hữu nang trung tam thập tiền.
Lược dịch: Bài thơ vơ vẩn
Bạc đầu tráng sĩ nhìn trời
Miếng ăn, chí lớn tơi bời lòng son
Xuân thu muôn sự héo mòn
Hè đông đoạt sạch trẻ non sức người
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Chó vàng Hồng Lĩnh rong chơi
Mây nằm nghỉ bệnh trắng trời Quế Giang
Cứ mua cho hết rượu làng
Tiền thì ba chục sẵn sàng túi đây.
Có lẽ không gì làm cho ta chạnh lòng hơn những câu thơ như thế, nhất là
đối với một con người tài hoa như cụ Nguyễn Du. Một cõi lòng tan nát, không
dám mơ một ngày được trọng dụng và liệu khi ấy thì có còn “hùng tâm” để
dâng hiến hay không. Vả lại, triều Lê mà Nguyễn Du ví như muốn phù trợ
cũng chỉ là một triều đại ươn hèn, mục nát, tham tàn và về cuối lại rước voi về
giày mồ, gây nên lắm điều sỉ nhục.
Với “Mộ xuân mạn hứng” Nguyễn Du lại bày tỏ một nhân sinh quan đậm
màu sắc Lão Trang, xem kiếp sống như một trò mộng huyễn và công danh lại
càng phù ảo như ánh nắng cuối xuân.
暮 春 漫 興
Mộ xuân mạn hứng
一 年 春 色 九 十 日
Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật
拋 擲 春 光 殊 可 憐
Phao trịch xuân quang thù khả liên
浮 世 功 名 看 鳥 過
Phù thế công danh khan điểu quá
閒 庭 節 字 帶 鶯 遷
Nhàn đình tiết tự đái oanh thiên
側 身 不 出 有 形 外
Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại
千 歲 長 憂 未 死 前
Thiên tuế trường ưu vị tử tiền
浮 利 榮 名 終 一 散
Phù lợi vinh danh chung nhất tán
何 如 及 早 學 神 仙
Hà như cập tảo học thần tiên.
Lược dịch: Làm thơ vào cuối xuân
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Một năm xuân đẹp chín mươi ngày
Vùn vụt thiều quang ngẫm xót thay
Cõi thế công danh chim cánh lướt
Sân nhàn thời tiết bóng oanh bay
Xét thân không thoát vòng sinh hoại
Lo mãi làm chi cuộc sống này
Rốt cuộc lợi danh đều tan tác
Phải chi sớm học phép tiên hay.
Sau khi ra làm quan với triều Nguyễn, cụ lại tiếp tục xa nhà. Cuối năm
1803, với tư cách là Đông các điện đại học sĩ, cụ Nguyễn Du đi đón sứ thần
Thanh triều ở Lạng Sơn. Ở địa vị này, cụ vẫn mang tinh thần chán danh lợi
trần thế và nỗi niềm bất đắc chí khi cộng tác với triều Nguyễn. Phải chăng cụ
Nguyễn Du còn mang tâm trạng của một di thần triều Lê với quan điểm Nho
giáo cứng nhắc “Trung thần bất sự nhị quân”? Ta nên nhớ rằng quãng đời làm
quan của cụ rất hanh thông và nhà Nguyễn rất trọng dụng cụ.
Dẫu vậy, qua “Xuân tiêu lữ thứ”, được làm ra trong thời điểm này, tâm sự
của cụ được bộc bạch rất bi thương:
春 宵 旅 次
Xuân tiêu lữ thứ
蕭 蕭 蓬 鬢 老 風 塵
Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần
暗 裏 偏 驚 物 候 新
Ám lý thiên kinh vật hậu tân
池 草 未 闌 千 里 夢
Trì thảo vị lan thiên lý mộng
庭 梅 已 換 一 年 春
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân
英 雄 心 事 荒 馳 騁
Anh hùng tâm sự hoang trì sính
名 利 營 場 累 笑 顰
Danh lợi doanh trường lụy tiếu tân
人 自 蕭 條 春 自 好
Nhân tự tiêu điều, xuân tự hảo
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團 成 成 下 淚 沾 巾
Đoàn thành thành hạ lệ triêm cân.
Lược dịch: Đêm xuân xa nhà
Tóc mai phơ phất giữa phong trần
Mê muội lòng lo việc mới dần
Giấc mộng văn chương chưa dứt bóng
Mai vàng sân trước đã mời xuân
Anh hùng chí lớn thôi rong ruổi
Danh lợi quan trường chỉ lụy thân
Người dẫu xác xơ, xuân vẫn đẹp
Chân thành* riêng lão lệ đầm khăn.
* Đoàn thành là thành Lạng Sơn.
Khi đi tiếp sứ trở về, cụ ở tại Phú Xuân một thời gian. Đến năm 1809,
Nguyễn Du được cử làm Cai bạ Quảng Bình. Năm 1913 cụ đi sứ hơn một năm
tròn ở Trung Quốc. Về nước cụ được thăng làm Tham Tri Bộ Lễ và làm việc tại
kinh đô Huế. Trong quãng thời gian làm quan này, cụ Nguyễn Du vẫn thường
ốm đau bệnh tật và cuộc sống có nhiều khó khăn. Vì thế, Huế cũng chỉ là một
đất khách, nơi khiến cụ thấm thía hơn nỗi đời luân lạc. Huế trong mắt cụ cũng
buồn bã vì lòng thương nhớ quê nhà bao la trong tim cụ như cụ viết trong bài
Thu chí: Hương giang nhất phiến nguyệt /Kim cổ hứa đa sầu (Sông Hương một
mảnh trăng soi/ Dáng sầu vời vợi bao đời đến nay)
Đúng ra, chúng ta có thể nói cụ Nguyễn Du một đời luân lạc tha phương,
nếm đủ mọi cay đắng phong trần không thua gì cô Kiều trong tác phẩm của cụ.
Điều đáng chú ý là chính nhờ trải qua cuộc phong trần mà cụ Nguyễn Du gần
gũi và hiểu được nỗi cơ cực của dân chúng thời cụ sống ngày ấy.
Phải chăng chính vì nhờ hiểu thấu đời sống cơ cực của dân chúng mà cụ
chẳng chút bằng lòng với chế độ quân chủ thời bấy giờ. Năm thế lực phong
kiến Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn, và Tây Sơn với những cuộc tương tranh của họ
đã gây nên bao mất mát tang tóc cho người dân nghèo khổ. Cuối cùng Nguyễn
Vương Ánh nắm được ngai vàng và mở ra một triều đại mới. Thế nhưng các
lí tưởng nhân bản mà Nho gia hướng đến như thay trời chăn dân, thương dân
như con đỏ, dân là quý, quan lại là cha mẹ của dân, … vẫn còn trong sách vở.
Qua một số bài thơ khác Sở kiến hành, Thái Bình mại ca giả, Thăng Long cầm
giả ca, Văn tế thập loại chúng sinh, … chúng ta càng thấy rõ rằng cụ cảm thông
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rất sâu sắc đến lớp người thấp cổ bé họng, gặp muôn vàn bất hạnh trong cuộc
đời. Con người Nho sĩ lý tưởng trong cụ đụng độ với thực tế lầm than trong xã
hội. Bi kịch cuộc đời Nguyễn Du-Từ Hải-Thuý Kiều là ở đây. Từ đấy, cụ không
thể lấy cái thế được triều Nguyễn trọng dụng, vui với cái thành đạt của riêng
mình mà làm ngơ trước khổ đau của dân chúng. Hơn hết, với một tâm hồn
nhạy cảm, một hiểu biết sâu sắc, cụ đã nhận ra sự bế tắc của chế độ quân chủ
phong kiến. Lẽ tất nhiên, trong vòm tư tưởng của thời đại, chúng ta không thể
trông đợi cụ có thể nghĩ tới một hình thức xã hội cấp tiến hơn là chỉ chán ngán
than thở xã hội thời ấy còn đầy bất công và hà lạm, như cụ viết “Đã mang lấy
nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Chỉ hiểu vậy, chúng ta
hoạ mới giải thích được những nỗi niềm u sầu hay chán ngán công danh trong
thơ của cụ.
Đọc suốt truyện Kiều, có lẽ không ai kìm được xúc cảm trước mười lăm
năm luân lạc của Kiều mà tai hoạ, khổ nạn chan đều trong những tháng ngày
đau thương bi đát của Kiều. Nếu cụ Nguyễn Du bản thân không trải những xót
xa phong trần thì hẳn chúng ta cũng không có cái may mắn được thưởng thức
những vần thơ trác tuyệt như thế. Viết truyện Kiều hay là viết cuộc đời trôi nổi
của mình, khóc Tiểu Thanh hay khóc Tố Như cũng thế mà thôi. Đọc những
bài thơ chữ Hán trên, ta thấy rõ hơn cuộc đời của tác giả để đối chiếu với nhân
vật mà tác giả xây dựng nên. Âu cũng là số phận của giới sĩ phu một thời, của
“con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”.
Ngày xuân, đọc lại những bài thơ xuân chữ Hán của cụ gọi là nén nhang,
bát nước dâng cho một con người tài hoa mà mệnh bạc.
Ghi chú: Các bản dịch thơ trong bài là của tác giả bài viết này.
- Tháng 12/2010

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
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17

Tìm hiểu thang âm
Ngũ Cung Huế

T

rong âm nhạc truyền thống Việt Nam, hệ thống định âm của ta không
trùng khớp với hệ thống bình quân luật trong âm nhạc cổ điển Tây
phương, nghĩa là thang âm Việt không cấu thành từ hệ thống 12 bán cung của
một quãng tám như trong nhạc Tây phương. Sự khác biệt về hệ thống định âm
này chính là do sự thẩm âm riêng biệt mang bản sắc dân tộc của cư dân từng
khu vực, từng quốc gia khác nhau. Một đặc điểm khác là cao độ của mỗi âm
bậc trong nhạc Việt chỉ có tính cách tương đối, âm bậc chuẩn chỉ mang tính
quy ước trong từng điệu thức, từng hơi nhạc, tùy bài bản và tùy ở mỗi vùng
miền khác nhau. Các kỹ xảo trong diễn tấu (nhấn, rung, vuốt, mổ...) trên từng
âm bậc của thang âm đã tạo nên hệ thống các hơi nhạc phong phú của âm
nhạc Việt Nam.
1. Điệu Bắc: Với âm nhạc Huế, chúng ta có một hệ thống thang âm ngũ
cung khá độc đáo. Trước tiên là thang âm cơ bản, là sự kế thừa thang âm Đại
Việt lâu đời từ trong lịch sử, đó là điệu Bắc (người Huế - người trên đất Thuận
Hóa cũ - còn gọi là điệu Khách), tương đương với cung hoàng chung (cung
thương giốc chủy vũ) trong âm nhạc Trung Hoa:
hò xừ xang xê cống liu
(do re fa sol la do)
Chúng ta dễ dàng tìm thấy thang âm này trong phần lớn bài bản âm
nhạc cung đình và ca nhạc thính phòng. Điệu Bắc chính là dấu ấn của ảnh
hưởng Trung Hoa trong nhạc Việt, tuy vậy điệu thức của người Việt vẫn có
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ngôn ngữ riêng với cách nhấn nhá ở các âm bậc xự, cống với kỹ thuật rung
đặc trưng và âm bậc cống cũng đàn hơi non. Điệu Bắc mang tính chất vui
tươi, trang nghiêm, tốc độ thường là khoan thai hoặc nhanh, ít khi chậm,
thường được dùng trong các buổi tế lễ long trọng, chẳng hạn bài Long ngâm
dùng trong những lúc rót rượu cúng tế; bài Man (trong nhạc Bả lệnh) của
dàn Đại nhạc dùng trong lễ rước vua hay đón sứ thần, nghe dồn dập, sôi nổi,
vui tươi, dùng nhiều đảo phách, chủ âm được thay đổi nhiều lần nên nét nhạc
rất uyển chuyển; bài Mã vũ dùng trong điệu múa Lân mẫu xuất lân nhi, thể
hiện tình cảm thân thiết, trìu mến; Đăng đàn cung do dàn Đại nhạc diễn tấu
cũng thuộc nhạc nghi lễ; mười bản Tàu trong ca Huế...
Theo giáo sư Trần Văn Khê, trong nhạc Việt, tất cả các bài thuộc điệu Bắc
đều có bảy yếu tố cơ bản: có thang âm ngũ cung với âm bậc cơ bản là hò (do);
bất kỳ âm bậc nào trong thang âm ngũ cung đều có thể dùng làm bậc khởi đầu,
bậc kết thúc hoặc bậc ngơi nghỉ. Bài Lưu thủy bắt đầu bằng âm hò và kết thúc
cũng âm hò, còn các bài điệu Bắc khác lại không bắt đầu bằng âm hò. Chẳng
hạn, bài Cổ bản bắt đầu bằng âm xê (sol), bài Long đăng bắt đầu bằng âm ú
(re)… Phần lớn các bài nhạc Việt đều kết thúc bằng âm hò (do) hoặc âm xang
(fa). Nhưng các âm khác cũng có thể dùng để kết thúc, ví dụ Nguyên tiêu kết
thúc bằng âm cống (la), Kim tiền bằng âm xự (re); có tốc độ khoan thai hoặc
nhanh; các câu nhạc trong điệu Bắc có độ dài thay đổi, số ô nhịp trong bài
thường là chẵn, trừ trường hợp những bài quá ngắn như Xuân phong, Long
hổ; nhạc công diễn tấu điệu Bắc đều có những nốt hoa mỹ để luyến láy; các
nhạc cụ như đàn tranh hoặc đàn nguyệt đều lên dây theo hệ thống dây Bắc; tất
cả bài bản điệu Bắc đều mang tính chất vui tươi. (22)
2. Điệu Nam: Điệu này xuất hiện từ khi dòng người Việt đi về phương
Nam vào đất mới. Họ mang theo ngôn ngữ, phong tục, tập quán và cả âm
nhạc. Tuy nhiên trong quá trình sinh hoạt và giao lưu văn hóa với người bản
địa, người Việt đã chịu ảnh hưởng của người Chăm. “Có thể trong dĩ vãng,
người Việt ở miền Bắc vốn quen dùng ngũ cung đúng (do re fa sol la), khi Nam
tiến đã bị nhạc Chàm với ngũ cung oán (do mi fa sol la) quyến rũ rồi sáng tạo
ra ngũ cung ai (do, re non, fa già, sol, la non) chăng?” (23). Điều dễ nhận ra
là ảnh hưởng trong giọng nói, ngôn ngữ. Chẳng hạn thanh sắc và thanh ngã
của người Huế khi phát âm đã hạ thấp hơn, thanh hỏi lại cao hơn so với miền
ngoài, có người cho đó là giọng lơ lớ. Chính âm thanh lơ lớ này đã hình thành
điệu Nam trong nhạc Huế:
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hò xự non xang già xê cống non liu
(do
re-fa+
sol
lado)
Trong thang âm này hai âm bậc hò và xê không thay đổi so với điệu Bắc,
các bậc còn lại đều có thay đổi để làm nên sắc thái riêng của điệu thức miền
Trung, trong đó hò và xang dùng kỹ thuật rung.
Nói đến hai điệu Bắc và Nam để khẳng định nguồn ảnh hưởng của Trung
Hoa và Chăm trong nhạc Việt. Tuy nhiên trong âm nhạc Huế, với kỹ thuật
rung hai bậc xự, cống, điệu Bắc đã được Việt hóa, không còn là của Trung Hoa
nữa. Ngoài ra người Huế đã sáng tạo thêm một cách tinh tế và phong phú các
sắc thái đặc thù trong âm nhạc của mình mà người Huế gọi là hơi nhạc. Đó là
sự vận dụng tài tình ngôn ngữ âm nhạc để giãi bày các trạng thái tình cảm, nội
tâm trữ tình và đa dạng của họ.
3. Các hơi nhạc: Âm nhạc Huế gồm có các hơi nhạc sau: hơi ai, hơi xuân,
hơi oán, hơi dựng, hơi thiền.
- Hơi ai dùng để diễn tả sự buồn thương, áo não, những tình cảm luyến
tiếc, mất mát, thở than, tốc độ chậm rãi. Chính vì tính chất này, hơi ai không
dùng trong âm nhạc cung đình mà thường được dùng trong ca nhạc thính
phòng Huế, nhiều khi cũng được dùng trong âm nhạc cúng tế, trong tang lễ.
Ví dụ các bài Nam ai, Nam bình, Tương tư khúc…Hơi ai có thang âm như sau:
hò xự non xang già xê
(do refa rung sol

cống non liu
lado)

Âm bậc xư và cống giảm xuống gần ¼ cung, âm xang rung. Nếu chuyển
cung dùng âm cống (la) làm chủ âm (hò), thang âm này sẽ là:
la

do

re

mi

sol

la

Ông Thái Văn Kiểm trong sách Cố đô Huế dẫn lời cụ Ưng Bình Thúc
Giạ Thị nói chính chúa Minh là người đã sáng tác bài Ai giang nam, tức
Nam ai. Chúa Minh chính là Nguyễn Phúc Chu (1691-1725). Như vậy có
thể bài Nam ai xuất hiện vào đầu thế kỷ 18, giai điệu buồn bã nhưng không
quá não nuột như các bài hơi oán Nam bộ:
Ngoảnh lui cố quốc
Ngập ngừng gót ngọc
Mây phủ kín trời thương
Ngơ ngẩn bâng khuâng
Hoa đang độ thanh xuân
Dập vùi cứu mạng muôn dân
Không sánh đặng Chiêu Quân
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Cho trọn đạo quân thần
Vẻ chi một đóa yêu kiều diễm lệ…(24)
Bài Nam bình cũng là hơi ai, có lời cổ là Nước non ngàn dặm ra đi nói về công
chúa Huyền Trân nhưng giai điệu tươi tắn hơn, có tính chất tao nhã hơn:
Nước non ngàn dặm ra đi
Cái tình chi
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô Ly
Đắng cay vì đương độ xuân thì…(25)
- Hơi xuân có thể tìm thấy trong âm nhạc cung đình Huế, âm nhạc tuồng
và nằm trong hệ thống điệu Bắc. Thang âm của nó là:
hò xự
(do re

xang xê
fa sol

cống liu
la
do)

Nghệ nhân đàn tranh thường mắc dây với âm hò là sol thì thang âm này
sẽ là:
sol la
do
re
mi
sol
Tuy nhiên hơi xuân Huế có thủ pháp nhấn rung đặc biệt là âm bậc xang và
liu thường rung nhấn lên khoảng một cung rồi trở về âm bậc chính. Âm bậc
xự và cống rung như điệu Bắc. Âm bậc xê dùng kỹ thuật mổ (nhấn rồi thả thật
nhanh). Có khi hơi xuân lại xuất hiện âm bậc phàn cao hơn âm bậc cống một
chút. Hơi xuân có trong bài Thài bát dật (đệm cho điệu múa Bát dật trong cung
đình), bài Nam xuân (khác bài Nam xuân trong nhạc tài tử Nam bộ có thang
âm là hò y xang xê phàn liu), thường mang tính chất đĩnh đạc, uy nghiêm và
tươi vui hơn hơi ai (26):
Nhắn nhe vườn hạnh, đợi chờ chim xanh
Khéo đưa tình,
Đưa tình, đưa lại cho ta, lại cho ta
Trót đã mặn mà, đã gần xin bạn đừng xa
Sớm đào tối mận lân la
Trước còn trăng gió (còn trăng gió) sau ra đá vàng. (27)
- Hơi oán diễn tả điệu buồn sâu xa, có tính chất oán thán. Oán tự nguồn
gốc là âm cống (la) trong bài Chinh phụ, thuộc điệu Nam trong nhạc Huế.
Trong bài này, tất cả âm cống phải đọc thành oán, theo Hoàng Yến trong bài

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

147

viết La musique à Huê, B.A.V.H tháng 7-8.1919 (28). Hơi oán phần lớn được
sử dụng trong đờn ca tài tử Nam bộ, tuy vậy trong ca nhạc Huế cũng có hơi
này nhưng thang âm có khác biệt, như trong các bài Tứ đại oán, Chinh phụ...
thang âm của nó như sau:
hò xư xang
(fa sol# sib
(la do re

xế oán liu
do# mib fa) hoặc
fa sol
la)

Âm bậc cống trong hơi này được gọi là oán, vào hơi nhạc thì đọc trại ra
là oan.
- Hơi dựng là sự chuyển điệu từ hơi này sang hơi khác, nghĩa là trong khi
diễn tấu điệu này lại chen vào những đoạn theo điệu khác, tuy vậy những đoạn
chen vào đó chỉ là tạm thời để rồi trở về điệu chính. Hơi dựng có trong các bài
Hành vân, Tứ đại cảnh, Cổ bản dựng, Quả phụ…
- Hơi thiền được tìm thấy ở những bài chịu ảnh hưởng các bài kệ, bài tán và
tụng trong âm nhạc Phật giáo. Theo nhạc sĩ Vĩnh Phan, hơi thiền cũng là hơi
khách (Bắc). Trong một bài hơi khách có hai cung y, phàn (mi, sib) thì dĩ nhiên
có chuyển hệ; trong một bài hơi khách mà hai cung xự, cống luôn có mặt trong
dứt câu hay ở đầu ô nhịp, lúc đánh cho ta cảm giác một âm giai thứ hoặc dùng
cả hai cung y, phàn nữa thì hơi đó nhất định là hơi thiền:
hò xự (y) xang
(do re mi fa

xê cống (phàn) liu
sol la
sib do) (29)

Có thể tìm thấy hơi thiền trong bài tán Dương chi tịnh thủy, ca ngợi Phật
Quan âm (riêng bài tán Nhất điện lại theo hơi ai). (30)
4. Thang âm ngũ cung trong âm nhạc dân gian Huế thì tương đối thuần
nhất hơn. Các bài dân ca chủ yếu sử dụng thang âm ngũ cung điệu Nam của
âm nhạc Huế.
hò xự non xang già xê cống non liu
(do
re-fa+
sol
lado)
Trước hết là các điệu lý: «Có thể nói tất cả những bài lý của Trị Thiên dù
dưới những tên gọi khác nhau, làn điệu khác nhau, hát bằng ngũ cung hơi
Nam giọng ai (do, re non, fa già, sol, la non) là ngũ cung độc đáo của địa
phương» (31). Đó cũng là thang âm của các bài hò, ngâm... “Năm cung bậc ở
đây cũng thay đổi và không giống ngũ cung Bắc và ngũ cung oán: do re (non)
fa (rung) sol la (non). So với ngũ cung Bắc và oán, hệ thống năm cung ở vùng
Huế đã khác hẳn: cung re bị lơ lớ, cung fa không ở một vị trí nhất định, cung
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la cũng bị non đi” (32). Riêng đối với điệu hò mái đẩy, nhạc sĩ Phạm Duy đã
tìm hiểu thang âm điệu hò này (năm 1953) và đem so sánh với thang âm điều
hòa Tây phương như sau:
hò xự
xang
sol la 1/2b
do

xê
cống
liu
re 1/2b mi 1/2b sol

Như vậy các quãng của hò mái đẩy là:
1, 5 + 3, 5 + 1, 5 + 2 + 3, 5 bán cung. (33)
Điệu hát chầu văn, mà Phạm Duy gọi là thể ca nhạc phù phép (incantation), thường rất chú trọng đến văn, tức là những bài thơ lục bát, song thất lục
bát do những người có học sáng tác, bởi có nhiều từ Hán Việt hoặc sử dụng sự
tích, điển cố văn học. Tùy theo nghi lễ từ phụng thỉnh chư thánh đến lúc người
ngồi đồng nhập bóng, các cung văn lập tức đổi giọng, đổi văn, nghĩa là đổi bài
tụng ca, tán ca và đổi điệu nhạc. Chẳng hạn với các bài thỉnh chư thần, dâng
hoa, dâng nước, khi đệ tử lễ bái, cung văn diễn xướng:
Rượu này rượu thánh rượu tiên,
Tôn ông đà nhắp cạn, xin dâng liền tuần hai
Thủ am quỳ trước kim giai
Xin tôn ông phù hộ cho phát tài hanh thông. (34).
... Hoa quả dâng lên dâng trà, hoa quả dâng lên
Lòng tin Phật đức chúa là tiên (ư ư) cửu trùng...
Mày liễu tốt tươi mặt chầu ba mày liễu tốt tươi
Hình dung bao sắc miệng cười nở hoa. (35)
Trong các bài văn hầu này cung văn sử dụng giọng đài. Âm nhạc mà cung
văn diễn xướng chạy trên thang âm ngũ cung re fa sol la do. Khi qua một
đoạn khác, chẳng hạn:
Giá vũ một thôi ngài đằng vân giá vũ một thôi
Thiên đình phút đã ngài xuống nơi dương đình
Ba ngàn thế giới cảnh thanh.
Thế giới cảnh thanh ba ngàn thế giới cảnh thanh
Đâu đâu đều cũng chí thành lòng tin
Tiểu chúng tôi cầu đảo (ư ư) khấn nguyền... (36)
thì âm nhạc lại chuyển sang thang âm điệu Nam hơi ai: la do re mi sol.
Đây chính là hiện tương chuyển hệ (métabole) trong nhạc Việt.
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Với bài văn hầu Thánh mẫu thượng ngàn:
Nền linh hiển ngàn xưa chung tú
Riêng một tòa động phủ thiên nhiên
Vốn xưa chúa ở cung tiên
Giáng trần độ thế về miền non xanh. (37)
... Đài Minh cảnh lung lay bóng nguyệt
Cung Quảng hàn mờ mịt thức mây
Chiều chiều gió thổi rung cây
Mùi hơi chim nói thú ngàn mây rộn ràng
Thú núi non chúa Thượng ngàn...(38)
Cung văn hát trên thang âm giọng đài: re fa sol la do, nhưng đến đoạn sau:
Đêm thâu múa hát trong đêm tựa ngày
Ngọn đèn ngọn đèn khêu bấc (?) thơ mượn làm vui
Ban mai gió cuộn trăng lờ
Chiếc thuyền ven suối lững lờ lờ trôi. (39)
thì cung văn chuyển sang thang âm: la do mi sol la. Như vậy trong hát
chầu văn Huế thường sử dụng bộ thang âm ngũ cung như sau:
re fa sol la do re
re fa sol sib do re
la do re mi sol la
Âm hưởng nhạc Huế theo bước chân người Việt dần tiến về phương Nam
đã tạo nên hai loại hình âm nhạc có tên tuổi là đờn Quảng và đờn ca tài tử
Nam bộ. Có thể nói đây là hai loại nhạc có nguồn gốc từ âm nhạc Huế mà ra.
Tất cả các loại hình âm nhạc cung đình, ca Huế, đờn Quảng, đờn ca tài tử
Nam bộ đã tạo thành nền âm nhạc cổ điển Việt Nam mang tính chất đặc thù,
có màu sắc riêng biệt không thể nhầm lẫn với âm nhạc một nước nào trong
khu vực. Chúng ta tự hào về giá trị nền âm nhạc này, cho nên nhiệm vụ của
chúng ta là phải bảo tồn và phát triển những giá trị tinh thần quý báu ấy.

Nguyễn Phú Yên

Cựu học sinh Quốc Học 1961-1964;
Đại học Sư Phạm Huế 1966-1969
Nhạc sĩ.
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18
Một cuốn sách hay:

“THẦY PHẠM KIÊM ÂU
CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ…”
Phạm Kiêm Âu

(1918 – 1994)
Quê ở Sa Đéc.
Dạy học ở Cần Thơ, Quảng
Bình, Đồng Khánh,
Quốc Học Huế, Đại học Sư
phạm Huế.
Mất ngày 10-9-1994 tại Huế,
thọ 76 tuổi.

C

uốn sách được Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành quý 3 năm 2014
do nhóm thực hiện: Bửu Nam – Phạm Thị Anh Nga (đồng chủ biên),
Phạm Anh Tuấn.
Trong lời mở đầu, nhóm thực hiện nêu rõ:
“Cuốn sách này được biên soạn, ấn hành và xuất bản như một nén hương
tỏ lòng hoài nhớ của học trò, đồng nghiệp, bạn bè và người thân, nhân hai
mươi năm ngày mất của của thầy Phạm Kiêm Âu
(1919 – 1994), một nhà giáo suốt đời tận tụy với học trò và canh cánh mối
lo làm trọn thiên chức người thầy như mình mong muốn”.
Ngoài phần “tiểu sử” giản lược và lời nói đầu, cuốn sách chia làm 5 phần:
- Phạm Kiêm Âu – Chân dung từ nhiều phía gồm 25 bài.
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- Bóng hình thầy – Hoài niệm một thuở với 28 bài.
- Những cảm nghĩ và ký ức rời
- Di cảo – Từ những trang viết của thầy Phạm Kiêm Âu
- Phần thứ năm là những tư liệu về hình ảnh.
Với 60 bài viết và những di cảo của thầy Phạm Kiêm Âu, người đọc được
có dịp thấy rõ các chặng đường của thầy.
Sinh năm 1919 ở quê hương làng Hội An, tỉnh Sa Đéc nay là Đồng Tháp, đi
học tại trường Trung học Cần Thơ và Trung học Pétrus Ký Sài Gòn. Khi đang
học trường Dược ở Sài Gòn, xếp bút nghiên tham gia kháng chiến tại Cần Thơ,
Sóc Trăng, Đồng Tháp, Sài Gòn. Tham gia cuộc biểu tình lớn ở Sài Gòn phản
đối việc bắt bớ học sinh Trần Văn Ơn. Năm 1950 lần lượt bị mật thám Pháp và
Phòng Nhì nhà binh Pháp bắt. Bị giam giữ ở bót Catinat Sài Gòn. Ra tù, tiếp
tục hoạt động. Cuối cùng bị mật thám địch bắt lại, trục xuất khỏi Nam Bộ và
đày an trí tại Đồng Hới (Quảng Bình). Thầy đã dạy một số trường ở Sài Gòn.
Bị đày ra Đồng Hới, thầy dạy ở trường Công giáo Chơn Phước Phượng. Từ
năm 1953 thầy vào Huế và dạy ở trường Khải Định (Quốc học), Đồng Khánh
(Hai Bà Trưng), Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Du, Nông Lâm Súc, Bồ Đề, Bán
Công, Jeanne D’Arc… Ở đại học, thầy dạy các khoa Pháp Đại học Văn khoa
và Đại học Sư phạm Huế. Thầy còn tham gia giảng dạy ở trường Phan Thanh
Giản (Đà Nẵng) và có thời kỳ làm hiệu trưởng trường này.
Trường nữ trung học Đồng Khánh là nơi thầy lưu lại lâu nhất, dạy giờ từ
năm 1954 – 1955, giáo viên chính thức từ 1956 – 1957 đến năm 1976. Năm
1976, thầy được chuyển về trường Quốc Học Huế và sau đó chuyển hẳn về
trường Đại học Sư phạm Huế.
Với 25 bài viết trong “Thầy Phạm Kiêm Âu – Chấm phá chân dung từ
nhiều phía”, các tác giả đã gợi lên hình ảnh của thầy qua nhiều cách nhìn, bổ
sung cho nhau để người đọc thấy rõ Thầy là một nhà giáo đầy tâm huyết với
công việc dạy học, hết lòng yêu thương học trò, theo dõi từng học trò bằng
những phiếu cá nhân và những tấm sơ đồ của lớp có gắn ảnh của thầy trò
ngay mỗi dịp khai giảng. Hà Thúc Hoan trong bài “Thầy Kim Âu với những
lời thệ nguyện”
cho biết trong giấy khai sinh và trên văn bản hành chính tên thầy là Phạm
Kiêm Âu. Nhưng tên chính xác của thầy là Kim Âu, do người được gia đình
nhờ đi làm giấy khai sinh lại ít học, không biết chữ nên không phân biệt được
Kim và Kiêm. Hai từ Hán Việt Kim Âu có xuất xứ là hai câu thơ Thượng hoàng
Thánh Tông nhà Trần cảm tác sau hai lần chiến thắng quân Nguyên:
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“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”
(Đất nước hai phen chồn chân ngựa đá/
Non sông vạn thuở vững thế âu vàng).
Trong bài “Ước gì có một con đường…”, nhà báo Nguyễn Lương Phán kể
lại anh được học với thầy Âu ngay sau vụ Trần Văn Ơn năm 1950 khi thầy bị
trục xuất khỏi Nam Bộ và chỉ định cư trú ở Đồng Hới. Là học sinh nhỏ nhất
lớp, Nguyễn Lương Phán được ngồi bàn đầu tiên và đến giờ thầy, Phán được
thầy giao cho 1 tờ bạc Đông Dương chạy ra quán giải khát ven sông Nhật Lệ
mua cho thầy hai chai bia lùn Kronenbourg. Sau tháng 3 năm 1975, anh về
Huế và tìm thăm thầy. “Tôi không ngờ, ngay lúc ấy từ trên lầu thầy đã bước vội
xuống, dang rộng hai cánh tay như thuở nào và thốt lên: “A!!! Nguyễn Lương
Phán rồi lại chậm rãi nhắc lại từng tiếng một: A! Nguyễn… Lương… Phán…,
rồi quay lại bảo cô gái: con lên lầu lấy tập số hai… và tôi thật sự xúc động, bật
khóc… khi ông mở cuốn hồ sơ ra, có một cái sơ đồ lớp Đệ lục của tôi với chỗ
ngồi của từng học trò, ảnh tôi đang mặc bộ đồng phục áo trắng quần xanh, có
thắt cà vạt xanh… đứng ở hàng đầu của lớp và cùng đó là bút tích của tôi, hơn
22 năm trước đó mà thầy vẫn lưu giữ.
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Tôi đi tìm thầy và thầy lại ra Bắc để tìm thầy giáo của thầy gần 30 năm xa
cách. Thầy giáo của thầy là cụ Phạm Văn Bạch, lúc bấy giờ đang là Chánh án
Tòa án Nhân dân tối cao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…
Vậy, thầy tôi, một người ròng rã nửa thế kỷ chèo đò đưa hàng ngàn, hàng
vạn con người đến bến bờ trí tuệ… đã gắn bó với Đồng Hới, với Huế… thì có
cách chi để Thầy tôi cũng có một đoạn đường mang tên Phạm Kiêm Âu! Và
còn nhiều thầy giáo, cô giáo xứng đáng lắm… đáng được đặt tên cho những
con đường mà họ từng gắn bó…”
Trần Lạc Thư trong bài “Con đom đóm nhỏ” đã viết:
“… Tôi run run mở ra trang đầu tiên, và trước mắt tôi là dòng chữ: TỔ
QUỐC TRÊN HẾT, TẤT CẢ CHO CHO TỔ QUỐC, VÌ TỔ QUỐC, CHỈ
VÌ TỔ QUỐC được kẻ nét lớn, chân phương trang trọng. Trang thứ hai là 5
điều nguyện cũng được viết một cách nắn nót, nội dung tự khuyên mình sống
khiêm tốn, hy sinh. Đây là “tuyên ngôn” của một nhà giáo chân chính. Và đúng
là cả cuộc đời thầy đã sống trọn vẹn với 5 điều nguyện của mình.
Năm 1976, trong lúc ông Trưởng Ty Giáo dục đi vắng, không hiểu sao thầy
nhận được quyết định chuyển về một trường phổ thông cơ sở. Vì không bố trí
được, thầy vẫn vui vẻ làm việc như một lao công thực thụ: quét dọn, khiêng
bàn ghế và ngày nào cũng không quên mang nước theo để uống; đi, về đúng
giờ giấc theo quy định. Sau đó, thầy được chuyển về dạy Pháp văn lớp 6 tại
trường Vĩnh Lợi đến tháng 4/1977, Ty Giáo dục đồng ý cho thầy về lại trường
Đại học Sư phạm Huế.
… Tiễn tôi ra cửa, thầy nói:
- Một con én không làm thành mùa xuân, mà tôi chưa được là con chim én.
Tôi chỉ là con đom đón nhỏ…
Ôi! Những con đom đóm nhỏ mà ánh sáng khiêm tốn lập lòe trong sâu
thẳm của mỗi con người! Nơi ấy, ngay cả mặt trời chói chang cũng không soi
thấu được”.
Trong bài “Tưởng niệm người thầy kính yêu”, nhà thơ Tưởng Phong
Nguyễn Đình Niên kể việc tháng 4 năm 1991 anh Trương Quang Minh từ
Pháp về đã đến thăm thầy Âu và được thầy cho xem các cuốn sổ khi thầy dạy
Lý Hóa cho 6 lớp Đệ Tứ từ B1 đến B6 niên khóa 1953 – 1954. Anh Trương
Quang Minh vui mừng xin thầy sao lại bản danh sách hơn 300 người của 6 lớp
Đệ tứ hồi đó gửi cho bạn bè. Khóa chúng tôi nhờ đó mà trong 25 năm qua đã
tìm cách liên lạc với nhau. Danh sách 6 lớp đệ tứ trường trung học Khải ĐỊnh
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(Quốc Học Huế) niên khóa 1953 – 1954 đã được đăng lại trong bộ sách “Quốc
Học Huế xưa và nay” do Trần Phương Trà chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa
thông tin, Hà Nội, 2013 trang 1471 – 1475.
Những bài viết của Trần Viết Ngạc, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lê Tự Hỷ,
Nguyễn Đắc Xuân, Trần Nguyên Vấn, Lê Bá Vận, Võ Đăng Nam, Trương
Quang Đệ, Thái Thị Ngọc Dư, Thanh Trí, Quỳnh Anh, Quế Hương, Trần Thùy
Mai, Phan Mộng Hoàn, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị
An Tâm, Vũ Ngọc Dung, Phạm Thị Anh Nga… khẳng định sự đóng góp của
thầy và những tình cảm sâu sắc của học trò, của đồng nghiệp đối với thầy.
Franζois Berriot trong bài: “Phạm Kiêm Âu, một trí thức Việt Nam” đã
nhấn mạnh: “Từ rất sớm năm 1955 – 1960, việc thầy Phạm Kiêm Âu đã viết
cho các giáo viên, học sinh và sinh viên một bộ văn học sử Pháp xuất sắc”.
Giáo sư Nguyễn Hữu Thứ cố Hiệu trưởng trường trung học Khải Định
trong bài: Huế! “Tôi chọn nơi này làm quê hương” đã ghi lại những tâm sự của
thầy Phạm Kiêm Âu với Huế và thầy kết thúc:
“Như thế, thầy đã chọn Huế làm quê hương thứ hai và sống tại đây hơn nửa
đời người. Tại đó, thầy đã đóng góp nhiều vào nền giáo dục địa phương”. Thầy
Phạm Kiêm Âu từng viết:
“Tôi nghĩ rằng ở xã hội Huế, chuyện “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là phổ
thông. Song trong thâm tâm, tôi lấy làm hãnh diện và xin thú thật, tôi càng cố
gắng hơn nữa để cho xứng đáng với cách đối xử quá đẹp của người Huế”.
… “Với thời gian, tôi mến Huế quá, thương học sinh nên đem cả tâm hồn
mà dạy”.
Biết bao kỷ niệm của học trò và đồng nghiệp với thầy Âu. Từ quy định
không được đi học trễ dù là một bước chân
sau khi thầy vào lớp đã để lại nhiều câu
chuyện thật cảm động. Với mười một ngàn
học trò, trong hơn 40 năm dạy học, thầy đã
để lại 64 cuốn sổ (dù đã bị mất đi một số
trong chiến tranh) trong đó có sơ đồ lớp với
hình ảnh thầy trò cùng những nhận xét của
thầy.
Sau này, nhiều học trò cũ trong nước và
nước ngoài đã được nhận lại những lá thư
của thầy kèm những bức ảnh và tư liệu thầy
lưu giữ mấy chục năm…
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Trong bài thơ “Thư phòng của Ba”, Phạm Thị Anh Nga, con gái của thầy
Phạm Kiêm Âu nhắc nhiều kỷ niệm về người cha kính yêu:
“…Không biết nay còn lại gì
Từ những tập bài xưa
‘L’amour des parents pour leurs enfants’
‘Le maître et l’élève’ của Guyau
‘Eugénie Grandet’ của Balzac
‘La mort du loup’ của Vigny
‘Après la bataille’ của Hugo
Và nhiều nhiều nữa
Còn lại gì giữa những nhiễu nhương hận thù thực hư thiệt giả còn lại gì cái
tình Ba gói ghém cho hàng vạn học trò thương yêu và cho hết thảy chúng con còn
lại gì còn lại gì
Ba ơi…”
Phạm Thị Anh Nga còn viết công trình nghiên cứu: “Thầy Âu: Tôi sống
giản dị, chết cũng giản dị”… bằng Pháp ngữ và chuyển sang Việt ngữ theo sự
đặt hàng của một công trình nghiên cứu về “giáo dục nữ sinh và sự hình thành
tầng lớp trí thức sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1945.
Sau khi thầy Phạm Kiêm Âu mất, nhiều học trò cũ của thầy góp tiền để xây
lăng cho thầy nhưng gia đình thầy đã lo xây một ngôi mộ đơn giản. Số tiền đó
được dùng làm học bổng trao cho một số học sinh nghèo học giỏi. Học bổng
Phạm Kiêm Âu đã trao cho nhiều học sinh gần 20 năm nay.
Không thể nào nói hết những tâm sự của học trò và bạn bè về thầy. Chỉ xin
dẫn ở đây một đoạn trong điếu văn của môn sinh do nhà văn, nhà giáo Hoàng
Phủ Ngọc Tường đọc trong lễ tang của thầy:
“… Mỗi người trong chúng con đều giữ rất nhiều kỷ niệm riêng về Thầy, và
tất cả hợp lại thành dung nghi rạng rỡ của Thầy: một nhà giáo dục hiểu biết sâu
rộng về nghề nghiệp của mình, một vị thầy đòi hỏi nghiêm khắc nhưng đầy
lòng từ ái đối với học trò, một nhân cách trí thức biết giữ bản lĩnh không thay
đổi trong mọi hoàn cảnh, làm gương soi chung cho hậu bối. Cả trong những
thời kỳ thử thách gay gắt nhất đối với số phận trí thức, lòng chúng con tràn đầy
tự hào khi nhìn về chốn Hạnh-Đàn, nơi đó hình ảnh Thầy vẫn ung dung sáng
lạn như là trúc biếc ngô xanh...”
Nhóm thực hiện đã tốn nhiều công sức để sưu tầm tài liệu đưa vào sách
được chính xác, ghi xuất xứ của mỗi bài viết từ những cuốn sách, những đặc
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san trong và ngoài nước. Những ký họa đơn giản của họa sĩ Bửu Chỉ về Huế,
về trường nữ trung học Đồng Khánh rải rác trong sách làm tăng thêm vẻ đẹp
tâm hồn của cuốn sách.
Có thể khẳng định “Thầy Phạm Kiêm Âu
Có một người thầy như thế…” là một cuốn sách hay.
Hà Nội, 17/11/2014

Trần Nguyên Vấn

sinh năm 1937 tại Huế
học Quốc Học Huế 1950-1954
bút danh Trần Phương Trà,
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
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19

Con Đường Quốc Học

Nhân kỷ niệm 120 năm trường Quốc Học Huế

T

huở bé, còn lau chau níu áo quấn chân bà tôi, tôi thường nghe các ôn,
các bác, các anh chị nói về chuyện được vào trường Quốc Học. Tôi
chưa biết trường nớ là chi mà giọng nói của mọi người vừa trịnh trọng vừa
khát khao như thế. Vẽ ra trong trí óc ngây thơ, trường “Quốc Học” hiện ra
trước mắt tôi có dáng dấp của một ông “Trạng”, một vị “trạng nguyên” như lời
kể chuyện của bà tôi, từ ông trạng trong truyện cổ tích cho đến chuyện ông tôi,
bác tôi thành danh nơi ấy. Bà tôi kể chuyện trường Quốc Học khi trường mới
lập, ông chú tôi và bác tôi đã theo học, chuyện người học trò khó, mặc áo tơi lá
tre, đi chân đất đến trường trong mưa, đạp đất nóng bỏng mùa hè nắng cháy,
ăn cơm nắm qua bến đò trong giá rét, thế mà vượt lên trên những cậu ấm con
quan nhà giàu, cho đến khi thi đỗ… bằng chi đó như “trạng”, được vua truy
nhận ban khen.
Kịp đến khi từ giã trường Đồng Khánh sau tú tài phần 1 để lên Quốc Học
học toàn phần Tú tài, bước qua cổng trường “Quốc Học” tôi ngỡ còn thấy cái
cổng có hình như cái mũ “trạng nguyên” và tôi sắp đội mũ! – xin lỗi đó chỉ là
tưởng tượng của tôi - Lò dò bước vào, lúc ấy mới thấy được các ông trạng thiệt
đang ồn ào trong lớp học, cái mũ, tạm cho là phần hình nhi hạ trong tưởng
tượng, rớt đi một nửa, không còn ánh hào quang của ông trạng trong chuyện
“Trạng Cóc” của bà, mà chỉ thấy một lũ “cóc con”, náo nhiệt và trẻ trung, mà
chính tôi là một “cóc con” (biệt danh thuở ấy) thứ thiệt. Vui, ngỡ ngàng, mới,
lạ, ngồi trong đám…“trạng cóc” ấy, ông trạng nguyên trong đầu biến mất,
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ngược lại là hồi hộp, nóng lòng chờ đợi… những chú cóc trong hang nhảy ra,
và sẽ nhảy đi chứ không ngồi đó.
Với bầu nhiệt huyết thanh niên, lớp trẻ chúng tôi vui mà đi học, viễn ảnh
tương lai thênh thang phía trước. Xúc cảm đầu tiên nằm chính trong hai chữ:
QUỐC HỌC! nôm na là trường nhà nước, và người đến đó hãnh diện là học
trò nhà nước, một trường chính quy, hơn nữa còn chính danh, bậc nhất nước
bấy giờ. Nhưng ý nghĩa Quốc Học còn hơn, bất ngờ ngôi trường nhà nước do
chính phủ bảo hộ lập ra, ít nhiều với mục đích đồng hóa văn hóa bản địa, lại
cũng chính là nơi đồng thời quảng bá tư tưởng khai phóng nhân loại ra khỏi
tình trạng nô lệ vị thành niên, san bằng phân biệt giai cấp, mở ra chân trời lý
tưởng của bình đẳng và tự do. Nơi trường ấy cảm nghiệm thứ hai được thực
chứng ngay từ thân phận của mình. Nơi đó trai hay gái, nghèo hay giàu đều
bình đẳng trong sự học tập, trau dồi đạo đức và thi thố tài năng. Mơ hồ như
mình đang mang một trọng trách nào đó lần đầu trong đời, tuy ý niệm bổn
phận chưa được định hình, một bổn phận vượt qua khung cửa hẹp cá nhân.
Đặt chân lên thềm đất nước. “Quốc Học”, trong tuổi 18 với thanh niên
cùng thế hệ, đã đánh dấu đoạn đường đầu trong cuộc hành trình thành nhân.
Quốc Học đối với tôi còn là dấu mốc đầu tiên ấn định con đường nghề nghiệp
mai sau: lên Quốc Học tôi quyết định bỏ môn toán học trước là môn chính
của tú tài phần 1, lấy môn triết làm môn chính cho tú tài toàn phần và con
đường học vấn mai sau, một quyết định… bay bổng không thực tế chút nào
trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ. Quả thật quyết định ấy phần nào mang nhận
xét của Kant, triết gia mà mãi về sau tôi đã hoàn thành luận án về triết học siêu
nghiệm của ông:
Thức tỉnh có nghĩa là lên đường truy tìm chân lý hay “sống” triết học, “liều
lĩnh bay bổng bằng đôi cánh của chính mình”
Thức tỉnh có lẽ chưa nhưng mong ước liều lĩnh thì có, ngược lại chính vì
liều lĩnh mà thức tỉnh. Hành trình “liều lĩnh bằng đôi cánh” trí tuệ từ bực thềm
quốc học đã đưa lũ chúng tôi qua mọi nẻo đường trên thế giới, ngẫm lại thì
cũng không khác chi câu chuyện “trạng cóc” mà bà tôi đã kể thuở ấu thời, phải
lột xác bao lần, phải chìm nổi, lận đận bao phen, để cho lần thoát xác cuối cùng
là nhận diện được bản lai diện mục của con người đứng trong trời đất.
Quốc Học đối với tôi không hạn hẹp trong khuôn khổ chính danh định
phận, mà với sự dìu dắt của những vị thầy tận tụy, với háo hức thi đua học hỏi
giữa những người bạn đồng song, Quốc Học chính là khởi đầu con đường
khai phóng sự thức tỉnh đi tìm chân lý, khai minh liễu tri, giác ngộ về điều kiện
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con người và thế giới, mở rộng đại lộ tư duy tự do làm nền tảng cho nhân sinh
toàn vũ. Nhưng cũng chính từ ngưỡng thềm quốc học ấy, nguy cơ rập khuôn,
nguy cơ tư duy giáo điều, một chiều, mặc cảm thân phận nhược tiểu, tự ti thân
phận nạn nhân của tranh chấp quyền lực và ý thức hệ, nhược điểm muốn tự
đồng hóa, xu thời phụ thế, vọng ngoại và bắt chước dưới ảnh hưởng của quyền
lực phương Tây, có thể manh nha và gây ảnh hưởng không ngừng lên tâm hồn
và năng lực sống của giới trẻ.
Từ Đông sang Tây rồi từ Tây về Đông, rốt cùng, sống triết học, trải nghiệm
triết học chính là đối thoại không ngừng với những nền văn hóa khác nhau, va
chạm với thử thách bị đồng hóa, bị đẩy lùi hay nỗ lực vươn lên tự chủ để tìm
cho mình một con đường đúng với nghiệp dĩ mà mình đã chọn lựa.
Sống triết lý và dạy triết lý là một lằn xếp (pli) gấp đôi cuốn theo cả đời
người, lên đường đi và hướng đạo đường đi rốt cùng chính là tìm ra được
minh triết cho mình để truyền đạt cho người. Trong một cuộc phỏng vấn của
tờ báo Đức “Wiederspruch” cho các giáo sư dạy triết học tại Đại Học L. M.U
của thành phố Munich về tiểu sử nghề nghiệp, thay vì kể con số thành quả tôi
đã mô tả hành trình tạo nghiệp triết học, đã được Bùi Văn Nam Sơn chuyển
Việt từ nguyên bản tiếng Đức:
“Sinh ra ở một thành phố mà hàng trăm năm đã là trung tâm phong kiến
của đời sống truyền thống, văn hóa lẫn tinh thần: kinh đô Huế ở miền Trung
Việt Nam. Đó là nơi dù khó khăn đến mấy về kinh tế và chính trị-xã hội, nỗ
lực của con người bao giờ cũng hướng đến mục đích của đời sống, tự rèn luyện
để trở thành “triết nhân” theo mẫu mực của đức Khổng. “Triết nhân” ở đây
lại phải hiểu như là “thánh hiền” theo hình dung của châu Á, chứ không đơn
thuần như nhà tư tưởng thuần túy trí tuệ.
Là đứa con của một đại gia đình theo kiểu Nho-Phật cổ truyền, tôi thấy
mình tự động hướng theo truyền thống giáo dục ấy. Thế nhưng, trước tiên, tôi
nếm trải bao nỗi thất vọng trước tình trạng chậm phát triển của đất nước. Tìm
chỗ trú ẩn nơi những học thuyết cổ xưa là điều mà những người trẻ chúng
tôi không thể chấp nhận. Vì vậy trong thời điểm ấy, việc tiếp cận với những
trào lưu tư tưởng Tây phương từ triết học Hy Lạp sang Descartes, Kant, Hegel,
Marx cho đến thuyết thực chứng Pháp và triết học hiện hữu của Heidegger
đã kích động tôi rất mạnh. Trước tiên, tôi xác tín với cung cách của Descartes:
tư duy “rõ ràng và sáng sủa”; và, nhất là phương pháp phân tích và tư duy hệ
thống của ông dường như đã chỉ cho tôi con đường đúng đắn đi đến chân lý.
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Lúc bấy giờ đang sôi sục niềm khao khát một giải pháp tổng thể và tối hậu
cho mọi lĩnh vực đời sống của quê hương tôi: hiện sinh-cá nhân, xã hội và
chính trị; khao khát cái Biết hoàn hảo mà chỉ có triết học theo nghĩa cổ điển
mới có thể thỏa mãn được, đã theo đuổi và nuôi dưỡng tôi suốt thời kỳ theo
học triết học tại khoa Triết thuộc trường ĐH Huế với rất nhiều bộ môn khác
nhau của triết học Tây phương: siêu hình học, lôgíc học, đạo đức học, triết học
pháp quyền, xã hội học, tâm lý học, tâm lý bệnh học và lịch sử triết học. Vào
thời điểm đó, trong khi triết học Đông phương bị xem như một môn thứ yếu
và hầu như là chuyện ngoài lề thì quan niệm rằng chỉ có MỘT triết học, đó là
triết học Tây phương, là câu thường được truyền tụng từ những giáo sư Việt
Nam được đào tạo tại Pháp như một thứ tín điều. Bằng cử nhân triết học chỉ
bao gồm những môn triết học Tây phương.
Vào thời gian ấy, tôi thậm chí sẵn sàng chối bỏ cả bản sắc văn hóa của
mình, nếu vào năm 1963, cuộc dấn thân chính trị vào phong trào sinh viên
Phật tử chống lại sự phân biệt đối xử đối với đức tin Phật giáo của chế độ Ngô
Đình Diệm , đã không kéo tôi trở về lại với nguồn cội của chính mình. Chính
thời gian dấn thân này đã cho tôi cơ hội tuyệt vời để nắm bắt được bản chất
của đạo Phật Việt Nam trong sức sống đích thực của nó, trong đó hành động
đạo đức không được phép tách rời với tri thức lý thuyết, trái lại, cả hai tạo nên
tính toàn bộ của thực tại. Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra sự “lóa mắt” do ảnh
hưởng của triết học Tây phương; và tôi mường tượng rằng chuyến đi trở về
bên trong cũng chính là “chuyến đi về phương Đông”.
***
Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Giáo khoa triết học và một năm giảng dạy triết
học tiếp sau đó tại trường trung học - lại gắn liền với một chuyến đi khác, đó
là “chuyến đi về phương Tây”: năm 1965, tôi nhận được học bổng của cơ quan
DAAD để học triết học tại nước Đức. Điều lạ lùng nhất trong lần du học này
thật đáng nhắc lại ở đây: ngay tại nước Đức, tôi đã chia tay với sự “lóa mắt” về
phương Tây, về Hy Lạp, về chủ nghĩa Marx giáo điều và về Hegel - một Hegel
đã xem triết học Trung Hoa như là “tuổi ấu thơ của triết học”. Tôi đã bắt đầu
với Hegel - để nói về sự ngạo mạn của Hegel đối với triết học Trung Hoa - để
quên Hegel! Không khác chút nào với việc ra khỏi đám mây mù của giấc ngủ
giáo điều, của sự ngộ nhân về triết học Đông-Tây!
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“Mù tỏa Lô sơn, sóng Triết giang
Khi chưa đến đó hận muôn vàn
Đến rồi mới thấy không gì lạ
Mù tỏa Lô sơn, sóng Triết giang!”
Như trong mấy vần thơ nổi tiếng của Tô Đông Pha, nhà thơ Thiền đời Đường.
Song, với tôi, quả là một may mắn hết sức lớn lao khi được dịp tìm hiểu
những triết gia Đức lớn nhất ngay tận nguồn, thoát khỏi mọi định kiến. Qua
đó, tôi dần dần phát hiện sự khác biệt về bản chất giữa tư duy Tây phương và
tư duy Đông phương; sự khác biệt nằm ngay trong những khái niệm triết học
nền tảng. Thật thế, người châu Á không đặt nặng việc xác lập một hệ thống
bản thể học. Việc đặt cơ sở bản thể học, đối với họ, chỉ nhằm biến hành động
đạo đức thành hiệu dụng, tức, thực hiện nó. Chỉ từ lý do ấy, việc đặt cơ sở bản
thể học mới có ý nghĩa thiết thực, đúng chức năng, mà cụ thể là nhìn sâu vào
sự không-tồn tại hay vào tính không của sự vật, nghĩa là, từ sự tham gia tích
cực vào tiến trình trở thành của vạn vật để đi đến toàn bộ thực tại. Thế nhưng,
trong tư duy Tây phương, tồn tại bị phân ly thành tồn tại và hư vô, và, do đó,
cái hư vô trở thành bi kịch. Trong tư duy Trung Hoa không có “tồn tại”; và vì
thế, cũng không có cái hư vô định mệnh của chủ nghĩa hư vô.
“Đạo”, “con đường”, - cơ sở của sự trở thành, biến dịch - không thể tách rời
với “Đức”, tức việc thực hiện đạo lý. Trong hành động đạo đức này không có cái
“phải là…” nào làm nguyên tắc cả. “Đức”, đúng hơn, phải xem là sự hiện thực
hóa của “Đạo”, như là phương diện khác của Đạo. Cả hai tạo thành một nhất
thể năng động, khiến cho hành động đạo đức tựu thành từ “sự vận hành” của
Đạo và ngược lại. Chính trong việc thực hiện đạo đức này, Đạo mới xuất hiện
ra. Học thuyết đạo đức về “Đức”, do đó, đáng phải giải thích, lên tiếng, học tập.
Tuy nhiên, thực hiện Đạo, tốt nhất, lại là sự im lặng. Cả hai, Đạo và Đức, nằm
sâu trong bản tính của con người, là con đường và việc làm của con người, là
tổng thể của nhân tính và đức lý.
Cho nên, trong khái niệm “con người”, ta không nên rơi vào khái niệm “cá
nhân”, và đó chính là lý do khiến điều vừa nói ở trên về Đạo thật khó hiểu.
Chữ “nhân” trong Hán tự vừa là “người”, vừa là “hai” hay nói khác, là “người và
đồng loại”; cũng thế, theo quan niệm Phật giáo, “tôi và bạn” là một. Trong tư
tưởng của Khổng, không có sự phân biệt giữa cái “thẩm mỹ không ràng buộc”
và cái “đạo đức ràng buộc”, hay, nói như Jaspers, giữa “cái đẹp và cái thiện”. Cái
đẹp là không đẹp, nếu không thiện; và cái thiện là không thiện, nếu không
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đẹp. Lễ và Nhạc giúp triển khai bản tính con người. Và, cái biết về sự thống
nhất giữa Đạo và Đức có nghĩa là cái biết về tính toàn thể của tồn tại. Cái biết
này không phải là cái biết khái niệm, mà là một kiểu “pris de conscience”, là ý
thức về cái toàn bộ. Nó khác với triết học Tây phương quen nhấn mạnh đến ý
thức, hiểu như “tồn tại có ý thức” (Bewuβtsein), thay vì đến việc trở nên có ý
thức (Bewuβtwerden). Việc trở nên có ý thức này - theo quan niệm Phật giáo
và Nho giáo - không nên hiểu theo cách bản thể học, như thể ở đây có sự hình
thành đối tượng hay chủ thể như là một khái niệm. Đúng hơn, Đạo, “cái Thực
tồn” hay “căn nguyên của sự nội tại” biểu thị cho cái gì đã có sẵn đó một cách
hiển nhiên mà ta không còn nhìn thấy nữa, dù ta - hay đúng hơn, vì ta luôn có
nó trước mắt.
Bằng chứng hiển nhiên này được cuộc thiền thoại sau đây soi sáng:
Một đệ tử hỏi sư Triệu Châu: “Con đường là gì?”
Triệu Châu: “Nằm ngay trước mắt ngươi”
Đệ tử hỏi: “Con đường đúng là gì?”
Triệu Châu: “Con đường thường ngày”.
Chính theo nghĩa đó, Wittgenstein nói: “Lạy Trời giúp cho triết gia có năng
lực nhìn thấy cái sờ sờ trước mắt”.
Và cũng chính trong quan niệm về cái “cơ sở” hay “căn cơ” (Grund), ta
thấy sự khác biệt giữa triết học Tây phương và Đông phương: theo nghĩa thông
thường, khái niệm “cơ sở” hay “cái nền” được dùng chẳng hạn như về mặt sau
của bức tranh hay như vốn liếng dự phòng. Thế nhưng, làm sao ta có thể nắm
bắt được cái thực tồn nằm bên dưới bộ khung khái niệm được kết hợp giả tạo
như thế của triết học Tây phương? Phải chăng triết học đã trượt mất cái gì cốt
yếu, và phải chăng cái “bình diện nội tại” nơi Gilles Deleuze lại không được
hiểu một cách mặc định như là ý niệm về sự hỗn độn như ông đã trình bày
trong”Qu’est ce que la Philosophie”? Trong tư tưởng Trung Hoa cổ đại, Đạo là
con đường không dẫn đến chân lý, mà là con đường ta bước qua; con đường
là con đường của sức sống, của năng lực sống và năng lực bước qua: triết gia
dựng lên khái niệm (konzipiert), còn thánh hiền thì bước qua!
Trong tư tưởng Phật giáo và Nho giáo, thánh hiền là người luôn ở chỗ
chính trung; là một phương vị của sự nội tại, nơi mọi khả thể, kể cả những khả
thể đối cực nhất, đều mở ngỏ; là nơi không có sự định vị chết cứng, trái lại, là
nơi sự thay đổi, mâu thuẫn của đối cực này với đối cực khác đều có thể “viên
dung vô ngại”. Bậc thánh hiền mở ngỏ cho cái “như thế này” và cả cho “cũng
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thế kia”. Theo quan niệm Đạo gia, bậc chân nhân đạt đạo theo cung cách để
cho Đạo đi đến, hiện ra, đi qua, trong sự “tự nhiên như nhiên”; tức tùy cảnh,
tùy thời giống như một tiếng chuông ngân. Không còn mải mê tìm biết bằng
cách không ngừng ra sức quy định đối tượng nữa, mà trở nên tự thức một cách
hồn nhiên về căn cơ của cái nội tại, vốn nối kết tư duy và tồn tại.
Cuộc trở về phương Đông trên đường đến với phương Tây của tôi là giờ
phút lắng đọng triết học của chính mình. Nó giống như tấm gương phơi bày
triết học của mình và từ đó mong tạo nên sức mạnh sáng tạo cho cuộc đối
thoại có ý nghĩa. Trong khi nghiên cứu triết học siêu nghiệm của Kant - được
tôi chọn làm đề tài cho luận án - bên cạnh sự ngưỡng mộ đối với triết gia này,
tôi cũng đã có thể khẳng định hố ngăn cách không thể vượt qua được giữa lý
thuyết và thực hành, giữa tư duy và tồn tại; hố ngăn cách đã cùng chịu trách
nhiệm gây nên sự khủng hoảng của triết học Tây phương trong việc làm nghèo
nàn và xơ cứng. Như một triết gia Pháp đương đại đã nhận xét, triết học Tây
phương, khi trở nên xơ cứng, đành bằng lòng với những nếp nhăn của mình.
Về sự hiền minh, châu Âu “chỉ còn lại đống đổ nát hay những vị “chủ chăn”
như Pyrrhon, Montaigne và những nhà Khắc kỷ mà thôi”(1).
Sự hiền minh phải là thông lộ để ai cũng có thể đi qua. Hơn lúc nào hết,
lòng yêu sự hiền minh và chân lý cần được phát huy, nhất là trong thời buổi
hiện nay, khi bạo lực và sự thù hận đang ngự trị thế giới với tiếng gào thét đáng
sợ chưa từng có.
Sự xơ cứng này cũng là lý do khiến tôi suy nghĩ về công việc giảng dạy
hiện nay của tôi tại Đại học München: làm sao có thể truyền đạt cho sinh
viên sức sống của triết học Đông-Tây; giúp họ khám phá năng lực chữa trị
bằng cái biết hoàn hảo để không mãi trầm kha trong căn bệnh xơ cứng khái
niệm? Một vài bước khiêm tốn đã được tôi thử dùng trong các năm giảng
dạy - bị không ít đồng nghiệp chê trách là không phải triết học. Nhưng, năm
phút “ngồi yên và chú tâm vào hơi thở” trước khi bắt đầu thảo luận, và
những cuối tuần tĩnh tọa và gặp gỡ-đối thoại luôn được sinh viên đón nhận
và chấp nhận như là những giây phút bổ ích nhất trong việc học.
Hiền minh như thông lộ mà ai cũng có thể bước qua…bằng im lặng và tự
mình bước qua
Trong khoảng những thập niên cuối 70 và 80, 90, đầu thế kỷ 21, tôi đảm
nhận môn triết học so sánh tri thức luận Phật học và tri thức luận triết học Tây
phương tại Đại học Văn khoa H L. M. Muenchen.
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Đề tài của tôi trong bối cảnh sinh hoạt học thuật thời ấy, nhất là tại ĐH
Muenchen, nơi truyền thống thần học kinh điển Ki-tô còn chặt chẽ và bảo thủ,
thuộc vào mảnh đất hiếm, lạ, như đa số sinh viên nhận định, nhưng lại đúng là
điều họ đang cần, những món ăn tinh thần mới, ngay chính trong lãnh vực triết
học, chứ không phải những vấn đề thuộc các lãnh vực văn học nghệ thuật, du lịch.
Như thế công việc chính của tôi là “làm thế nào để chuyển tải tư tưởng
Phật giáo, trong đó tri thức luận là khía cạnh cơ bản, đến với sinh viên Đức
(không những Đức mà còn sinh viên Mỹ, Anh, Ý… cũng đến ghi tên) để họ
có thể hiểu biết thấu đáo yếu tính của triết lý này?” Câu hỏi này chẳng lạ đối
với người giảng dạy, là một câu hỏi thường, nhưng tiên quyết, nòng cốt. Câu
hỏi này hiện cũng mang tính thời sự. Nó đối với tôi thời ấy còn bức thiết hơn,
khi đối tượng “người nghe” - trong hệ hình đối thoại gọi là kẻ khác, tha nhân,
người đối thoại - không cùng chung một hệ tư tưởng, một nền văn hóa. Khả
năng họ, những người không những khác mà quá khác, lạ quá lạ, không hiểu
gì hết còn gấp đôi, khi lần đầu tiên tiếp cận với môn triết lý xa lạ Phật học. Rudyard Kipling cũng đã nói “Đông là Đông, Tây là Tây. Đông Tây không bao giờ
gặp nhau”. Kipling đã tuyệt đối hóa ngộ nhận hay giới hạn của khả năng truyền
thông, truyền đạt, nhưng sự tuyệt đối hóa tính khác biệt, lời tuyệt vọng này
chính là hy vọng, thúc giục hay thách thức Đông Tây gần lại nhau hơn chăng?
Tình hình tư liệu nghiên cứu và giảng dạy về triết lý Đạo Phật trong những
thập niên 70, 80, đầu 90 tại nước Đức đã tiến triển so với những thập niên
trước hay xa hơn. Thế kỷ 18 khi triết gia Đức I. Kant hoàn tất tác phẩm “Phê
phán lý tính thuần túy”, ông chỉ có những kiến thức mơ hồ thâu lượm từ các
nhà du thương thế giới về Phật giáo, Khổng giáo, Lão Trang. Mãi đến đầu thế
kỷ 19, những nghiên cứu dịch thuật kinh điển Phật Đà, Khổng Tử, Lão Tử,
Trang Tử, Ấn Độ giáo v.v..., thoạt tiên do các nhà truyền giáo Ki-tô, sau đó
đã được những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học chú tâm dịch thuật, giảng giải.
Giữa thế kỷ 19 đã xuất hiện những nghiên cứu, dịch thuật nghiêm túc. Nước
Đức may mắn hơn vì các học giả Đức không ở trong tư thế truyền giáo hay
viễn chinh. Có thể nói những học giả Đức trong quá khứ và đương thời nghiên cứu về Phật giáo, về Tam tạng Pali… đã cống hiến những thành quả rất
nghiêm túc và trí tuệ, so với những nghiên cứu bởi những nhà truyền giáo các
thế kỷ trước. Bởi thế về mặt tư liệu tạm cho là đầy đủ, cộng thêm những công
trình to lớn của Suzuki[2] (thập niên 50, 60, 70), lời giảng và những đối thoại
Đông Tây của Đạt Lai Lạt Ma (cuối thập niên 80)… đã làm cho một số khái
niệm cốt lũy của triết học Phật giáo không còn xa lạ và có sức thuyết phục…
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Giảng dạy lý thuyết hầu như là công việc chính trên lãnh vực triết học.
Phần lý thuyết so sánh bao gồm đối chiếu khái niệm, luận cứ lý thuyết, lịch
sử triết học, hệ thống tư tưởng, ảnh hưởng tương liên văn hóa. Nếu dừng lại
ở những công việc ấy, cũng đủ tròn bổn phận. Nhưng lo âu lớn của tôi vẫn là
“người nghe có thấu triệt những điều tôi trình bày hay không, có lý hội được
yếu tính của những đối tượng so sánh, sự khác biệt, điểm tương đồng, đi sâu
vào bản chất tư duy đặc thù, hầu tìm ra ý nghĩa đích thực của mỗi lý thuyết?”.
Giới hạn của cảm thông nằm chính trong ngôn ngữ chuyển tải, dù người
nói và người nghe đều cùng nói một ngôn ngữ, dù văn bản được đọc cùng một
ngôn ngữ, điều người khác nói vẫn là một bí nhiệm rốt cùng đối với tôi như
Wittgenstein đã nhấn mạnh trong trường hợp thông liên bằng ngôn ngữ. Rào
chắn lại càng dày hơn với những đối tượng hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với lối
tư duy thuần lý, duy chủ thể, duy bản thể của Âu châu, những khái niệm như
khổ, vô ngã, tính không, mâu thuẫn, công án, giác ngộ v.v..., là những gì khó
hiểu, thậm chí phi lý đối với những sinh viên đã được huân tập nhuần nhuyễn
trong lối suy nghĩ của Parmenides[3] “cái gì có là có” đã được Aristoteles củng
cố xây dựng thành hệ thống triết học bản thể.
Làm thế nào để sinh viên Âu châu hiểu được yếu tính của tư tưởng Phật
giáo? Đặt câu hỏi này tôi đã thấy nụ cười của Bồ tát Long Thọ phía sau giễu
cợt thách thức “đẩy mạnh đến tột cùng sự phi lý”, còn trước mặt tôi là gương
mặt nghiêm nghị của những giáo sư kinh điển với ngón tay cảnh giác “nguyên
lý mâu thuẫn” là điều cấm. Giữa những băn khoăn, cuối cùng tôi quyết định
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làm một bước ra ngoài khuôn khổ phân khoa triết học: buổi cuối trước khi kết
thúc khóa giảng, tôi dẹp bàn ghế, cho sinh viên ngồi xếp bằng, thực tập quán
hơi thở 5 phút, sau đó tôi đưa ra một chồng giấy bổi, trên mỗi tờ giấy tôi đã viết
một công án cổ điển hay một câu nói của các vị Thiền sư, hoặc một câu thơ hài
cú. Trước sau tôi vẫn quan niệm nếu triết lý Phật giáo được trình bày lý thuyết
suông thì chỉ được hiểu một cách phiến diện, sinh viên cần tiếp cận phần thực
hành của triết lý ấy, mới có thể thấu đáo phần nào cơ bản Đạo Phật. Phương
pháp của tôi là tạo nên một ngữ cảnh thông giải lý thuyết. Thế là trong buổi ấy
mỗi sinh viên được chọn mù một trong những tờ giấy còn dấu nội dung và sau
khi đọc họ chiêm nghiệm và giải thích theo họ hiểu hay trực cảm. Buổi giảng
hôm ấy đã là một cuộc đối thoại linh động và thật cởi mở hào hứng, hình như
những rào cản ngăn cách biến mất.
Có hai điểm mấu chốt trong câu chuyện này, và đó là lý do tôi đưa ra câu
chuyện dài dòng trên:
- Thứ nhất, hai ngày hôm sau, trong buổi họp hội đồng khoa tôi nhận được
lời khiển trách của một trong các giáo sư chủ nhiệm nói trên, rằng cái kiểu
ngồi dưới đèn cầy - hôm ấy tôi cố tình không dùng đèn điện để mọi người bớt
ngượng ngập khi trình bày ý kiến, tự khám phá hay trực nhận - để đọc thơ hay
giải công án có dính líu chi đến triết học, rằng tập thở cũng không thuộc lãnh
vực triết lý, rằng ánh nến lãng mạn thuộc lãnh vực thơ phú, chẳng có dính líu
chi đến triết học nghiêm túc lý luận. Tuy lời khiển trách không ảnh hưởng
đến công việc tiếp tục của tôi, mà trái lại, sinh viên ghi tên học càng ngày càng
nhiều hơn, và quán hơi thở trước khi thảo luận đã được chính thức đưa vào
chương trình giảng dạy, nhưng ngẫm lại, lời khiển trách ấy rất tiêu biểu, đã
có từ truyền thống triết học Âu châu, từ Hegel, hay nằm sâu hơn nữa, đó là
sự đinh ninh triết học perennis chỉ có thể là triết học Âu châu, tất cả những
gì khác, ít hay nhiều đều là nói xàm, nói mộng mơ. Đàng sau quan điểm ấy là
định kiến tư duy lấy mình làm trung tâm, niềm tự hãnh triết học Âu châu là
triết học tinh hoa vĩnh cữu.
- Thứ hai, sau sự kiện này, một sinh viên đến cám ơn tôi và tự giới thiệu
đang làm luận án thạc sĩ về thần học, anh cần một chứng chỉ triết học và đã
chọn khóa học này. Người sinh viên này sau đó tự động đến trung tâm giao lưu
Đức Á của chúng tôi, cùng với một vài hội viên lập tổ đọc kinh điển Phật giáo
hàng tuần tại Trung tâm. Những sinh hoạt của anh về sau tôi không chú ý đến,
nhưng các sách xuất bản về những đề tài đối thoại tôn giáo Ki-tô giáo và Phật
giáo là thành quả của những buổi đọc sách độc lập (tôi không tham dự). Năm

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

169

2006 tôi bất ngờ nhận được một cuốn sách với đề tựa “Understanding Buddhism” trong đó tác giả là người sinh viên ấy đề tặng và nhắc đến lần đầu tiên
tiếp xúc với Phật học năm 1982 tại Đại học Muenchen, và lần ấy đã ấn định
phần chính sự nghiệp của mình. Mãi đến năm ấy tôi mới biết thêm về những
biến cố trên chặng đường tri thức của tác giả “Understanding Buddhism” và
của rất nhiều tác phẩm đối thoại giữa Ki-tô giáo và Phật giáo khác. Sau khi
hoàn tất luận án thạc sĩ về Thần học, những luận án tiến sĩ và tiến sĩ quốc gia
của anh đều xoay quanh vấn đề đối thoại thần học, và đa nguyên tôn giáo. Từ
đó anh là người bênh vực hùng biện chủ trương thần học tôn giáo đa nguyên,
theo đó, Ki-tô giáo không phải là tôn giáo ưu việt trên mọi tôn giáo khác, cũng
như bảo vệ quan điểm, cho rằng ít nhất có một số tôn giáo đều được xem bình
đẳng trên bình diện tri thức về thực tại thần linh và sức mạnh chuyển hóa cứu
khổ. Chính vì quan điểm tương đối hóa Ki-tô giáo này mà sau khi trình xong
luận án quốc gia, anh bị Tổng Hồng Y của Muenchen rút thông công không
cho đi giảng (Nihil Obstat) và không thể trở nên giảng viên tại Viện Thần học
ĐH Muenchen. Nhưng từ đó công cuộc xây dựng đối thoại đa nguyên tôn
giáo với rất nhiều tác phẩm do anh chủ biên càng ngày càng phổ biến và được
quốc tế truy nhận. Sau những năm giảng dạy ở nước ngoài, từ năm 2009 anh
trở lại Đức nhận chức giáo sư chuyên về khoa học tôn giáo và thần học liên
văn hóa tại ĐH tổng hợp Muenster, hiện nay đồng thời là giám đốc Trung tâm
Triết học Tôn giáo và Thần học liên văn hóa (Centre for Religious Studies and
Inter-faith Theology) của ĐH Muenster, tôi hy vọng nếu có dịp anh đến Việt
Nam để trao đổi học thuật.
Khá dài dòng về hai điều trên cũng chỉ để rút ra những điểm liên quan đến
“văn hóa” và “triết học”.
1. Phê bình của vị giáo sư thuộc viện triết học kinh điển về buổi giảng của
tôi cho thấy thực tế, trên “đấu trường” siêu hình học Âu châu, cho đến thời
hiện đại, trên đại học, chủ trương duy triết học Âu châu vẫn được bảo thủ. Lại
thêm quan niệm phân biệt văn hóa và triết học hầu như hiển nhiên, trong đó
văn chương, thi ca, im lặng (quán tưởng), tôn giáo v.v..., không thuộc lãnh vực
triết học, vì đã có những môn chuyên môn khác nhau. Triết học đã tự hình
thành một hệ thống khái niệm chặt chẽ, hoàn hảo, dị ứng với những văn hóa
khác, dần dà trở nên khô cứng và trừu tượng trong quá trình lịch sử tư tưởng
Âu châu, đến nỗi Heidegger [4] cảnh báo “sự lãng quên thể tính” như là khủng
hoảng của siêu hình học, trong đó sự lãng quên thế giới quanh tôi như một

170

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

chung thể văn hóa, “in der Welt sein”, sự xa rời ngữ cảnh văn hóa đã làm triết
học tự cô lập trong tháp ngà, tự lặp lại không sinh khí.
2. Trong lúc ấy, chính văn hóa và triết học có một tương quan nội tại nền
tảng, đến nỗi có thể nói nền tảng của văn hóa là triết học, và ngược lại, nền
tảng của triết học là văn hóa, cả hai không thể tách rời. Nếu nhìn văn hóa là
tổng thể ý nghĩa của những gì con người tác tạo nên khi xây dựng hiện hữu của
chính mình và thế giới chung quanh, văn hóa chính là nỗ lực của con người
trả lời câu hỏi về ý nghĩa hiện hữu, giá trị của nhân sinh, tất cả những nỗ lực
phát xuất từ nhu cầu biện biệt đúng sai, truy tìm chân lý, hay nói cách khác từ
nhu cầu yêu sự khôn ngoan, minh triết, thay vì sống trong vô minh. Câu hỏi
khởi đầu triết học “làm thế nào để có một nhận thức đúng về sự vật” đặt nền
tảng cho văn hóa. Từ triết lý về nhận thức đúng, sai, con người xây dựng giá
trị nhân văn của mình. Hệ thống triết lý, tư tưởng là thành quả văn hóa. Có
thể nói triệt để hơn: nhận diện văn hóa trước tiên chính là nhận diện tư duy
của con người trong tương quan với chính mình, người khác và thế giới bên
ngoài, có nghĩa nhận diện triết lý sống. Mỗi mẫu văn hóa là một quá trình
nhào nặn tương quan giữa chủ thể và khách thể, giữa chủ thể và đối tượng bên
ngoài để đạt đến trình độ nhất thể, tự tri như là bản sắc văn hóa. Trong ý nghĩa
ấy, I. Kant cho rằng thiên nhiên không khai sinh con người để đạt hạnh phúc
mà để đạt được văn hóa[5]. Văn hóa là mục đích cuối cùng của thiên nhiên
trong tiến trình thể hiện con người tại thế trở nên tự do. Con đường văn hóa
là con đường của minh triết trong tiến trình giải phóng những ràng buộc tự
nhiên, con đường của ý thức về tự do. Trên sơ sở triết lý văn học, triết học sắp
xếp những tập hợp kinh nghiệm thành một hệ thống bao gồm những câu hỏi
mà con người đặt ra và tìm kiếm câu trả lời. Công việc này theo Kant đòi hỏi
trước hết một sợi giây hướng đạo tiên thiên, khách quan và phổ quát để tìm ra
nguyên lý nhận thức, từ đó điều kiện khả thể của văn hóa được đề ra và khai
quang mảnh đất thiên nhiên. Con người yêu thích sự khôn ngoan trong cuộc
sống, yêu thích sự khôn ngoan, chân lý, nghĩa của chữ philosophie, bởi vì đặc
tính của khôn ngoan là khả năng sắp xếp sự vật có hệ thống, phân biệt và đánh
giá, phê phán những điều đã biết và đón nhận những điều mới khác” để có
một định hướng đúng đắn cho hiện hữu, như triết gia và thần học gia Thomas
von Aquin nhận định “Sapientis est ordinarre et judicare”[6], tiếp nối truyền
thống triết học Aristoteles[7].
Thiếu sự khôn ngoan sắp đặt, văn hóa sẽ hỗn mang, thiếu biện biệt, phê
phán, văn hóa sẽ mất định hướng đúng đắn trong tiến trình biến đổi. Tách rời
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văn hóa ra khỏi triết học thì văn hóa sẽ bị mù, tách rời triết học ra khỏi văn hóa
thì triết học sẽ bị rỗng, mất ý nghĩa tồn tại, chỉ còn là những bóng ma.
3. Nhưng “văn hóa” là một mảnh đất màu mỡ rộng lớn bao trùm trái đất,
và hầu như đặc tính của nó là số nhiều, biến hóa, biến đổi, cho nên không có
một nền văn hóa duy nhất vĩnh viễn ngự trị, cũng không thể có một triết học
vĩnh cửu vượt thời gian. Hegel vừa hình thành phương án lịch sử thế giới trong
ánh sáng lý tính Thiên chúa, thì tòa lâu đài của ông đã sụp đổ dưới chân biện
chứng duy vật lịch sử của Karl Marx. Thế rồi quá trình lịch sử thế giới cho thấy
chính Marx cũng thuộc vào quá khứ, mỗi hệ thống khép kín giáo điều không
thể tồn tại lâu dài, bao lâu bản chất con người, dù trong hoàn cảnh nào, còn
là văn hóa, trong nghĩa sẵn sàng tra vấn ý nghĩa để vượt trên hoàn cảnh. Biện
chứng văn hóa là một nhu cầu của con người:
“Từ bên trong mặc nhiên của sự sống phát sinh sự cởi mở, từ sự yên tĩnh
của các đối cực trở nên xôn xao mâu thuẫn và nghịch lý. Con người không còn
tự đóng khung chính mình nữa. Nó trăn trở và hoài nghi, và từ những hoài
nghi ấy, nó đón nhận những khả năng mới, vô giới hạn. Nó có thể nghe và hiểu
những điều mà từ trước không ai hỏi và không ai nói ra.”
Khi đọc những lời này của K. Jaspers, tôi đã nghĩ đến tác giả của “Understanding Buddhism” khi anh cho biết mảnh giấy anh nhận được thời sinh viên,
khi mở ra có dòng chữ: “mỗi ngày, một ngày lành” “Jeder Tag, ein guter Tag”
anh vẫn còn giữ trong tư liệu riêng của mình, như một chứng từ văn hóa khác
mà anh đã chạm tay.
Phát biểu của K. Jaspers miêu tả cuộc hành trình của con người tự thân mở
ra những chân trời văn hóa khác và ông là một trong những triết gia đầu tiên
phản tĩnh sâu sắc về những nền văn minh khác nhau trên quả địa cầu đã xảy
ra cùng một lúc, làm rõ hy vọng có thể có đối thoại đa phương, trong đó con
người đã có những thao thức giống nhau, cùng chung trăn trở đi tìm chân lý,
nhưng đã đi những con đường khác nhau trên trái đất, và qua trải nghiệm đã
đưa ra những câu trả lời gần với chân lý.
Chứng ngộ hiền minh là thông lộ mà ai cũng có thể bước qua, như Phật
tính đã có sẵn trong mỗi con người cần được khai mở, có nghĩa nhập thế trong
thức tĩnh: uống trà, quán hơi thở, ăn thì biết mình ăn, đi là thiền, ngồi cũng là
thiền, gánh nước bửa củi, nấu ăn hay viết sách, làm văn hóa hay bảo tồn di sản
văn hóa đều có thể trở nên diệu dụng nhập thế của đời người. Ngoảnh nhìn lại,
như câu chuyện của bà, những chú “cóc con” ở nơi ngôi trường ấy đã nhảy đi
khắp mười phương thế giới, đã lột xác nghìn lần trong truân chuyên, trong lửa
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đỏ…đã thành TRẠNG…Gì cũng được, miễn là ngôi trường ấy-Quốc học- vẫn
còn dáng dấp một vị trạng nguyên trong giấc mơ thần tiên…

Thái Kim Lan

Thái Kim Lan sinh tại Huế. Học trường nữ
trung học Đồng Khánh (1953-1959), Quốc
Học (1960-1961) và tốt nghiệp Cử nhân Triết
học tại Đại học Văn khoa Huế (1961-1964).
Bà là giáo sư triết học trường nữ trung học
Đồng Khánh Huế (1964-1965) trước khi du
học Tây Đức theo học bổng đào tạo giáo sư
Đức ngữ của Viện Goethe (1965), tốt nghiệp
Tiến sĩ triết học tại Đại học Ludwig-Maximilian Universität, München (1978). Từ 19782007, bà là giảng viên về triết học Đông (Phật
giáo) – Tây (Tri thức luận) tại Đại học này.
Thái Kim Lan là Giáo sư thỉnh giảng tại Học
Viện Phật Học TP Hồ Chí Minh (từ 1994)
và Phật Học Viện Huế (từ 2000). Sáng lập
viên và Chủ tịch Hội Giao lưu Đức-Á,
Deutsch-Asiatisches Begegnungszentrum
e. V. (1980 đến nay) có trụ sở tại München.
Chủ nhân của nhà hàng ẩm thực Việt Nam
“Huế Cố Đô” ở München (1984-2009).
Tác phẩm: I. Kant, Die restriktive Funktion der Sinnlichkeit in der Kritik der reinen Vernunft (Luận án triết học tại Đại học Ludwig-Maximilian,
München); Buddismus und Frieden (trong tuyển tập Die grossen Religionen,
Đại học Nürnberg); Tuyển tập văn học Đức-Việt về B. Brecht và Hermann
Hesse (tuyển chọn, dịch và giới thiệu); Dẫn nhập triết học siêu nghiệm của
I. Kant vào Việt Nam (2004).
Ngoài ra, Thái Kim Lan còn là tác giả của nhiều tiểu luận về triết học, tôn
giáo và nhiều bài ký sự, tùy bút… và là tác giả của 3 cuốn sách nấu ăn do Nhà
Xuất Bản chuyên môn ẩm thực và sức khỏe Gräfer & Unzer- München, được
dịch ra nhiều thứ tiếng. Tập thơ tiếng Đức “In einem kälteren Land” (Lạnh
hơn xứ mình) xuất bản song ngữ tại Việt Nam. “Thư gửi con” (song ngữ) tại
Việt Nam. Đốt Lò Hương Ấy 2015.
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Tác phẩm dịch: Vở kịch B.Brecht “Người hảo tâm thành Tứ Xuyên” (Der
gute Mensch von Sezuan) (NXB Đà Nẵng 1999) đã dược lưu diễn lần đầu tại
Trung Tâm văn hóa Pháp IDECAF, TP HCM năm 2000. Truyện cổ tích của
H. Hese “Huệ Tím” (Iris und die anderen Märchen) (NXB Đà Nẵng 1998),
tái bản 2015 NXB Kim Đồng.
Giải thưởng: 10 bài thơ trong tuyển tập Lạnh hơn xứ mình đã được trao
Giải nhất của giải “Người ngoại quốc sáng tác bằng tiếng Đức” của Viện
“Đức ngữ như là một ngoại ngữ” (Institut für Deutsch als Fremdsprache),
Đại học Ludwig-Maximilian, München, 1980.
Hai bài thơ “Begegnung” và “Zum deutschen Freund” đã được đăng
trong tuyển tập “Als Fremde in Deutschland” (làm người ngoại quốc ở xứ
Đức), chủ biên Irmgard Ackermann, dtv, München 1982.
Giải thưởng Đào Tấn 2005 Việt Nam.
Hoạt động văn hóa: đưa tuồng Lộ Địch của Ưng Bình Thúc Giạ sang
Đức lưu diễn năm 2002. Triển lãm bộ sưu tập áo dài Huế xưa do viện Văn
Hóa Đức Goethe Institut tổ chức tại Hà Nội năm 2015. Thái Kim Lan được
xem như một đại sứ văn hóa, triết học và văn học Việt Nam ở Đức (trích lời
Phi Lộ của bà Viện trưởng Viện Goethe, TS Meyer-Zöllitsch trong sưu tập
triển lãm năm 2015).
Thái Kim Lan hiện sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức.
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Nghệ Sĩ Nhân Dân

La Cẩm Vân

CÁNH CHIM BẰNG
TRONG BÃO TỐ

K

hi tôi viết những dòng này thì Nghệ sĩ Nhân dân La Cẩm Vân – nguyên
Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã ra đi
vào cõi vĩnh hằng đến nay đã tròn 3 năm.
Cả cuộc đời với gần nửa thế kỷ theo đuổi nghiệp diễn, vừa là biên đạo múa,
viết kịch bản tuồng, sân khấu, vừa là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu…
Nghệ sĩ Nhân dân La Cẩm Vân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng
công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Đã có rất nhiều bài báo viết
về chị, ngợi ca tinh thần chịu khó học hỏi, thủy chung, kiên nhẫn và sự đóng
góp to lớn của chị trong việc phục hồi, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền
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thống cung đình Huế. Trong suốt 4 lần Festival Huế đầu tiên, đoàn nghệ thuật
do chị làm giám đốc đã mang đến một không khí đặc biệt về những gì cha ông
còn lưu lại trong việc khôi phục múa hát cung đình vốn bị mai một, mà chị là
một trong những người có công rất lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ.
SINH RA TỪ TẢ VU ĐẠI NỘI HUẾ
Vốn có mối quan hệ họ hàng thân thích gần gũi với bà Từ Cung – mẹ vua
Bảo Đại, nghệ sĩ La Cháu được bà Từ Cung đưa vào sinh sống và tham gia diễn
tuồng ở Tả Vu Đại Nội. Tại đây, nghệ sĩ La Cẩm Vân – lúc bấy giờ có tên khai
sinh là La Thị Huê đã được sinh ra. Lớn lên trong lời ca tiếng hát, điệu múa
của đoàn Ba Vũ, khi 9 tuổi, với sự dìu dắt của người cha thương yêu – Nghệ sĩ
ưu tú La Cháu, cùng các thầy dạy khác, La Cẩm Vân đã có điều kiện được đào
tạo 4 năm nghệ thuật. Năm 13 tuổi, La Cẩm Vân trở thành thành viên chính
thức của Đoàn.
Nghệ sĩ Nhân dân La Cẩm Vân may mắn được sinh trong một gia đình
nghệ thuật có 5 đời cống hiến cho nghệ thuật múa hát tuồng cung đình Huế.
Ảnh hưởng từ sự đam mê cháy bỏng của ông nội La Ngạn, thân phụ nghệ sĩ
ưu tú La Cháu … La Cẩm Vân đã cùng các em trai La Nguyên, La Hùng và
3 người cháu nội là La Tuấn, La Phước Cường, La Thanh Hải và các em dâu
cũng ngày đêm tập luyện, bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng và múa hát
cung đình Huế.
Nghệ sĩ ưu tú La Cháu là một con người đặc biệt. Năm 2001, trong một
lần lên dự trại sáng tác ở Đà Lạt, chị La Cẩm Vân có mua một căn nhà gỗ nằm
trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhiều ngày trong tuần, tôi thường ghé thăm
nghệ sĩ La Cháu để được nghe ông kể chuyện ngày xưa lên diễn ở Đà Lạt, về
những cô gái yêu mến ông, chuyện trong cung cấm mà ông được nghe, được
thấy. Nhưng đề tài mà ông thường nói đi nói lại với tôi một cách “nhập tâm” là
nghệ thuật Tuồng Huế. Ông nói say sưa. Ông giao cho tôi những bản thảo do
ông chép tay những vở tuồng. Một lần khác ghé thăm, tôi thấy ông ngồi vẽ mặt
mình. Tôi ngạc nhiên, thì ông bảo rằng: - Tôi đang vẽ mặt nạ tuồng Huế. Ông
nhấn mạnh: - Mặt nạ tuồng Huế nghe “thầy”. Không hiểu từ lúc nào, ông gọi
tôi là “thầy”. Tôi bảo: - Bác gọi vậy tội con lắm, bác ơi! Ông bảo: - Anh là “thầy”
của tôi, anh động viên tôi sống lại với Tuồng; anh làm phim của tôi về Tuồng.
Hai bác cháu nói chuyện thật lâu và đi đến thống nhất: Khi nào nghệ sĩ La
Cháu vẽ xong một khuôn mặt nạ Tuồng, tôi lại sang chụp hình, quay phim. Có
hôm tôi ngồi với nghệ sĩ La Cháu cả ngày để xem bác vẽ. Sau gần 2 tháng, nghệ
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nhân, nghệ sĩ ưu tú La Cháu vẽ gần 100 khuôn mặt nhân vật trong Tuồng Huế.
Và ông khẳng định: Đây là mặt nạ Tuồng Huế “thầy” nghe.
Có bữa, ông vẽ máu chảy loan một bên khuôn mặt. Bữa đó không có phấn
trắng, ông dùng vôi hòa nước thay phấn. Vôi gặp da, làm cho mặt ông chảy máu.
Tôi xót xa quá, bảo ông thôi đừng vẽ nữa. Nhưng ông không chịu. Năn nỉ quá,
ông nghỉ hai hôm, rồi lại thấy ông vẽ, ông lại nhắn tôi sang… Trước khi nghệ sĩ
La Cháu chưa mất, tôi có trao đổi với chị La Cẩm Vân nên làm cho ông một tập
sách mặt nạ Tuồng Huế do ông vẽ. Chị Vân đồng ý và tôi đã đưa một số bức ảnh
ông vẽ cho chị mang về Huế, còn phim gốc hiện nay tôi đang lưu trữ. Nghe đâu
sau này, tập sách ảnh vẽ những khuôn mặt nạ Tuồng do nghệ sĩ ưu tú La Cháu vẽ
đã được giải thưởng của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Huế.
Nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú La Cháu là người có công cùng với nhạc sĩ Nguyễn
Hữu Ba phục chế các trang phục tuồng của Huế. Ông là người đã truyền dạy
nghệ thuật tuồng và múa hát cung đình cho nhiều thế hệ, nay đã thành danh
như NSND Bạch Hạc, NSƯT Chánh Huề, NSND La Cẩm Vân, nghệ sĩ Thanh
Long, Diệu Hy, Thu Vân…và các con cháu của ông. Ông từng được Bộ Văn
hóa - Thông tin và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen vì có công
phục chế phục trang biểu diễn tuồng Huế trong năm 2005.
Năm 2007, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Tôi ra Huế thăm
ông. Cũng như mọi lần, ông lại nói về Tuồng Huế. Nói một cách say sưa không
thấy mệt. Ông tặng tôi hai chiếc gối ông tự làm bằng loại vải có hoa văn màu vàng
và đỏ, như màu áo thụng trong cung. Ông bảo: “Thầy” mang về cho tui vui hí!
NGƯỜI NGHỆ SĨ CÓ NHIỀU TÊN GỌI
Nhà báo Trần Hữu Lai đã từng ca tụng chị là “Người sinh ra từ vũ điệu,
như một nữ thần ngày xưa sinh ra từ trong bọt biển và mây trời”; tác giả Thanh
Tùng gọi chị là “Nàng công chúa ra khỏi hoàng cung”; nhà văn Vĩnh Quyền đã
từng ghi lại những dòng tâm sự “La Cẩm Vân đã sinh ra, lớn lên với không gian
Hoàng thành Huế và đem tài năng nghệ thuật cung đình làm nhịp cầu thời gian,
góp phần mang lại những khoảnh khắc quá khứ và hiện tại”; có nhà báo khác thì
khẳng định chị là “nghệ sĩ sân khấu cung đình…”. Tác giả Trương Trọng Bình
gọi chị là “Người giữ bóng thời gian”; nhà văn Nguyễn Khắc Phê có nguyên một
bài viết dài “Vầng hào quang, dòng nước mắt và suối mồ hôi” để nói về cuộc đời
vinh quang và cay đắng của nghệ sĩ La Cẩm Vân…
Với nhiều cách gọi khác nhau, các tác giả đã mang đến cho người đọc về
hình ảnh, chân dung của một phụ nữ Huế hồn hậu, đảm đang, dịu dàng, sâu
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lắng; một diễn viên say mê nghiệp diễn đến cháy lòng và một giảng viên tận tụy
với nghề. Điều mà chị luôn khao khát, ước mong là làm sao được truyền thụ lại
những kiến thức, hiểu biết của mình đã tích lũy gần nửa thế kỷ cho các bạn trẻ.
Ngọn lửa tình yêu với nghệ thuật luôn rừng rực và bùng cháy trong trái tim
người phụ nữ này. Chị muốn thắp lửa nhiệt tình cho lớp trẻ không chỉ với tư
cách là một người thầy, một người chị đi trước mà còn là một người bạn thân
thiết. Nghệ sĩ Nhân dân La Cẩm Vân đang đi cùng họ hôm nay. Tôi gọi Nghệ
sĩ Nhân dân La Cẩm Vân là “người thắp lửa cho thế hệ trẻ”.
NHỮNG THÁNG NĂM CƠ CỰC
Khi còn nhỏ ở trong Tả Vu, sáng sớm, ông La Cháu đã kêu các con dậy để
hướng dẫn hát tuồng. Hết hát, mấy chị em lại đi nhặt hoa đại phơi khô giúp mẹ
bán lấy tiền. Lớn lên trở thành diễn viên của Đoàn Ba Vũ, thành viên của Ban
Ca Huế Đài Phát Thanh Huế… La Cẩm Vân càng ra sức học tập, rèn luyện và
trở thành cô học sinh thi đỗ đầu lớp đàn bầu Trường Âm nhạc Huế; được thầy
cho đi diễn ở Trường Nguyễn Hoàng (Quảng Trị)…
Sau năm 1975, có những lúc chị tưởng công việc khôi phục bảo tồn, gìn giữ
nghệ thuật truyền thống cung đình Huế khó thành hiện thực, khi suy nghĩ của
một vài cán bộ lãnh đạo lúc bấy giờ cho rằng “múa hát cung đình” là sản phẩm
của “bọn vua quan phong kiến” không có lợi ích gì cho quần chúng nhân dân;
có khi chị lo lắng nghệ thuật này sẽ mai một vì kinh phí dành cho công việc này
có hạn không đủ để khôi phục các loại hình và những nỗi lo toan thiếu vắng
những nghệ nhân kỳ cựu tài hoa vì cuộc sống khó khăn của một thời mà bỏ
nghề chọn cho mình một công việc khác để sinh sống. Một số nghệ sĩ lớn tuổi
lần lượt qua đời. Nghệ thuật múa hát cung đình theo các nghệ sĩ ra đi. Mỗi lần
nghĩ như thế lòng chị lại quặn lên nỗi lo và trách nhiệm. Chị như một “cánh
chim bằng trong bão tố” như một lần chị đã gửi gắm vào tác phẩm của mình.
Cuộc đời của chị là một chuỗi thời gian lo toan cơ cực mọi bề. Lấy chồng
rồi sinh con. Chị mang cháu nhỏ thứ hai vài tháng tuổi theo đoàn đi lưu diễn
ở vùng sâu, vùng xa, phục vụ bà con lao động. Cháu khát sữa, đói và lâm bệnh,
đưa đến bệnh viện Cu Ba thì không còn kịp nữa. Chị đau đớn tột cùng nỗi đau
của một người mẹ mất con.
Trong một bài viết của mình, nhà văn Nguyễn Khắc Phê kể lại:
“Tôi đã kể nhiều chức vị của chị, lúc này mới chợt nhớ chị còn vai người mẹ
nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học, vội hỏi:
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- Thế chị về muộn, có ai giúp lo bữa trưa không?
- Em lo, chứ có ai. Cháu gái đang học lớp 11, học ở lớp, rồi học thêm suốt
ngày, suốt đêm…
- Thế còn anh ấy…
Cẩm Vân ngắt lời tôi, giọng nhỏ và buồn hẳn đi:
- Chúng em chia tay nhau lâu rồi! Em không muốn, nhưng…Thôi, anh đừng
nhắc gì đến chuyện này đó! Em chịu đựng đã quen rồi, nhưng mấy đứa con, tội nó.
Trời vẫn mưa. Cẩm Vân đã nhanh nhẹn khoác áo mưa và ra xe. Ba đứa con
đang chờ chị. Lớp học chiều nay đang chờ chị. Và tối nay, những du khách từ các
phương trời xa đến, muốn tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của Huế đang
chờ chị. Cuộc chia tay nào chẳng đau buồn, nhưng chị không cô độc, nên đã đứng
vững qua sóng gió. Chị đã dặn “đừng nhắc gì đến chuyện này” nên tôi chỉ nói qua
vậy, xin đừng ai nghĩ đây là một “chuyện tình giật gân” mà có lẽ nên thông cảm
với người nghệ sỹ vừa trải qua một “tai nạn nghề nghiệp”. Khi tôi nói chuyện
này với bác La Cháu, bác không bênh vực ai, chê trách ai mà nhắc lại chuyện
cũ: “Khi sắp cưới nhau, tui đã bảo hai đứa, có anh Trần Hoàn làm chứng, là lấy
diễn viên thì không được ghen! Diễn viên ôm nhau hôn hít là chuyện thường!”
cũng có nghĩa bác xem đây là một “tai nạn nghề nghiệp”, đã nguyện sống cuộc
đời diễn viên thì phải cam chịu, phải hy sinh. Tôi đã tưởng nỗi khổ của Cẩm Vân
chỉ là “nỗi khổ” thường tình của các “sếp”, nay mới hiểu phần nào những nỗi khổ
thực sự của chị. Làm sao một con người vừa giữ được nếp sống kỷ cương, nguyên
tắc của nhà lãnh đạo, quản lý lại vừa phát huy được phẩm chất tự do, sáng tạo
của một nghệ sỹ tài năng, dám vươn tới những “cú” bứt phá ngoạn mục trên sàn
diễn? Và làm sao tròn phận sự người mẹ, người vợ - những mối quan hệ riêng
tư nên luôn bao hàm tính ích kỷ, trong khi người nghệ sỹ lại thuộc về mọi người,
được mọi người yêu thương và phải biết sống thật với vai diễn, với bất cứ mối
tình nào trên sân khấu. Khó thay!”
Năm 1997, ngày ngày, nghệ sĩ La Cẩm Vân một mình lặn lội từ Đại Nội
ngược lên Kim Long, Linh Mụ, Văn Thánh để tham gia giảng dạy múa hát
cung đình và nghệ thuật Tuồng Huế cho các bạn trẻ ở Trường Văn hóa nghệ
thuật Huế. Dạo ấy, những người đi đường luôn bắt gặp một cô gái dáng dấp
nhỏ bé đang gồng lưng đạp xe trong cái nắng nung màu lửa của mùa hè đất
cố đô, của những cơn mưa dầm dề, buồn da diết và những cái lạnh cắt da, cắt
thịt thấm từng ruột gan của mùa đông xứ Huế. Những lúc như vậy chị vẫn cắn
răng chịu đựng, cố gắng vượt qua mà không một chút mềm lòng.
Chị nhớ, có khi lên lớp dạy học cả ngày kiếm được mấy đồng bạc lương,
thương các em học viên khó khăn, chị lại san sẻ mà không nghĩ rằng mình
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đang còn có những đứa con đợi mẹ ở nhà. Khi làm được một việc như vậy, chị
không buồn mà cảm thấy lòng mình thanh thản.
Những đứa con của chị, thương mẹ không ca cẩm gì, chỉ biết lo học cho mẹ
được vui. Cha chia tay mẹ. Mấy mẹ con chỉ còn biết đùm bọc lấy nhau. Chị thì
vất vả theo đoàn, ngày này sang tháng khác.
ĐAU ĐÁU VỀ MỘT LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT
Năm 1970, thầy Nguyễn Hữu Ba đưa đoàn Ba Vũ gồm 100 người, trong đó
có nghệ sĩ La Cẩm Vân sang dự Liên hoan âm nhạc tại Hội chợ Osaka. Đoàn
đã đoạt giải 2 trên 120 đoàn tham dự.
Sau năm 1975, chị chỉ đạo và tổ chức dàn dựng thành công tiết mục đoạt
Huy chương vàng của sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Huế; giải diễn viên
trẻ xuất sắc Liên hoan tuồng tại Quy Nhơn (1980); chỉ đạo nghệ thuật một số
tiết mục đoạt huy chương vàng các hội diễn toàn quốc.
Từ năm 1990 đến năm 1992, nghệ sĩ La Cẩm Vân đã đề nghị tỉnh khôi phục
múa cung đình. Ông Nguyễn Đình Ngộ, Phó chủ tịch tỉnh và ông Nguyễn Xuân
Hoa, phó giám đốc Sở văn hóa thông tin lúc bấy giờ đã tạo điều kiện giúp đỡ,
nên La Cẩm Vân đã hoàn thành được việc phục dựng các điệu múa cung đình.
Năm 1992, La Cẩm Vân được nhận bằng khen về biên đạo múa tại Liên
hoan ca múa nhạc dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1993, đoạt Huy
chương vàng tại Liên hoan trích đoạn tuồng tổ chức tại Huế; đoạt giải đặc
biệt của giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô lần thứ nhất (1987- 1992); giải
thưởng của Hội nghệ sĩ múa Việt Nam có công phục hồi và phát triển bộ môn
ca múa nhạc truyền thống. Nghệ sĩ ưu tú La Cẩm Vân còn là tác giả của kịch
bản Tuồng “Sóng ngầm trong phủ Chúa”, “Cánh chim bằng trong bão tố”…
Tháng 7 năm 1994, Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế do La Cẩm Vân
làm trưởng đoàn với 15 thành viên đã tham dự Liên hoan âm nhạc mùa hè tại
Tokyo (Nhật Bản) theo lời mời của Tập đoàn Tài chính - Âm nhạc Arion Nhật
Bản. Đoàn cũng đã nhận lời mời biểu diễn của các nước Thái Lan, Pháp, Nhật
Bản trong năm 1995.
Năm 1996 cũng là năm Đoàn nghệ thuật truyền thống cung đình Huế đã
làm tốt nhiệm vụ đưa văn hóa văn nghệ về cơ sở, như biểu diễn ở các vùng sâu,
vùng xa như Quảng Công, Quảng Ngạn, Thuận An, Vinh Hải, Tư Hiền, Nam
Đông, A Lưới với tổng số gần 80 buổi biểu diễn.
Ngoài việc tổ chức biểu diễn ở cơ sở, đoàn rất chú ý đến phục dựng múa hát
cung đình, Đoàn xây dựng chương trình tham gia 50 năm ngành múa Việt Nam,
là 1 trong 10 đơn vị được chọn để báo công trước Lăng Bác Hồ, là 1 trong 7 đoàn
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(trong tổng số 50 đoàn) được tặng bằng khen của Bộ Văn hóa – Thông tin. Lần
đầu tiên, 5 điệu múa: Lục cúng hoa đăng, Nữ tướng xuất quân, Múa quạt, Song
Phụng và Lân mẫu xuất lân nhi được chọn quay và giới thiệu thành một chương
trình hoàn chỉnh. Cũng trong dịp này, Đoàn được mời tham dự Festival về nghệ
thuật truyền thống tổ chức tại Singapore và đoạt huy chương vàng trong phim
“Âm sắc cung đình” và tham gia thành công Cầu truyền hình Tết Đinh Sửu.
Trong vòng mười năm (1990 - 2000), Đoàn đã bỏ công sức đầu tư nghiên
cứu vừa sưu tầm khôi phục vốn cổ vừa dàn dựng mới 45 vở múa cung đình, 16
tiết mục múa dân gian dân tộc, 10 tiết mục lễ nhạc cung đình. Đặc biệt, các vở
múa như: Nữ tướng luyện quân ra trận, Lân mẫu xuất lân nhi, Tam tinh chúc
thọ, Phụng vũ, Phiến vũ, Trình tường tập khánh, Tam quốc - Tây du, Bát tiên
hiến thọ, Lục triệt hoa mã đăng, Lục cúng hoa đăng, Song phụng, Đấu Chiến
Thắng Phật, Tứ Linh Long Lân Quy Phụng), Chèo thuyền…được khôi phục
hoàn toàn đúng theo nguyên bản cổ.
Nghệ sĩ Nhân dân La Cẩm Vân còn là hội viên của các Hội: Nghệ sĩ Múa
Việt Nam, Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; là
thành viên của Ban chấp hành Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Thừa Thiên
– Huế, là trưởng đoàn nghệ thuật truyền thống cung đình Huế từ năm 1989;
được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1993; là Giám đốc
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cho đến ngày nghỉ hưu; đầu
năm 2016 được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Nhưng có lẽ điều chị băn khoăn, day dứt nhất là “làm sao để ngành múa
hát truyền thống không chỉ duy trì, tồn tại mãi với thời gian mà còn vươn lên
cùng với những loại hình nghệ thuật khác. Muốn vậy, phải củng cố tiết mục
trên cơ sở truyền thống, đồng thời phải sáng tạo, hiện đại hóa tiết mục trình
diễn; phải đấu tranh thuyết phục bằng công sức của anh chị em văn nghệ sĩ qua
từng hành động cụ thể”.
Muốn làm được điều đó thì phải có một tấm lòng với nghệ thuật Tuồng,
sân khấu cung đình – nay đã trở thành di sản quý báu của dân tộc cần được
bảo lưu và phát triển. Muốn bảo lưu và phát triển, thì phải hướng dẫn, truyền
lại cho lớp trẻ ngày nay có dịp được tiếp cận, học tập và rèn luyện các kỹ năng
của nghệ thuật dân tộc đã có gần bốn thế kỷ nay. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch
“phục hồi lại các nguyên bản như phục trang, đạo cụ, ký âm lại phần nhạc, thu
băng những điệu hát và thu hình lại các động tác múa, các điệu múa”.
Nguyện vọng đó, trước mắt đã được Nghệ sĩ La Cẩm Vân với cương vị là
trưởng đoàn, là giám đốc Nhà hát chị đã trực tiếp và gián tiếp chỉ đạo, dàn
dựng, khôi phục lại được 15 vở múa cung đình, 10 tiết mục múa dân gian, dân
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tộc; 10 tiết mục lễ nhạc cung đình, 26 tiết mục ca Huế, nhạc lý Huế; 7 vở tuồng
dài và 18 trích đoạn Tuồng (tuồng đồ, tuồng sử, tuồng pho, tuồng ngự) và duy
trì được cả bốn loại hình nghệ thuật truyền thống như: Múa hát cung đình,
nhạc lễ cung đình, tuồng Huế, Ca Huế; góp phần làm nên một festival Huế
2000 với chương trình “Âm sắc cung đình” đầy ấn tượng.
Tháng 5/ 2002, trong chương trình khai mạc Festival Huế, với những cố
gắng mới, đoàn nghệ thuật truyền thống Huế do chị làm trưởng đoàn đã tham
gia trình diễn điệu múa “Lục triệt hoa mã đăng”, múa “Tam Linh phật hội” và 1
chương trình “Vũ khúc cung đình Huế”, “Nhã nhạc Huế”, “Ca múa nhạc truyền
thống Huế” trong suốt 12 ngày diễn ra Festival ở cố đô.
Đối với trường Văn hóa nghệ thuật Huế, Nghệ sĩ Nhân dân La Cẩm Vân đã
trở thành “người nhà”. Trong một phần tư thế kỷ thăng trầm của trường, chị là
người giảng viên luôn gắn bó thủy chung. Chị đã dạy múa hát cung đình và hát
tuồng cho ba lớp cao đẳng, 8 lớp trung cấp và nhiều lớp tại chức.
Trong những giờ lên lớp có khi chỉ một điệu múa, chị phải dạy trong 10
buổi nhưng phải chia ra 6 kíp. Điều mà chị thực sự cảm thấy yên tâm hơn hết,
vui mừng hơn hết là các em sinh viên, học sinh rất chịu khó học tập và yêu
thích bộ môn nghệ thuật này.
Mặc dầu hết sức bận rộn với công tác quản lý, chị vẫn cố gắng dành thời
gian lên lớp giảng dạy cho các em sinh viên ở trường Văn hóa nghệ thuật Huế.
Mỗi lần đi công tác xa, không lên lớp được, chị cảm thấy mình như người có
lỗi với các em. Vắng chị, các em cũng cảm thấy buồn, thấy nhớ. Các em không
bao giờ quên những động tác thành thục với “một phong cách biểu diễn tinh
tế, sang trọng với vũ đạo tuồng duyên dáng, chuẩn mực, giọng hát chải chuốt”
của chị. Các em nhận ở chị một tấm lòng, một ngọn lửa tin yêu mà chị đã dành
cho họ. Ngọn lửa ấy đã giúp cho các em tự tin hơn khi chọn nghệ thuật múa hát
cung đình làm niềm vui hạnh phúc của mình. Hàng trăm sinh viên trong nước
và quốc tế do chị trực tiếp hướng dẫn và đào tạo trở thành nghệ sĩ, có người đã
thành danh trên bước đường nghệ thuật của mình. Còn với chị - Nghệ sĩ Nhân
dân La Cẩm Vân, một trong những hạnh phúc mà chị nhận được là các bạn trẻ
ngày hôm nay ngày càng yêu thích và trân trọng, say mê và theo đuổi nghiệp
diễn nghệ thuật múa hát cung đình và Tuồng Huế. Chị đã làm được một phần
mơ ước mà 5 đời dòng họ La ở Hà Trung, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên –
Huế trong việc truyền lại cho các thế hệ vốn nghệ thuật truyền thống này.
Nghệ sĩ Nhân dân La Cẩm Vân – người thắp lửa cùng thế hệ trẻ hơn một
phần tư thế kỷ qua, vẫn khao khát được cầm ngọn đuốc nghệ thuật đi đến tận
cùng; được đốt lên, làm ngời sáng một vùng trời, được hòa cùng với nỗi niềm
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khát khao cháy bỏng của thế hệ trẻ vì một nền nghệ thuật múa hát cung đình
sang trọng, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngọn lửa ấy sẽ mãi mãi theo chị như tâm
nguyện của chị mong muốn.
CÁNH CHIM BẰNG VƯỢT QUA BÃO TỐ
Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, đoàn nghệ thuật truyền thống
Huế - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế do nghệ sĩ La Cẩm Vân
một thời làm giám đốc đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.
Ngay từ năm 1985, đoàn đã đoạt 1 Huy chương vàng đặc biệt toàn đoàn;
hai huy chương vàng cho đội Múa và đội Nhạc và hai huy chương vàng cho
hai cá nhân trong Chương trình múa nhạc cung đình Huế tại Hội diễn ca múa
nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Hà Nội. Năm 1990, Bộ Văn hóa thông tin
tặng Bằng khen trong Liên hoan Tuồng toàn quốc tại Quy Nhơn. Năm 1992,
nhận tiếp 2 Bằng khen của Bộ Văn hóa thông tin về Chương trình ca múa
nhạc cung đình Huế trong Hội thi Ca múa nhạc dân tộc tại Thành phố Hồ
Chí Minh và Chương trình nghệ thuật truyền thống cung đình tại festival Việt
– Pháp tại Huế. Năm 1993, Bộ Văn hóa thông tin tặng Bằng khen trong Liên
hoan toàn quốc các trích đoạn Tuồng chèo hay tại Huế. Năm 1994, UBND
tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen
về Chương trình biểu diễn tại Tokyo (Nhật Bản). Năm 1995, Huy chương bạc
vở tuồng “Chim bằng trong bão tố” trong Hội diễn Tuồng Chuyên nghiệp toàn
quốc tại Huế. Năm 1998, nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa thông tin vở tuồng
“Nỗi đau người chủ soái” trong Hội diễn Tuồng Chuyên nghiệp toàn quốc tại
Nha Trang (Khánh Hòa) và Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về
Chương trình ca múa nhạc Cung đình Huế tại FUNUOKA (Nhật Bản). Bằng
khen của Bộ Văn hóa thông tin chương trình “Âm sắc cung đình” và “Vũ khúc
cung đình” trong festival Huế 2000 – 2002. Bằng khen của UBND tỉnh Thừa
Thiên –Huế đoàn tham gia biểu diễn tại Pháp, bằng khen của Bộ Văn hóa
thông tin trong Liên hoan Múa Lân Việt – Nhật tại TOTORI (Nhật Bản); bằng
khen của Bộ Văn hóa thông tin Chương trình Múa nhạc cung đình tham gia
tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Nga. Đến năm 2003, đoạt
Giải A vở tuồng “Sóng ngầm trong phủ chúa” trong Liên hoan Tuồng chuyên
nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng. Năm 2004, nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa
thông tin Chương trình Múa nhạc cung đình, Lễ Tế Giao tai festival Huế. Năm
2005, Bằng khen của Bộ Văn hóa thông tin vở Tuồng “Tướng quân Bùi Viện”
trong Hội diễn Tuồng toàn quốc tại Nghệ An và Thủ tướng Chính phủ tặng
Huân chương lao động hạng III cho quá trình hoạt động phục vụ hoàn thành
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tốt nhiệm vụ 30 năm (1975 -2005). Năm 2006, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
quyết định thành lập Nhà hát nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế và chị
được cử giữ chức Giám đốc.
Trước khi nghệ sĩ La Cẩm Vân ra đi vào chốn vĩnh hằng, tôi đã kịp giúp chị
hoàn thành ấn phẩm “Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế kế thừa và phát
huy” do chị biên soạn và được Nhà xuất bản Văn Học ấn hành vào cuối tháng
3 năm 2013. Sách dày hơn 200 trang với nhiều tư liệu về việc nghiên cứu, phục
dựng trang phục, điệu múa, khúc hát của nghệ thuật cung đình Huế mà chị
là người trực tiếp sưu tầm, dàn dựng, lưu giữ. Trong đó có nhiều tư liệu lần
đầu mới công bố. Riêng bài “Những khúc hát múa Tam Quốc – Tây Du” do
thầy Nguyễn Văn Bờ dạy riêng cho La Cẩm Vân tại Nhà Tả Vu Đại Nội từ năm
1965, lần đầu tiên công bố đầy đủ 18 khúc hát. Cuốn sách quý đã được chị ký
tặng gởi đến những người mà chị luôn quý trọng ngay trên giường bệnh. Cả
cuộc đời lo toan cho gia đình, cho các các con và sự nghiệp của đoàn Nghệ
thuật truyền thống cung đình Huế, chị đã không chăm chút được sức khỏe
của bản thân mình. Cơn bệnh hiểm nghèo đến quá đột ngột, chị không kịp
trở tay, đành để cho số phận an bày. Chị cố gắng gượng, chống chọi với bệnh
tật. Nhưng lưỡi hái tử thần lại quá cận kề, chị đã ra đi trong những ngày cuối
năm để lại bao tiếc nuối cho những người ở lại, những bạn bè đồng nghiệp mà
chị luôn gắn bó; để lại các con còn nhỏ dại và những khát khao với nghệ thuật
đang còn dang dở. Xin chị hãy là cánh chim bằng mạnh mẽ băng qua bão tố
đến với chân trời mới bình an, thanh thản...
Và mùa xuân lại đến, xin thắp một nén tâm nhang hướng về chị - Nghệ sĩ
Nhân dân La Cẩm Vân - người phụ nữ đặc biệt đã cống hiến cả cuộc đời mình
cho nghệ thuật Cung đình Huế.

Trần Ngọc Trác
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Chúa Nguyễn

KHỞI NGHIỆP VỚI
NHỮNG NGÔI CHÙA

V

ới chủ trương dùng Phật giáo để cố kết nhân tâm, và làm nền tảng
tinh thần cho xã hội, dưới thời chúa Nguyễn, Phật giáo ở Đàng Trong
rất phát triển. Nhiều chùa chiền được xây dựng, nhiều thiền sư danh tiếng đã
đến hoằng pháp. Có thể nói rằng chúa Nguyễn đã khởi dựng sự nghiệp vĩ đại
của mình với những ngôi chùa.
Năm Quý Tỵ (1593), Trịnh Tùng đánh thắng Mạc Mậu Hợp, rước vua Lê
trở về Đông Đô (Thăng Long) Nguyễn Hoàng đem tướng sĩ, voi ngựa, binh
thuyền ra kinh đô mừng vua Lê và dâng nạp sổ sách binh lương, của cải, vàng
bạc, châu ngọc và kho tàng hai trấn Thuận Hóa, Quảng Nam, ông được vua Lê
an ủi vỗ về, vua nói: “Khanh trấn nhậm hai xứ, lòng dân được yên, công ấy rất
lớn” và tấn phong làm Trung quân Đô đốc phủ, Tả Đô đốc chưởng phủ sự Thái
Uý Đoan Quốc Công.
Bấy giờ nhà Lê tuy đã lấy lại Thăng Long, nhưng quân Mạc vẫn còn chiếm
cứ nhiều nơi và thường xuyên nổi dậy đánh phá, Nguyễn Hoàng cùng hai con
là Hán (công tử thứ hai, làm quan với nhà Lê chức Tả Đô đốc Lỵ Quận Công)
và Diễn (công tử thứ tư, làm quan với nhà Lê chức Tả Đô đốc Hào Quận Công)
phải vất vả đem quân đi đánh dẹp và hai người con của ông đã lần lượt hy sinh
trong công cuộc giúp vua Lê bình định đất Bắc.
Vào tháng 4 năm Kỷ Hợi (1599) Trịnh Tùng được vua Lê tấn phong Đô
Nguyên súy tổng quốc chính thượng phụ Bình An Vương, một tước hiệu mà
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trước đây chỉ dành cho người trong hoàng tộc, cho ngọc toán (thìa ngọc) làm
vật báu lưu truyền, lại cho ruộng để phong ấp. Trịnh Tùng lập ra phủ chúa, đặt
quan lại riêng gồm đủ cả lục phiên tương đương với lục bộ của triều vua. Phủ
chúa toàn quyền bổ dụng quan lại, thu thuế, bắt lính, quyết định chính sự, vua
Lê ở trong thâm cung, chỉ có mặt trong những dịp lễ long trọng đặc biệt như
tiếp sứ Tàu mà thôi.
Nguyễn Hoàng ở Đông Đô tám năm đi đánh dẹp nhiều nơi, lập nhiều chiến
công được lắm người nể nang, kính phục khiến Trịnh Tùng lo ngại nên muốn
cầm chân ông ở Đông Đô không cho trở về Thuận Hóa vì sợ “thả hổ về rừng”
Bốn tháng sau (tháng 8 năm 1599) vua Lê băng hà, Trịnh Tùng và một số
quần thần cùng phe cánh bảo rằng Thế tử “kém thông minh” nên tấn phong
con thứ là Duy Tân mới mười hai tuổi lên nối ngôi, Trịnh Tùng làm Nhiếp
chính đoạt hết mọi quyền hành. Âm mưu tiếm quyền của Trịnh Tùng đã lộ rõ,
Nguyễn Hoàng quyết định trở về Nam.
Năm Canh Tý (1600) nhân các tướng nhà Lê là Phan Ngạn, Ngô Đình
Nga và Bùi Văn Khuê làm phản ở cửa Đại An (nay thuộc Nam Định), Nguyễn
Hoàng xin đi đánh dẹp rồi đem tướng sĩ, binh thuyền theo đường biển trở
về Thuận Hoá. Ông đã để người con trai thứ năm là Nguyễn Hải và cháu nội
là Nguyễn Hắc ở lại làm con tin. Sau sự kiện này, vua Lê vẫn để cho Nguyễn
Hoàng Trấn thủ phương Nam như trước và thu thuế cho triều đình. Trịnh
Tùng cũng gởi thư khuyên Nguyễn Hoàng giữ việc thuế cống. Nguyễn Hoàng
hậu đãi sứ giả, sai sứ đi tạ ơn vua Lê và gởi thư cho Trịnh Tùng hẹn kết nghĩa
thông gia.
Trở về Thuận Hóa, ông cho dời dinh sang phía Đông dinh Ái Tử, gọi là
Dinh Cát. Tháng 10, gả con gái Ngọc Tú cho Trịnh Tráng (con cả Trịnh Tùng)
để yên mặt Bắc mà rảnh tay quay về phương Nam mở rộng hậu phương, tính
kế lâu dài.
Vậy là sau những năm đối đầu với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, Nguyễn
Hoàng đã nhận thức khá sâu sắc diễn biến chính trị đang diễn ra trong triều
đình Lê - Trịnh nên quyết định mở một con đường khác về phương Nam, xây
dựng mảnh đất này thành một giang sơn riêng của dòng họ Nguyễn, tập hợp
lực lượng chuẩn bị chống lại họ Trịnh. Từ Đông Đô trở về, Nguyễn Hoàng bắt
đầu phát triển Phật giáo, những ngôi chùa do ông xây dựng trong buổi đầu
dựng nước đánh dấu từng bước khởi nghiệp của ông.
Năm Tân Sửu 1601, Nguyễn Hoàng xây chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ
còn gọi là chùa Linh Mụ nằm trên đồi Hà Khê, ở tả ngạn sông Hương thuộc
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làng An Ninh thượng , phường Kim Long, cách thành phố Huế khoảng 5 km
về phía Tây.
Theo truyền thuyết khi Nguyễn Hoàng cưỡi ngựa dọc theo bờ sông Hương
ngược lên thượng nguồn để xem xét địa thế, ông đã bắt gặp một ngọn đồi nhỏ
bên dòng nước trong xanh, thế đất có hình như con rồng đang quay đầu nhìn
lại, đó là đồi Hà Khê. Người dân địa phương kể rằng nơi đây ban đêm thường
có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người: “Rồi
đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho
nước Nam hùng mạnh”. Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn. Tư
tưởng của Nguyễn Hoàng muốn tạo dựng một cơ đồ riêng cũng phù hợp với
ý nguyện của dân chúng lúc bấy giờ muốn có một vị chân chúa nên Nguyễn
Hoàng đã cho xây ngôi chùa trên đồi Hà Khê đặt tên là chùa Thiên Mụ để tác
động tâm lý của quần chúng, ngầm gieo vào lòng người một niềm tin rằng ông
chính là vị chân chúa mà họ đang mong đợi.
Lúc đầu chùa còn đơn sơ, dần dần các chúa Nguyễn nối tiếp nhau trùng tu,
xây dựng thêm các công trình huy hoàng tráng lệ.

Chùa Thiên Mụ

Năm 1602 Nguyễn Hoàng đi chơi núi Hải vân, thấy một dải núi cao giăng
dài mấy trăm dặm nằm ngang đến bờ biển. Chúa khen rằng: “Chỗ này là đất yết
hầu của miền Thuận Quảng” nên quyết định dựng Trấn dinh ở xã Cần Húc, xây
kho tàng, chứa lương thực, cử Hoàng tử thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên trấn
giữ và dựng chùa Long Hưng ở phía đông trấn. (Đại Nam Thực Lục, NXB Giáo
Dục 2002, T1, tr 36). Sau đó Dinh Quảng Nam được dời về làng Thanh Chiêm.
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Lập Dinh trấn Quảng Nam, Nguyễn Hoàng đã có một quyết định khác
thường hiếm thấy trong lịch sử, đó là giao toàn quyền định đoạt mọi việc cho
Dinh trấn Quảng Nam, tạo cho Quảng Nam những điều kiện tối ưu để phát
triển thành một hậu phương vững chắc cho Thuận Hóa và làm bàn đạp cho
các vị chúa kế tiếp mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Chùa Long Hưng ra đời
đánh dấu bước khởi nghiệp tiếp theo vô cùng quan trọng của Nguyễn Hoàng
là lập một kinh đô thứ hai của xứ Đàng Trong sau Phú Xuân.
Chùa Long Hưng hiện nay không còn. Ở cánh đồng của thôn Triêm Đông,
gần kề với Mô súng, có một vùng đất cao gọi là Vườn Chùa. Tục truyền rằng
nơi đây xưa kia là nền đất của chùa Long Hưng. Về sau do bị hư nát nên chùa
Long Hưng không còn được sử dụng nữa. Một ngôi chùa mới được dựng lên
ở xứ đất Hà Chưng nội có tên là Hội Phước Tự. Vườn Chùa giao cho chùa Hội
Phước quản lý. Năm Đinh Mùi 1607 dựng chùa Bảo Châu ở Trà Kiệu (thuộc
Quảng Nam).
Năm Kỷ Dậu 1609 dựng chùa Kính Thiên ở phường Thuận Trạch, huyện
Lệ Thủy, Quảng Bình.
Chính sách của Nguyễn Hoàng đối với Phật giáo được các chúa Nguyễn
về sau tiếp tục. Từ Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đến chúa Nguyễn Phúc
Thuần đều là những Phật tử thuần thành hết lòng mộ đạo vì thế dưới thời chúa
Nguyễn, Phật giáo ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ đặc biệt dưới thời Quốc
chúa Nguyễn Phúc Chu.
Năm 1710, Chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc đại hồng chung tại chùa Thiên
Mụ nặng 3.285 cân, là một tác phẩm mỹ thuật quí giá. Sớm sớm, chiều chiều
tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga vang vọng đã đi vào lòng người và thơ
ca xứ Huế, biểu tượng cho vẻ đẹp nên thơ của miền đất thần kinh:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
Năm 1714, Quốc chúa còn trùng tu chùa Thiên Mụ với hàng chục công
trình kiến trúc hết sức quy mô như điện Thiên Vương, điện Đại Hùng, nhà
Thuyết Pháp, lầu Tàng Kinh, phòng Tăng, nhà Thiền v.v… cho người sang
Trung Quốc mua hơn 1.000 bộ kinh Phật đưa về đặt tại lầu Tàng Kinh, thỉnh
mời Thiền Sư Thạch Liêm Thích Đại Sán sang Đàng Trong lập Giới đàn truyền
các giới Sa di, Tỳ kheo và Bồ Tát giới. Chúa Nguyễn Phúc Chu được truyền
riêng một giới đàn và ngài Thạch Liêm đặt pháp danh cho chúa là Hưng Long,
biệt hiệu Thiên Túng Đạo Nhơn.
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Năm 1844, nhân dịp mừng lễ “bát thọ” của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu
(vợ vua Gia Long, bà nội của vua Thiệu Trị), vua Thiệu Trị kiến trúc lại ngôi
chùa một cách quy mô hơn: xây thêm một ngôi tháp bát giác gọi là Từ Nhân
(sau đổi là Phước Duyên), đình Hương Nguyện và dựng 2 tấm bia ghi lại việc
dựng tháp, đình và các bài thơ văn của nhà vua. Chùa Linh Mụ trở thành ngôi
chùa đẹp nhất của Xứ Đàng Trong.
Việc xây chùa, chấn hưng Phật giáo của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng dù xuất
phát từ động cơ chính trị, nhưng Chúa đã khéo vận dụng một sách lược khôn
ngoan, sáng suốt để thu phục nhân tâm, bình ổn xã hội ở vùng “Ô châu ác địa”,
dùng chánh pháp để an dân, cố kết lòng người trong buổi đầu khởi nghiệp. Do
đó mà Phật giáo trở thành chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của người dân
trong việc khai hoang lập ấp, làm ăn sinh sống nơi xứ lạ quê người nhiều rủi
ro bất trắc.
Những ngôi chùa đã đồng hành với chúa Tiên trong buổi đầu dựng nước
đầy gian khổ của dân tộc. Kế thừa chính sách tôn giáo của tổ tiên, từ Chúa Sãi
Nguyễn Phúc Nguyên trở về sau, các chúa đều là những Phật tử thuần thành
hết lòng mộ đạo nên Phật Giáo ngày càng phát triển mạnh mẽ, rất nhiều ngôi
chùa được dựng lên cùng với bước chân của đoàn quân chúa Nguyễn đi mở
đất phương Nam.

Châu Yến Loan

(Cựu GS Đồng Khánh Huế)
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22

Từ Họ Hồng Bàng
và 18 đời Vua Hùng đến nay

-T

ừ trước đến nay chúng ta vẫn nghe nói và đọc trên sách vở, tài liệu là
lịch sử Việt Nam đã trải qua trên bốn ngàn năm. Trong bài viết này
ta thử căn cứ trên các tài liệu lịch sử hiện hành để thử tính xem từ thời đại Họ
Hồng Bàng và Nhà nướcVăn Lang đến nay độ khoảng bao nhiêu năm.
- Trước hết ta xem lại hai mốc thời gian đáng lưu ý, khi Họ Hồng Bàng xuất
hiện và khi kết thúc thời đại các Vua Hùng. Về thời gian Họ Hồng Bàng xuất
hiện thì nhiều tài liệu ghi là vào năm Nhâm Tuất, 2879 năm trước công nguyên
(TCN), thời gian kết thúc là vào đời Vua Hùng Vương thứ 18 là đời Vua cuối
cùng , khi đó nước Văn Lang của các Vua Hùng mất vào tay Thục Phán, Thục
Phán sau đó lên ngôi hiệu là An Dương Vương và đổi tên nước là Âu Lạc , việc
này xảy ra vào năm 257 TCN.
- Thời gian từ khi kết thúc thời kỳ Hùng Vương vào năm 257 TCN đến nay
thì dòng lịch sử được liên tục (kể luôn cả các thời kỳ bắc thuộc trên 1000 năm).
- Còn mốc thời gian xuất hiện Họ Hồng Bàng là vào năm 2879 TCN thì ta
thấy không thực tế và khoa học là vì kể từ Vua Kinh Dương Vương, Vua Lạc
Long Quân và 18 đời Vua Hùng là 20 đời Vua kéo dài trong 2620 năm (2879
– 257 = 2622 năm) tính ra mỗi đời Vua trị vì trong 130 năm(2620: 20 = 130
năm) - (Họ Hồng Bàng tính từ Vua Kinh Dương Vương , Vua Lạc Long Quân
và 18 đời Vua Hùng).
- Do đó Họ Hồng Bàng không thể xuất hiện vào năm 2879 TCN được , vậy
để có tính toán hợp lý thì ta thử tính xem trung bình mỗi đời vua chúa Việt
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Nam trị vì được bao lâu để lấy số đó nhân cho 20 đời Vua của Họ Hồng Bàng
thì sẽ biết kết quả thời điểm xuất hiện Họ Hồng Bàng tương đối hợp lý.
- Nhìn lại lịch sử các triều đại Vua Chúa Việt Nam ta thấy chỉ có hai vị Vua
trị vì lâu nhất là Vua Lý Nhân Tông (trị vì 56 năm, từ 1072 đến 1127) và Vua
An Dương Vương (trị vì 50 năm , từ 257 TCN đến 208 TCN). Các triều đại còn
lại và thời gian trị vì liệt kê như sau:





















Trưng Vương: 4 năm , từ 40 – 43.
Lý Nam Đế: 5 năm , từ 544 _ 548.
Triệu Việt Vương: 23 năm, từ 549 _ 571.
Hậu Lý Nam Đế (Lý Phật Tử): 32 năm , từ 571 _ 602
Mai Hắc Đế: 10 năm , từ 713 _ 722.
Bố Cái Đại Vương (Phùng Hưng): 12 năm , từ 791 _ 802.
Họ Khúc (Khúc Thừa Dụ): 3 đời vua , 18 năm , từ 906 _ 923 >
Ngô Quyền: 4 đời vua , 27 năm , từ 939 _ 965.
Nhà Đinh (Đinh Bộ Lĩnh): 2 đời vua , 13 năm , từ 968 _ 980.
Nhà Tiền Lê (Lê Đại Hành): 3 đời vua , 30 năm , từ 980 _ 1009.
Nhà Lý (Lý Thái Tổ): 9 đời vua , 216 năm , từ 1010 _ 1225.
Nhà Trần: 12 đời vua , 175 năm , từ 1225 _ 1400.
Nhà Hồ (Hồ Quí Ly): 2 đời vua , 8 năm , từ 1400 _ 1407.
Triều Lê Sơ (Lê Thái Tổ): 10 đời vua , 100 năm , từ 1428 _ 1527.
Nhà Mạc (Mạc Đăng Dung): 5 đời vua , 66 năm , từ 1527 _ 1592.
Nhà Hậu Lê (Lê Trang Tông):16 đời vua , 256 năm , từ 1533 _ 1789.
Chúa Trịnh (Trịnh Kiểm): 11 đời chúa , 243 năm , từ 1545 _ 1787.
Chúa Nguyễn (Chúa Nguyễn Hoàng): 9 đời chúa , 203 năm , từ 1600 _ 1802.
Nhà Tây Sơn (Vua Quang Trung): 3 đời vua , 25 năm , từ 1778 _ 1802.
Triều Nguyễn (Vua Gia Long) 13 đời vua , 144 năm , từ 1802 _ 1945.

- Như vậy ta thấy đời Nhà Lý có 9 đời vua, kéo dài trong 216 năm, bình
quân mỗi đời vua nhà Lý trị vì trong 24 năm là cao nhất trong tất cả các triều
đại Vua Chúa Việt Nam.
Do đó nếu tính trung bình mỗi đời vua chúa kéo dài trong 25 năm thì 20
triều đại từ Vua Kinh Dương Vương , vua Lạc Long Quân và 18 đời Vua Hùng
kéo dài tối đa trong:
25 năm x 20 = 500 năm. Từ đó suy ra Họ Hồng Bàng và nhà nước Văn
Lang xuất hiện sớm nhất là vào khoảng: 257 năm + 500 năm = 757 năm.
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- Từ đó tính ra thời gian lịch sử Việt Nam từ thời đại Hùng Vương và Nhà
nước Văn Lang đến nay độ khoảng: 757 năm + 2017 = 2774 năm.
- Ngày nay khoa khảo cổ học bằng phương pháp đồng vị phóng xạ carbon
để xác định tuổi của các hiện vật khảo cổ thì xác định niên đại văn hóa Đông
Sơn tương ứng với thời kỳ các Vua Hùng và nhà nước Văn Lang nằm trong
khoảng trên 2500 năm, như vậy cũng chênh lệch chút ít so với mức 2700 năm
mà tôi đã trình bày ở trên.
Rất mong các nhà nghiên cứu , các học giả và các bạn đọc có quan tâm
tham gia thảo luận để làm sáng tỏ một vấn đề của lịch sử nước nhà.
Đà Lạt, đầu thu Đinh Dậu

Nguyễn Thanh Huệ
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Nhớ những năm tháng Quốc học

Q

uãng đời đi học của tôi là những năm tháng thật khác biệt nhau,
với rất nhiều hình ảnh kỷ niệm ngược chiều, mà bây giờ nhớ lại, tôi
vẫn không phải biết gọi những năm tháng ấy bằng cái tên gì - nếu có thể đặt
tên - cho xứng hợp. Nếu những năm tháng ở trường nam Tiểu học Hội An là
những tháng ngày thơ mộng thần tiên, mà tôi là một đứa con được thương
yêu và sống đầy đủ trong gia đình, là một đứa bé hiếu động, hoạt bát, sớm
biểu lộ năng khiếu văn chương trong học tập, thì những năm Đệ nhất cấp ở
trường Trần Quý Cáp lại là những năm tháng phát triển thể chất và tâm hồn,
say mê thể thao và tham gia mọi hoạt động văn nghệ, từ ca hát, đóng kịch,
cho đến làm báo; đồng thời bắt đầu biết buồn, sớm phải ưu tư khi chứng kiến
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sự sa sút, khánh tận của gia đình. Tám năm ấy như chia ra thành hai quãng
đời riêng, khác nhau đến không ngờ. Nhưng, sự khác biệt lớn nhất đã đến
với tôi vào những năm tôi rời nhà ra đi, đến Huế để xin vào học ở trường
Quốc Học.
Không có lấy một người quen, chưa hề đặt chân tới Huế, tôi rời gia đình
ở Hội An ra đi với một chiếc xe đạp và một chiếc va ly nhỏ. Mẹ tôi thì chỉ có
thể cho tôi đúng 700 đồng. Với số tiền ấy, tôi chỉ có thể trả tiền cơm hơn một
tháng, nếu hoàn toàn không mua sắm, tiêu pha vào một khoản nào khác. Mẹ
tôi đã rơm rớm nước mắt, nói với tôi trong buổi sáng tôi ra đi: “Má chỉ có thể
cho con chừng này thôi. Con làm sao mà sống và học được ở một nơi xa lạ?”.
Và tôi đã rời gia đình ra đi như thế, vào lúc ba tôi không có mặt ở nhà, khi tôi
chỉ mới vừa qua tuổi 16, hoàn toàn tự tin nhưng cũng không ít ngậm ngùi vì
cảnh nhà của mình. Thôi, đừng nhớ tiếc những năm tháng sung sướng thuở
nhỏ làm gì nữa. Từ khi ba tôi có vợ bé, gia đình tôi sa sút, và cho tới lúc tôi
ra đi, đã hoàn toàn khánh tận. Phải ở nhà thuê, cả hai chiếc ô tô, một chiếc
Citroen đi chơi và một chiếc Renault chạy khách đường Hội An - Đà Nẵng đã
phải bán đi; bán đi cả những vật dụng đắt tiền, những đồ gỗ quý trong nhà,
mỗi ngày một món, cho tới khi chẳng còn gì để bán nữa. Tôi đã có lần thấy mẹ
tôi ngồi ở chân giường, trong bóng tối chập choạng của buổi chiều tàn, khóc
lặng lẽ một mình. Và hình ảnh buồn thảm ấy, tiếng khóc nghẹn ngào ấy cứ đeo
đẳng theo tôi suốt đời.
Đến bến xe An Cựu, tôi đạp xe theo một bác xích lô chở chiếc valy thiếc
của tôi. Cầu Trường Tiền có hai dãy đường băng dành cho người đi bộ và đi xe
đạp ở hai bên. Ngơ ngác như một chú Mán về thành, tôi đạp xe theo bác xích
lô đi giữa lòng cầu. Cảnh sát ở đầu cầu thổi còi inh ỏi, tôi cũng chẳng hề biết
tại sao. Và tôi đã lần mò hỏi đường, tìm đến trường Quốc Học, tự nạp đơn xin
vào lớp Đệ Tam Ban C với cái vẻ ngơ ngác như vậy. Phải chờ đến 14 ngày, tôi
mới thấy tên trên bảng thông báo gọi vào học, khi ngày khai trường qua đi đã
gần hai tuần lễ. Ở tạm nhà một bà cụ người Trung Hoa tại đường Chi Lăng
(Gia Hội), vốn là chỗ quen biết với gia đình tôi từ trước, trong những ngày chờ
đợi được xét đơn xin nhập học, tôi đã đạp xe đi gõ cửa nhiều nhà, xin một chỗ
dạy kèm. Ở Huế lúc bấy giờ, các gia đình công chức thường hay mướn gia sư.
Nhưng ai thèm đi mướn một cậu bé mới ngấp nghé vào lớp 10, lại là lớp 10 ban
Văn chương, vốn hay dốt Toán. Tôi đã có nửa tháng hoài công. Vừa thất vọng,
vừa lo sợ cho những ngày trước mắt, không biết làm sao để có thể có cơm ăn,
chứ chưa nói sẽ học hành như thế nào.
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Được vào lớp Đệ Tam C Quốc Học, việc đầu tiên của tôi là tìm làm quen
với lớp trưởng. Và câu chuyện đầu tiên mà tôi nói với người lớp trưởng có vẻ
lớn hơn tôi, trông chững chạc, đạo mạo ấy, là nhờ anh xem có nơi nào nhận
dạy kèm, kiếm giúp cho tôi một chỗ. Thật may, Phan Văn Uân, anh lớp trưởng
cũng là người không sống với cha mẹ, anh ăn uống ở nhà một bà cô, dạy con
của bà, và được dành cho căn gác ở một ngôi nhà khác, mà phần dưới được
cho một đôi vợ chồng trẻ thuê, và điều quan trọng là anh cũng chuyên đi dạy
kèm. Chưa đầy nửa tháng sau, tôi đã có chỗ nhận cho làm gia sư, qua giới thiệu
của Uân. Gia đình thuê tôi ở tận xã Thủy An, từ chợ An Cựu đi dọc theo bờ
Bắc sông An Cựu về đến đó ít ra cũng phải hơn ba cây số. Đường đi bùn lầy
lội, tuy xa trường, nhưng đối với một cậu bé bơ vơ như tôi, có được chỗ ở, có
cơm ăn đi học đã là may mắn lằm rồi, đâu có quyền lựa chọn. Gia đình bác
Vĩnh làm bún, và cả hai vợ chồng bác là những người nhân hậu mà tôi đã may
mắn được gặp trong đời. Chỉ có mỗi một điều e ngại, cậu học trò của tôi đã cao
ngang tầm tôi, và đã học lớp Đệ Ngũ (lớp 8), với chương trình Toán đầy những
bài Quỹ tích. E ngại, vì tôi vốn là đứa dốt Toán nhất trần đời. Nhưng đã bảo là
tôi không còn có quyền chọn lựa. Thế là từ đó, mỗi khi dạy môn Toán, giải bài
Toán, tôi đều đi học trước với các bạn cùng lớp, cùng trường, học thuộc lòng,
rồi về giải lại cho cậu em học trò.
Có cơm ăn rồi, nhưng còn tiền mua sắm sách vở, và những khoản tiêu vặt
khác thì biết tìm đâu? Tôi đã nghĩ ra một cách, tuy chẳng kiếm được nhiều
tiền, nhưng chắt chiu được đồng nào hay đồng ấy. Tôi lần lượt đi xin khắp bạn
bè những tập vở đã dùng rồi, hoặc giấy lộn đã bỏ đi, rồi lặng lẽ đem ra chợ
Đông Ba bán ký lô. Có một lần, đang đứng bán giấy vụn như vậy, một o bán đồ
gia vị đã gọi tôi lại, dặn tôi hãy về dán những bì giấy nhỏ, đem ra o sẽ mua giúp
cho, hoặc o sẽ bán hộ cho tôi. Thế là tôi đã âm thầm làm cái nghề dán bao bì,
đã có “khách hàng”, đã kiếm được khá nhiều tiền hơn là chỉ bán giấy vụn. Tôi
tuyệt đối giấu kín các bạn cùng lớp, cả với Uân và Đăng, là hai người bạn thân
tôi cũng ngậm hạt thị. Các Thầy, Cô đáng kính của tôi, một ngày nào đó nếu
có sử dụng những bao giấy nhỏ đựng ớt bột, tiêu, hành, có bao giờ biết được
rằng đó là những bao bì do một đứa học trò nhỏ tội nghiệp của mình lén lút
ngồi dán trong những đêm khuya? Năm Đệ Tam C, năm học đầu tiên xa nhà
của tôi, đã trôi qua như thế.
Chính trong năm học này, tôi đã bắt đầu có những bài thơ đăng trên Tiểu
thuyết Tuần san, Bách Khoa, và những truyện ngắn đăng trên Phổ Thông. Về
sau thì gần như báo nào cũng có thơ tôi, kể cả những tờ khó chen chân như
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Tân Phong. Tôi còn nhớ, vào giữa tháng 5.1963, tạp chí Bách Khoa đăng liền
trong hai số hai bài thơ của tôi. Tòa soạn tạp chí gửi báo biếu và 200 đồng
nhuận bút cho tôi. Đang học lớp 10, chưa tới tuổi làm căn cước, tôi phải đưa
tấm bưu phiếu đến Phòng Giám học để nhờ ký xác nhận. Thầy Văn Đình
Hy - người đã thương hoàn cảnh tôi mà nhận cho tôi vào Quốc Học sau khi
xem xét rất kỹ học bạ của tôi - đã từ tốn hỏi “Ai mà gởi cho con có 200 đồng,
làm sao đủ ăn một tháng? (Ăn cơm tháng bình dân vào lúc ấy ít nhất phải
400 đồng). Tôi thưa là tiền của báo Bách Khoa gửi. Thầy hỏi lại, vẻ không tin:
“Mày làm gì mà Bách Khoa gởi tiền?” - “Dạ con được đăng thơ trên Bách
Khoa”. Thầy tỏ ra ngạc nhiên, hỏi lại cặn kẽ bút danh của tôi, số báo tôi có thơ
đăng, rồi xoa đầu tôi âu yếm: “Khá lắm! Cố học nghe con!”. Và cũng từ đó,
mặc dù nổi tiếng nghiêm khắc, thầy Văn Đình Hy đặc biệt thương mến tôi.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn như thấy rõ hình bóng của thầy, và trong lòng tôi
vẫn dạt dào một tình cảm biết ơn vô hạn. Lúc ấy, hẳn Thầy cũng không thể
ngờ rằng những đồng bạc nhỏ bé ấy đã cứu vớt tôi, đã là chiếc cầu bắc cho
tôi vào đời, giúp tôi tự tin hơn, và thấy rằng cuộc đời dẫu có cay nghiệt bao
nhiêu cũng thật là đáng sống.
Lên lớp Đệ Nhị, tôi không thể tiếp tục ở nhà bác Vĩnh được nữa. Tuy hai
bác vẫn thương tôi, sẵn sàng tiếp nhận tôi, nhưng tôi không dám ở lại nữa,
vì tôi đâu có đủ khả năng để dạy Toán cho học trò của mình. Lại Phan Văn
Uân giúp tôi có chỗ dạy kèm trong một gia đình ở Vỹ Dạ. Chính khi sống ở
Thủy An, tôi đã trở nên thân thiết với Trương Đình Đăng, bạn học cùng lớp,
có hoàn cảnh gia đình khá giống tôi, cũng dạy kèm trong một gia đình gần
nơi tôi trọ. Uân, Đăng và tôi trở thành ba người bạn thân, tình bạn không đổi
dời từ những năm tháng thơ trẻ ấy cho tới tận bây giờ. Trong lớp, tôi còn có
một người bạn khá thân, nhất là những năm về sau, tuy hồi ấy thì anh thuộc
“tầng lớp trên”, nghĩa là sống sung túc hơn một cậu học trò xa quê, nghèo
khó như tôi, đó là Phan Văn Chạy. Trong lớp, tôi không bao giờ nhường cho
ai làm sơ-mi môn Văn, nhưng luôn luôn chỉ đứng thứ ba khi tổng kết điểm
cuối năm, sau Chạy và Uân. Cả hai vừa thông minh lại vừa học chăm và giỏi
đều các môn, kể cả những môn phụ đối với học sinh Ban C, như Toán, Lý,
Hóa, Vạn vật.
Ông chủ nhà tôi ở dạy kèm tại Vỹ Dạ là một người hiền lành, chỉ biết chơi
chim, nhưng bà chủ nhà thì vô cùng cay nghiệt. Những buổi trưa, tôi được
ngồi ăn với cha con chủ nhà; trong đó, có hai cô gái nhỏ học trò của tôi, đều
đang ở bậc tiểu học. Nhưng đến bữa tối, khi bà chủ nhà đi bán ở chợ Đông Ba
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về, thì tôi phải ăn cùng với những người giúp việc trong nhà, ở dưới bếp, và
ngồi ăn trên nền nhà bếp, chứ chẳng có ghế bàn gì để mà ngồi. Được nửa năm
học, nghĩa là sau khi tôi về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình ở Hội An trở
ra Huế, một buổi tối, không hiểu tức giận chuyện gì, bà chủ la mắng mọi người,
và tôi cũng không thoát. Bị xúc phạm quá đáng, tôi lập tức sắp sách vở vào va
ly, đặt lên xe đạp ra đi. Biết đi đâu bây giờ? Cuối cùng, sau một hồi đạp xe lòng
vòng chán nản, tôi đến căn gác gỗ của Uân ở 105 Chi Lăng. Tôi xin ở tạm nơi
đó với Uân, khi trong túi còn đúng 71 đồng. Ở Huế lúc bấy giờ có “Quán cơm
xã hội”, nằm ngay trên phố Trần Hưng Đạo, phía trong bến xe Lam, sát ngay
cửa chính vào chợ Đông Ba. Ăn ở đây chỉ toàn là các bác tài xe lam, các bác
đạp xích lô và những người làm nghề khuân vác. Trong cung cách của người
Huế, SVHS chẳng ai lại đi ăn ở đấy. Nhưng tôi thì đâu có quyền chọn lựa. Mỗi
bữa ăn có ba món, tuy chẳng ngon lành gì, nhưng được cái chỉ phải trả có 10
đồng. Dù đã phải nhịn bữa sáng, tôi cũng chỉ ăn được đúng bảy bữa, nghĩa là
kéo dài được ba ngày rưỡi. Sang ngày thứ tư, buổi trưa đi học về, trong túi chỉ
còn đúng 1 đồng bạc. Uân lại nghỉ học, hình như đi chùa với bà cô. Đứng ngó
mông trước cửa nhà, cuối cùng tôi băng qua đường, ghé vào hàng quà vặt của
một bà cụ hom hem, mua hai trái chuối, giá một đồng; đồng bạc cuối cùng tôi
có. Ăn xong, tôi mở vòi nước máy, uống liền một lúc hai ly đầy, trong cái lạnh
se da của tháng Giêng ở Huế. Trong trường hợp này thì đành làm đầy cái bụng
bằng nước thay cơm. Buổi chiều tan học ra, trời rét đậm. Bụng đói cồn cào, mà
khổ nỗi càng đói thì càng thêm lạnh. Tôi đạp xe chầm chậm trở về căn gác gỗ
của Uân. Tương lai mù mịt. Chỗ ở tạm bợ, cơm ăn không có, làm sao kéo dài
việc học?
Ngồi suy nghĩ, tôi nhớ đến cô Nguyễn Thị Từ Nguyên, là cô giáo của tôi ở
trường Trần Quý Cáp, khi tôi học Đệ Ngũ, nay đã đổi về dạy ở Đồng Khánh.
Nhà cô ở đường Hồ Xuân Hương, cách chỗ tôi tạm trú thân không xa. Đến cô,
tôi kể thật hoàn cảnh, và xin mượn cô 200 đồng, hứa một tháng sau sẽ hoàn
trả lại. Cô Từ Nguyên đẹp người, đôi mắt sáng, giọng nói thanh và nhanh.
Cô dúi vào túi áo tôi 200 đồng, đặt tay lên vai tôi, và dịu dàng bảo: “Bao giờ
em trả cũng được, mà không trả cũng được, đừng bận tâm”. Những tấm lòng
nhận hậu ấy làm sao tôi quên được, và tôi cũng không bao giờ có thể đền đáp
được. Cho đến khi tốt nghiệp Ban Việt Hán, Trường Đại học Sư Phạm Huế, tôi
đã chịu ơn rất nhiều người nhân hậu ở Huế, những gia đình cưu mang, giúp
đỡ tôi trong những năm tôi còn là cậu học trò nghèo khó. Huế đã trở thành
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một phần đời, một phần tâm hồn tôi, đã nuôi tôi khôn lớn, đã giúp tôi trưởng
thành về mặt tình cảm và tinh thần, đã dạy tôi biết đứng thẳng để làm người,
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cùng với Hội An, Huế là nơi đã làm nên tâm
hồn tôi, đời thơ tôi.
Và trái đất quả thật nhỏ bé, hơn 30 năm sau, tình cờ đọc được một tờ báo
Mỹ, có bài viết về một nữ Tiến sĩ Luật, người Việt Nam đầu tiên được bổ
nhiệm chức Thẩm phán của Tòa án thành phố Houston, bang Texas, tôi ngỡ
ngàng khi nhận biết Dương Như Nguyện, cô TS Luật ấy, là con gái đầu của
Thầy Dương Đức Nhự và cô Nguyễn Thị Từ Nguyên. Tôi đã dịch bài báo ấy,
viết lại, với những hiểu biết của tôi về gia đình Thầy-Cô, và đăng bài ở báo
Phụ Nữ TP.HCM. Cách xa nửa vòng trái đất, long tôi vẫn bồi hồi những hoài
niệm về một cô giáo cũ có tấm lòng nhân hậu, đã rộng rãi giúp đỡ tôi trong
bước khốn cùng. (Và cho tới nay, vào thời điểm tháng 10.2017 này, qua liên
lạc trên Facebook, với W.N. Dương (tức Dương Như Nguyện), tôi biết rằng
cô Từ Nguyên nhân hậu của tôi hiện đang nằm bất động, gần như không
còn nhớ gì, lòng tôi thật xót xa. Xa xôi qua, không thể viếng thăm Thầy Cô,
tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho cô mau bình phục để em Như Nguyện bớt
phần vất vả).
Nửa tháng sau khi được cô Từ Nguyên cho mượn tiền, tôi tìm được chỗ
dạy mới. Lần này, do những kinh nghiệm đắng cay, tôi không nhận ở trong
nhà, mà chỉ xin nhận tiền. Và sau tuần lễ đầu tiên dạy ba cô gái nhỏ, vừa học
tiểu học vừa học lớp 6 và lớp 7, tôi thưa với chủ nhà xin nhận tiền trước vào
mỗi đầu tháng. Quý hóa thay, cho đến tận bây giờ, đã ở vào tuổi 70, tôi vẫn
còn giữ được mối liên lạc và tình thân với rất nhiều người con của ông bà chủ
nhà hàng ăn uống Lạc Thành, nơi tôi đã được nhận làm gia sư đến ba năm.
Cả hai ông bà là những người thực sự nhân hậu mà tôi hết lòng kính trọng,
biết ơn. Và cả những anh em của ba cô học trò nhỏ của tôi, mà gần như tất
cả hiện nay đều sống ở nước ngoài, nhưng vẫn giữ mối liên hệ và thân tình
với tôi.
Tôi đã trả được cô Từ Nguyên 200 đồng cô đã rộng rãi cho mượn. Tôi
đã học xong lớp Đệ Nhị, đã đỗ tú Tài I trong một hoàn cảnh ngặt nghèo
như thế, nhưng điều an ủi là cuối năm học tôi đã được nhận đến hai phần
thưởng. Về học lực, là phần thưởng hạng Nhất (nghĩa là vẫn sau Phan Văn
Chạy - phần thưởng Danh dự, và Phan Văn Uân - Ưu hạng). Phần thưởng
thứ hai, đối với tôi, rất đáng tự hào, là Giải nhất Thi ca Quốc Học. Trường
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Quốc Học những năm ấy vẫn có lệ tổ chức cuộc thi văn chương, gồm các
thể loại: truyện ngắn, tạp bút, thơ, biên thảo. Cuộc thi văn chương năm học
1963- 1964, tất cả các thể loại chỉ có giải Khuyến khích, riêng bộ môn thơ,
tôi đạt giải Nhất mà lại không có giải Nhì. Điều thú vị hơn nữa là năm học
ấy, thầy Dương Thiệu Tống làm Hiệu trưởng, lần đầu tiên hai trường Quốc
Học và Đồng Khánh tổ chức phát phần thưởng chung tại Nhà hát lớn thành
phố Huế. Niềm vui và sự tự hào tưởng chẳng còn gì hơn được nữa, với một
chàng trai bước vào tuổi 18, nhất là được mặc đồng phục trắng, lên nhận
phần thưởng trước mắt bao người đẹp Đồng Khánh, dù có thể những người
đẹp ấy chẳng buồn để mắt đến mình.
Tôi đỗ Tú tài II năm 1965, rời Trường Quốc Học, và đúng 10 năm sau, tôi
có vinh dự được trở về trường trong cương vị của một người điều hành trường
năm 1975-1976.
Những năm tháng học ở bậc Trung học Đệ nhị cấp của tôi ở Trường
Quốc Học đã là những năm tháng nỗ lực hết mình để không chỉ học giỏi, thi
đỗ, mà còn để kiếm miếng cơm sinh sống và tự lập thân. Và tôi đã thực sự
trưởng thành trong những năm tháng gay go ấy, đã bước vào sự nghiệp văn
chương, có thơ đăng trên hầu hết các tờ báo, tạp chí xuất bản ở Sài Gòn, đã
có thể sống được một phần nhờ tiền nhuận bút (khá cao so với thời giá lúc
bấy giờ!).
Ba năm ở Quốc Học là ba năm giúp tôi trở thành một thanh niên đầy nhiệt
huyết, tự tin và sống thật sự lý tưởng, lao vào con đường văn chương và lao cả
vào những vấn đề lớn của đất nước.
Bây giờ nhớ lại, nhiều khi tôi vẫn phải bần thần tự hỏi, làm sao tôi có thể
vượt qua được những năm tháng ấy; làm sao có thể đi qua cuộc chiến tranh với
bao tai ương chồng chất; làm sao có thể vẫn giữ được tấm lòng đôn hậu trước
những đảo điên của cuộc thế? Nhưng trước sau tôi vẫn nghĩ rằng, thế hệ nào
cũng có những khó khăn của mình, cũng phải phấn đấu vượt qua những trở
ngại của cuộc sống và của chính bản thân. Và nếu có lòng tin, có nghị lực, thì
không bao giờ ta sợ vấp ngã, mà nếu có vấp ngã chăng nữa thì ta vẫn có thể lại
đứng dậy, để tiếp tục bước đi trên con đường phải đi của đời mình.
Tôi tin là thế hệ trẻ bây giờ có sức cạnh tranh còn mạnh hơn cả thế hệ
chúng tôi, vì xã hội ngày một đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Và với những
điều kiện thuận lợi hơn, với sự trợ giúp của kỹ thuật tiến bộ vượt bậc hơn, tôi
nghĩ, tuổi trẻ hôm nay sẽ bay xa hơn trên đường bay vào thế giới kiến thức, sẽ
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thành công hơn trong cuộc sống kỹ thuật số và thế giới phẳng, dẫu rằng cuộc
đời không lúc nào không có chông gai, nhưng cũng không bao giờ không
đáng yêu, đáng sống.

Nguyễn Văn Bổn

Sinh năm 1946.
quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam
Học Quốc Học: 1962-1965
Điều hành công việc của trường
Quốc Học: 1975-1976
Hiện là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản trên 20 đấu sách sáng tác
và biên khảo.
Có thơ trong hơn 60 thi tuyển
trong nước và ở nước ngoài.
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Quốc Học Huế
Nỗi nhớ niềm thương

C

ác trường trung học thường mang tên một danh nhân như Pellerin,
Tabert, Puginier, Pétrus Ký, Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long…
nhưng đặc biệt một ngôi trường tọa lạc tại đất thần kinh biểu tượng cho nền
giáo dục quốc gia mệnh danh là “Trường Quốc Học” (Collège National) sánh
với danh xưng “Quốc Học Viện” vào đời nhà Trần…
Quốc học, trường trung học đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm
1896 năm Thành Thái thứ 8. Tên trường “Quốc Học” cũng thăng trầm theo
vận nước nổi trôi.
Năm 1907, chính phủ bảo hộ Pháp đã ép Vua Thành Thái thoái vị và phong
Vua Duy Tân lên kế vị. Năm 1916 Vua Duy Tân bỏ kinh thành theo nghĩa quân
kháng chiến chống Pháp. Người Pháp phong Vua Khải Định kế vị Vua Duy
Tân. Vua Khải Định băng hà năm 1925. Vua Bảo Đại nối ngôi và muốn vinh
danh tiên đế nên đổi tên trường Quốc học thành trường Khải Định. Sau năm
1954 trường được đổi tên là Trường Ngô Đình Diệm, nhưng đến năm 1956,
dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, châu lại về hiệp phố, danh xưng Quốc Học lại
trở về với mái trường xưa. Quốc Học đã đào tạo biết bao nhiêu nam thanh nữ
tú phục vụ trong mọi ngành sinh hoạt của quốc gia. Năm nay, lễ kỷ niệm 120
năm Quốc Học không những sẽ diễn ra tại miền sông Hương núi Ngự, chốn
cố đô nghiêm mật mơ màng mà sẽ được cử hành khắp năm châu bốn bể vì
ngày nay đâu đâu cũng in hình dấu vết của cựu học sinh Quốc Học.
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Nếu quan niệm gặp nhau là một cơ duyên, vào chung trường, ngồi chung
lớp là một sự tiến bộ và cùng tốt nghiệp ra trường là một sự thành công thì
những cựu học sinh tốt nghiệp Quốc Học đều đã công thành danh toại.
Tôi còn nhớ vào năm 1958, khoảng cuối hè và đầu thu, tôi nạp đơn vào lớp
Đệ Tam Quốc Học.
Như truyền thống đã định tất cả ứng viên phải trải qua một kỳ thi nhập
học. Tôi không nhớ đã thi những môn gì nhưng đây là một loại "Concours/
contest” đã loại một số học sinh không được nhận vào ngôi trường nổi tiếng
nầy. Năm Đệ Tam là năm học tà tà, dưỡng sức cho năm đệ nhị chuẩn bị xông
pha trường thi trận bút. Năm Đệ nhị “tình hình chiến sự” có vẻ gây cấn hơn,
chẳng những phải “gạo” bài cho đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt mà còn phải
học kỳ cho kỳ thi Tú tài I cuối năm.
Thường thường tôi dùng 2/3 thì giờ để học bài thầy giảng trong chương
trình và 1/3 đọc thêm những gì không được giảng dạy nhưng có liên quan đến
chương trình như thế sẽ khỏi bỡ ngỡ khi đề thi liên hệ đến kiến thức tổng quát.
Cũng theo cách học nầy mà tôi trúng tuyển dễ dàng hai kỳ tú tài I và II. Đã khá
lâu nên không nhớ rõ hết các đề thi, duy chỉ có hai đề thi có phần lý thú nên
khó quên. Đó là đề thi Tú Tài I-1960 về văn chương VN “Con người do 3 yếu
tố tạo thành: Địa phương, giống tộc và thời đại, các bạn hãy căn cứ vào văn
chương thế kỷ thứ 19 để chứng minh câu nói trên”.
Đề thi triết tú tài 2-1961 cũng rất gọn gàng và dễ nhớ “Vai trò của trí tuệ
trong tri giác ngoại giới”.
Trong cả hai trường hợp, đọc qua đề thi thì hình như dàn bài đã có sẵn
trong trí, tôi viết một mạch 3 giờ liền, đọc lại và nạp bài, ra khỏi phòng thi, thấy
rất thoải mái vì chẳng những không “bí” mà còn viết thao thao bất tuyệt, tự biết
thế nào cũng “dính”. Tuy vậy những lần đi nghe xướng danh cũng rất hồi hộp.
Cái hồi hộp lý thú của tuổi học trò.
Những năm học ở trung học thi cử liên miên khiến cho học sinh phải lo
âu thường trực. Càng lo âu thì càng dễ trở nên thất vọng. Có người không chịu
nổi cái “đệ nhất buồn là cái hỏng thi” nên phải quyên sinh. Học chế của mình
kể ra cũng khắc khe. Cô, thầy thì nghiêm khắc vì “Giáo bất nghiêm thì sư chi
đọa”. Bài vở phần lớn học thuộc lòng, vận dụng trí nhớ nhiều hơn suy luận.
Chúng ta thuờng nghe nói: “gạo như gạo vạn vật…” Bây giờ thì tất quả đều
quá vãng, có còn lại chăng chỉ dư âm thôi!
“Thôi đã xa rồi vạn gót hương
Của người đẹp đến tự muôn phương
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Xa rồi những bước không hò hẹn
Đã bước trùng nhau một nẻo đường”
Nẻo đường Quốc Học của thời niên thiếu vẫn luôn luôn chập chờn trong
trí tưởng với hình ảnh của con sông xưa, thành phố cũ.
“Áo em lụa trắng sông Hương
Qua đò Thừa Phủ nhớ thương rạt rào”
Nỗi nhớ, niềm thương, đó vẫn canh cánh bên lòng như bản nhạc vàng ru
trọn đời mình. Dù vì quốc biến “nên có những người đi không về. Xa xôi rồi
quên ước thề”
Hoài niệm về trường xưa, bạn cũ không chỉ là hoài niệm đơn thuần tình
cảm mà còn tiềm ẩn tinh túy của Quốc học là những gì lưu lại sau khi đã quên
hết “La culture (de QH) est cequi reste après avoir tout oublié”. Xuất thân từ
Quốc Học cũng như xuất thân từ cửa Khổng sân Trình. Con người hấp thụ
được tinh hoa của cổ và tân học.
Nếu con người do ba yếu tố tạo thành: Hoàn cảnh, thời đại và giống tộc thì
Quốc học đã là hoàn cảnh, là môi trường tốt cho cựu học sinh triển nở, khiến
cho nam thanh nữ tú hàng hàng lớp lớp từ thế hệ này sang thế hệ khác xuất
thân từ ngôi trường thân thương nầy và đã trở thành biết bao anh tài cho Tổ
quốc. Cái tinh hoa của nền Quốc Học là ngoài khả năng, kiến thức tổng quát,
cựu học sinh được bồi dưỡng tinh thần bằng niềm hãnh diện về trường xưa,
bạn cũ và quan niệm về giáo dục qua phong cách giảng dạy, lối sống và triết
lý giáo dục của nền quốc học Việt mà một vị Nho sĩ, Cụ cố Ngô Đình Khả, đã
được bổ nhiệm nhậm chức Chưởng Giáo của Quốc Học.
Triết lý giáo dục nhằm vào chủ đích không những làm cho con người giỏi
dang hơn (trí dục) mà chính là làm cho con người sống cao thượng hơn (đức
dục). Ngày nay học tập để ngày mai giúp đời. Giúp đời chứ không chỉ biết vinh
thân phì gia. Nguyễn Du Tiên sinh rất hữu lý khi nói lên triết lý hành động qua
lời Từ Hải “Phong trần mài một lưỡi gươm. Những loài giá áo túi cơm sá gì”.
Lưỡi gươm đây còn mang ý nghĩa là đem sở học và sự hiểu biết để phụng sự
nhân quần xã hội, sửa trị những sự việc trong xã hội cho chính trực như tinh
thần Nguyễn Công Trứ “Trong lăng miếu ra tài lương đống. Ngoài biên thùy
rạch mũi can tương”. Lợi ích của sự giáo dục là để phát triển kiến thức về luân
thường đạo lý (đức dục) và kiến thức chuyên môn (trí dục). Nền quốc học chủ
trương “Tiên học lễ hậu học văn” chú trọng đến sự phát triển con người toàn
diện về cả ba khía cạnh đức dục; trí dục và thể dục, cốt đào tạo những người
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có đức hạnh, trí óc sáng suốt, có liêm sỉ, để cải taọ xã hội chính trị, hơn là chỉ
chú trọng đào tạo những người có kiến thức chuyên môn như nền giáo dục
Tây phương.
Nhận chân được khuyết điểm là có khoa học mà vô lương tâm chỉ đem lại
phiền não, bại hoại tâm hồn. “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”,
ngày nay nhiều đại học ở Tây phương tìm cách nhân văn hóa các chương trình
khoa học bằng cách đưa các môn triết học, nhân chủng, xã hội, đạo đức, tâm
lý… vào khóa học để giúp sinh viên tốt nghiệp sẽ trở nên con người toàn diện,
hiểu người, biết mình hơn là con người kỹ thuật, máy móc (robot).
Sự học tô điểm cuộc đời, giúp chúng ta khám phá những kỳ hoa dị thảo
trong vườn hoa kiến thức của nhân loại. Càng hiểu biết con người càng trầm
tĩnh, ít lo âu, ít hoảng hốt, tâm bớt động và nhờ đó thái độ được trầm tĩnh và
tránh đuợc lầm lẫn hay sợ sệt:
(1) Ít lo âu vì nhận diện được vấn đề và biết cách ứng phó đúng với câu
“Khi vui đến thì hãy vui mà chớ kiêu căng, tự phụ, khi tai họa đến thì phải suy
nghĩ mà chớ buồn phiền” Chính nhờ sự suy nghĩ mới có thể mưu sinh thoát
hiểm thay vì buồn phiền sẽ sinh ra nản chí và thất hại.
(2) Tránh được lầm lẫn là nhờ khả năng nhận biết phải trái, phân rõ trắng
đen qua kinh nghiệm giải quyết sự việc của tiền nhân và của người đương thời.
Ngày nay khoa quản trị học (management science) đào tạo những chuyên viên
quản trị biết kỹ thuật tổ chức, điều hành và phương pháp giải quyết vấn đề. Tiêu
chuẩn phán xét phải, trái, không hẳn do ý kiến của một cá nhân, vì ý kiến cá
nhân có khi lầm lẫn. Do đó ý kiến đúng hay sai phải là ý kiến của đa số trong một
hoàn cảnh và thời gian nào đó. Tiêu chuẩn đúng sai do đa số quyết định “What
is right or wrong being determined by the will of the majority” (John Locke, On
Civil Government – 1679). Ý kiến của đa số hay là ý chí chung có thể được tham
khảo qua nhiều phương thức hoặc do phong tục tập quán lấy ý kiến chung ở
chốn đình trung, hoặc do biểu quyết, hay trưng cầu dân ý qua lá phiếu..
(3) Ít sợ sệt vì hiểu được vấn đề, không lo ngại và chấp nhận dấn thân mà
không e dè sợ sệt, hùng tâm dũng chí.
Với ba đặc điểm ít lo âu, tránh lầm lẫn, ít sợ sệt; người khôn ngoan thường
nhận xét sự việc một cách khách quan, theo lẽ phải hơn là thiên kiến. Để đạt
đến tính cách khách quan, sự nhận xét phải có tính cách vô ý, vô tất, vô cố và
vô ngã:
1) Vô ý: nghĩa là không khư khư theo ý riêng của mình mà phải chấp nhận bàn
bạc để tìm ra lẽ phải và làm theo lẽ phải để tạo sự đồng thuận trước khi thi hành
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công tác. “Discussion is the anvil upon which the spark of the truth is struck”.
Thảo luận là phương thức để tìm ra lẽ phải.
2) Vô tất: Đừng vội quyết đoán là công việc làm được hay không làm được
mà phải tạo cơ hội để thực hiện mới biết dễ hay khó. Không nên chủ quan bác
bỏ ý kiến của người khác theo nhãn quan thiển cận của mình mà phải biết
chấp nhận thử thách.
3) Vô cố: Không nên cố chấp, nệ cổ mà phải biết chấp nhận sáng kiến.
4) Vô ngã: Cái tôi là đáng ghét (le moi est haissable) đừng vì quyền lợi cá
nhân hay phe phái mà sinh ra mù quáng, nhìn bạn thành thù, nhìn thù thành
bạn, lộng chân thành giả, lộng giả thành chân.
Bốn phương cách xét định công việc nêu trên giúp chúng ta đạt được sự
chánh ý trong vấn đề suy luận và phát biểu nhằm giảm sự xung khắc về tư
tưởng và hành động.
Dụng đích của sự học không những để gia tăng sự hiểu biết mà còn giúp
phát triển các đức tính khác như Đức Khổng Tử đã giáng cho Tử Lộ sáu điều
tai hại của sự thất học:
1) Người ham điều nhân mà không học thì bị cái hại là ngu muội.
2) Người ham đức trí mà không học bị cái hại là phóng đãng.
3) Người trọng chữ tín mà không học thì có hại là dễ bị lừa gạt.
4) Người thích sự ngay thẳng mà không học thì hóa ra nóng nảy.
5) Người dũng cảm mà không học thì hoá ra phản loạn.
6) Người cương quyết mà không học thì hóa ra cường bạo.
Giáo dục không chỉ là học từ chương trích cú để lãnh được mảnh bằng
theo sách vở mà phải biết suy luận, áp dụng kiến thức vào những hoàn cảnh
khác nhau vì mọi hoàn cảnh đòi hỏi một phương cách riêng để giải quyết vấn
đề. Do đó tri và hành phải hợp nhất. Học mà không biết đem sự hiểu biết áp
dụng vào đời thì kiến thức đó hoàn toàn vô dụng, cho nên Luận Ngữ có câu
“Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ”, học mà đem ra áp dụng được thì
chẳng phải vui lắm sao!
Tham gia các công tác sinh hoạt xã hội, chính trị, văn hoá, kinh tế, y tế, giáo
dục ….đều là những cơ hội học hỏi chứ không phải chỉ đến nhà trường mới
gọi là học. Theo thầy Tử Lộ thì “Cai trị nhân dân, cúng tế thần đất đai, mùa
màng, thì cũng là học, hà tất phải đọc sách rồi mới gọi là học”. Quan niệm này
rất hữu lý và tiến bộ vì ngoài lối học sách vở, còn phương pháp huấn luyện OJT
(On the job training) ngày nay rất thịnh hành tại các nước tân tiến.
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Muốn học hỏi trước tiên phải:
1) Khiêm nhường và phục thiện. Những người kiêu căng, chỉ biết nói và
không biết nghe thì không học hỏi gì được. Khiêm nhường tức là hỏi người
dưới không lấy làm thẹn “Bất sỉ hạ vấn”.
2) Có thiện chí tìm hiểu hỏi han. Đức Khổng Tử nói: “Người nào không
hỏi phải làm sao? phải làm sao? thì ta cũng chẳng có cách nào chỉ bảo cho
được. Kẻ nào không hăng hái muốn hiểu thì ta không thể giúp cho hiểu được,
kẻ nào không tỏ ý kiến thì ta không thể giúp cho phát biểu ý kiến được. Ta vén
lên cho một góc mà chẳng tự tìm được ba góc kia thì ta không giảng cho thêm
nữa”. Thế thì giáo huấn cũng còn tùy người, tùy tính tình, tùy trí tuệ, tư cách
của mỗi nguời, cũng như may áo, tùy kích thước của mỗi người."
Cưỡng bách giáo dục tại các quốc gia tân tiến thường đến lớp 9 (đệ tứ) phần
học còn lại là do thiện chí muốn tiếp tục sự học. Phương pháp giáo huấn tùy người
có từ trên 2000 năm về trước, ngày nay nhiều đại học đang áp dụng các chương
trình giáo dục “University without wall” và các chương trình “Non traditional”
tức là cá nhân hóa chương trình cho phù hợp với sở trường thực dụng của mỗi
cá nhân. Con nguời được thọ tạo như những viên ngọc quý. Nhưng ngọc bất
trác thì bất thành khí, hay như những cây gỗ qúy, nhưng nếu không biết trau dồi
học hỏi thì gỗ quý sẽ biến thành gỗ mục, mà “Gỗ mục thì không chạm khắc gì
được, cũng như vách bằng đất bùn thì không tô vẽ gì lên được”.
Phương pháp học hỏi hữu hiệu là vận dụng tri giác (thu nhận kiến thức
qua giác quan – perception) mà nghe và thấy là hai giác năng quan trọng nhất
giúp con người thu nhận ngoại giới. Do đó cổ nhân khuyên là “Nên nghe cho
nhiều, điều gì còn nghi ngờ thì để đó, tìm hiểu thêm. Điều gì biết rõ ràng, chắc
chắn thì nên nói, nhưng nên nói một cách ôn tồn.” và “Nên thấy cho nhiều,
những gì chưa được rõ thì để đó đừng làm, còn những gì biết rõ thì cũng phải
làm một cách cẩn thận như vậy sẽ ít phải ăn năn”.
Trong thiên hạ thường có 4 hạng người:
1) Không ai dạy mà biết được đạo lý là hạng ưu tú – Sinh nhi tri chi giả,
thượng dã – Đó là hạng người thông minh vốn sẵn tính trời, là hạng ưu việt.
2) Học rồi mới biết là hạng trung – Học nhi tri chi giả, thứ dã – gồm đa số
khoa bảng, chuyên viên.
3) Dốt mà chịu học là bậc thấp – Khốn nhi học chi, hữu kỳ thứ dã – là
những thành phần hiếu học để thăng tiến.
4) Dốt mà không chịu học là hạng cuối cùng của xã hội – Khốn nhi bất
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học, dân tư vĩ hạ hỉ – Hạng thứ tư nầy đa số bất cần đời, sinh lộn kiếp! “Cũng
liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu?”
Tại Hoa Kỳ nguời ta cũng thường đề cập đến ba hạng chuyên viên:
1) Hạng chuyên viên ưu tú thường nêu ra sáng kiến, phát minh.
“Professionals with great minds talk about ideas”
2) Hạng chuyên viên trung bình thường bàn về những chuyện đang xảy ra
“Professionals with average minds talk about current events”; và
3) Hạng chuyên viên thường hay bàn chuyện người khác.”Professionals
with small minds talk about people”
Dù thuộc loại chuyên viên nào chăng nữa, trong một ngày mình nên xét
ba điều:
“Mình giúp ai việc gì, có giúp hết lòng không?
Mình giao du với bạn bè có giữ được chữ tín không?
Mình có học hỏi thêm điều gì mới mẻ trong ngày không?
“Mỗi ngày biết thêm điều mình chưa biết, mỗi tháng không quên những
điều mình đã biết như vậy là biết học rồi đó”. Nhưng cũng nên biết rằng”Biết
học không bằng ham học và ham học không bằng vui mà học”.
Diễn trình giáo dục là diễn trình thu nhận kiến thức, tinh luyện suy luận
và phát triển sáng tạo. Tuy vậy, đó chỉ mới là giai đoạn đầu hay nói khác đi là
giai đoạn cách vật chí tri, hiểu biết sự việc ngoại giới mà chứng chỉ, bằng cấp là
biểu tượng cho giai đoạn này.
Nếu đến giai đoạn này rồi tự thõa mãn và ngưng học hỏi, tu thân, thì chỉ là
hiểu biết vòng ngoài nghĩa là mới thu nhận được kiến thức ngoại giới nhưng
chưa đạt đến trình độ thành tâm, chánh ý, tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên
hạ. Kiến thức thu nhận được ở nhà trường từ tiểu học đến đại học chỉ là kiến
thức căn bản ai cũng có thể học được miễn có thì giờ và phương tiện để trở
thành chuyên viên. Đó là sự thực, vì nhìn vào xã hội chúng ta thấy sinh đồ càng
ngày càng đông và trường học càng ngày càng nhiều.
Học để hiểu biết và để hiểu biết hơn về một ngành chuyên môn để trở
thành “Chuyên viên” là điều tốt, nhưng nếu chỉ để mong an nhàn, sống lâu
giàu bền, còn việc nước việc cộng đồng, xã hội không thèm nghĩ đến thì chưa
đạt đến trình độ “Trí thức”. Để đào luyện (formation) trí thức, triết lý giáo dục
nhân bản của nền Quốc Học không ngưng lại ở mức độ thu nhận kiến thức
chỉ để trở thành chuyên viên mà còn tiến đến chủ đích làm cho con người trở
nên cao thượng hơn
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“Thương vị đức, hạ vị dân”
Phối hợp đạo lý làm người và kiến thức để giúp đời, là dấu chỉ của người
trí thức, của kẻ sĩ Nguyễn Công Trứ đã từng quan niệm: “Kinh luân khởi tâm
thượng, binh giáp tàng hung trung. Vũ trụ chi giai ngô phận sự. Nam nhi đáo
thử thị hào hùng”. Khi quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, kẻ sĩ không
phải là hạng người ngồi khoanh tay khi sơn hà nguy biến!
Phải chăng Quốc Học là trường xây dựng nền tảng cho nền Việt học, phối
trí giữa kiến thức và tâm đạo. Kiến thức có thể diễn tả qua tư tưởng, kỹ thuật
phương trình, công thức… còn tâm đạo được thể hiện qua tinh thần đạo đức,
lương tâm chức nghiệp của quý Thầy, quý Cô. “Kỳ thân chính, bất lệnh nhi
hành”. Với lương tâm chính trực, tận tụy của quý Thầy, quý Cô, học sinh đương
nhiên vì mến thầy, thương Cô mà học không phải vì Thầy la, Cô mắng.
Một khi xuất thân từ Quốc Học, học sinh đều thành danh phụng sự xã hội
với tinh thần Nhân, Trí, Dũng: Phối hợp được lòng nhân ái, tâm đạo, kiến thức
và nghị lực, quả cảm để xây dựng cộng đồng xã hội, quốc gia dân tộc.
Dù tha hương, sống nơi góc bể chân trời, đến ngày lưu niệm 120 (18962016) năm Quốc Học, vẫn hướng về mái trường thân thương nơi con sông xưa
thành phố cũ, ngâm khúc hoan ca:
“Trường xưa lưu mãi bóng hình
Trăm năm Quốc Học hiển vinh muôn đời”. (K.H)

Trần Xuân Thời

Cựu học sinh Quốc Học 1958-1961
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Miến� trầu

MỘT NÉT VĂN HÓA
TRONG TÌNH CẢM LỨA ĐÔI

T

rong đời sống hằng ngày ở Việt Nam, người ta có tục ăn cau trầu,
một tục lệ đã lưu truyền từ xa xưa. Theo các nhà nhân chủng học và
khảo cổ học thì tục ăn trầu đã phổ biến trong toàn thể miền nam châu Á từ
Trung Ấn đến Đông Nam Á như các nước Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam,
Lào, Campuchia, Indonesia, Mã Lai, Philippines… bao gồm các dân tộc Thái,
Nùng, Mường, Dao … trên bán đảo Đông Dương.
Đến thế kỷ XV trong Lĩnh Nam Chích Quái tương truyền là của Trần Thế
Pháp, một danh sỹ đời Trần, ta mới thấy ghi lại rõ ràng sự tích trầu cau mang
tính huyền thoại nhưng đã thể hiện được một cách sâu xa cái giá trị nhân bản
trong đời sống tâm linh, tình cảm của người Việt.
Ăn trầu là một sinh hoạt văn hóa của dân ta, đây là một mỹ tục thuần
phong mà người Việt đã lưu truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Miếng trầu
được dùng trong việc cúng tế, cưới hỏi và giao tiếp hằng ngày. Miếng trầu là
đầu dây mối nhợ của những cuộc tình duyên, tình bè bạn:
“Miếng trầu làm đầu câu chuyện”
Miếng trầu đã trở nên có tầm quan trọng trong việc trao đổi tâm tư tình cảm.
Gặp nhau, người ta mời nhau một miếng trầu để tỏ lòng quý mến, thân thiện và
cũng là để bắt đầu cho một nỗi lòng mà mình muốn sẻ chia. Bởi thế, dù trải qua
hằng nghìn năm, đến nay tục ăn trầu vẫn còn tồn tại nhưng bây giờ trầu cau chỉ
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mang tính hình thức trong các lễ nghi và nặng về kinh tế. Ngày xưa, người Việt
Nam nhai trầu còn mang cả một triết lý, một ý nghĩa cao cả, một tình cảm nồng
thắm chan chứa yêu thương. Đó là tình yêu lứa đôi, tình chồng vợ khắng khít
keo sơn nơi lũy tre làng, bên đồng lúa mượt mà xanh thắm.
Gái trai nơi thôn dã rộn rã tiếng cười, câu nói. Họ tình cờ gặp nhau bên
giếng nước đầu làng hay dưới gốc đa sau những giờ làm nông vất vả, ở đâu họ
cũng mượn miếng trầu để gá nghĩa trao duyên, những phút giây tình cờ gặp
gỡ là cơ hội để gần gũi, chuyện trò:
“Đêm qua trăng sáng mờ mờ,
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh.”
Cái tình cờ thật dễ thương của cô gái làng hồn nhiên, chơn chất khiến cho
chàng trai phải xao xuyến tâm hồn. Thế rồi cô gái mạnh dạn mở lời để tỏ bày
tâm sự:
“Vào vườn trẩy quả cau xanh,
Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu.”
Quả cau xinh xắn, xanh tươi như tấm lòng trong trắng của em mà em mời
anh một cách trịnh trọng thân thiết. Bởi mới gặp nhau nên cô gái cũng phải
giữ gìn ý tứ chưa dám thổ lộ cái tình thương ghét của mình quá lộ liễu, sỗ sàng
qua miếng cau vì:
“Thương nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.”
Cách bổ cau, têm trầu cũng đã thể hiện mức độ tình cảm của con người.
Nên cô gái không ngần ngại nói rõ cái ý định, cái nỗi lòng của mình đối
với chàng trai:
“Mời anh xơi miếng trầu này,
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng,
Dù chẳng nên đạo vợ chồng,
Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương.”
Người con gái xem như việc mời trầu là một chuyện, còn thành vợ thành
chồng lại là một chuyện khác. Nhưng ở đây cô gái mời trầu một cách khéo léo,
tinh tế, nhẹ nhàng ta cũng thấy được cái ràng buộc, gắn bó, cái nhớ thương sâu
sắc của cô khiến chàng trai cũng phải xiêu lòng. Chàng trai thấy lòng người
bạn gái đã tỏ bày nên cũng không ngần ngại nói lên cái ước nguyện của mình
để người bạn tình tin tưởng.
“Ước gì anh hóa ra vôi,
Em hóa trầu lộc tốt tươi lại nồng.”
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Cái ước nguyện đơn thuần nhưng đã thể hiện được nỗi lòng sâu kín của
chàng trai. Trầu cau thắm quyện tươi nồng với nhau cũng là cái nồng nàn say
đắm yêu thương của anh và em. Khéo léo hơn, chàng trai đã gởi tiếp một thông
điệp của tình yêu buộc người con gái phải lựa chon:
`“Có trầu mà chẳng có cau,
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm.”
“Làm sao” đã đặt người bạn tình vào một thế phải quyết định dứt khoát mà
không thể chối từ. Nhưng để thoát ra khỏi cái ràng buộc ấy người con gái khá
thông minh nhắc lại lời mẹ dặn:
“Mẹ em hằng vẫn khuyên răn,
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.”
Vì đã ăn trầu người tức là đã chấp nhận mối tình đôi lứa và nguyện sẽ
thành chồng vợ chung thủy sắt son. Lễ giáo và nền luân lý cổ truyền không
cho phép người con gái tự do tư tình, mà phải có sự đồng thuận của cha mẹ họ
hàng, bà con lối xóm vì trong hôn nhân xưa thì “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”.
Chính vì thế mà cũng có biết bao mối tình oan trái dang dở đắng cay:
“Miếng trầu là miếng trầu cay,
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi.”
Tình yêu là một thực tại sinh động trong đời sống tình cảm lứa đôi của con
người, không một ai không bước qua chặng đường êm ái dễ thương ấy mà
không lắm gian nan thử thách, đau khổ trăm chiều. Đôi khi người ta mượn
trầu cau để nói lên sự lẻ loi đơn chiếc của hoàn cảnh:
“Có trầu mà chẳng có vôi,
Có chăn có chiếu chẳng ai nằm cùng.”
Nỗi lòng đã phơi bày vừa như một lời than thân trách phận, vừa như một
tiếng mời gọi chân tình. Cái ước ao sâu thẳm trong nội tâm là có được một người
như em thì dù ăn một miếng trầu mà trả bao nhiêu đi nữa cũng vẫn vui lòng:
“Miếng trầu ăn một trả mười,
Ăn sao cho được một ngưởi như em.”
Biết được cái tình ý thắm thiết của chàng trai, người con gái ngần ngại
không biết mình có đáp ứng được yêu cầu ấy hay không nên đành bỏ lửng một
câu mà nàng thừa biết mình phải trả ơn như thế nào:
“Miếng trầu coi nặng như chì,
Ăn thì ăn vậy lấy gì trả ơn.”
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Và dù có kết nghĩa vợ chồng hay không để trả ơn, người ta vẫn mời nhau
ăn một miếng trầu là để nhớ mãi về sau:
“Yêu nhau ăn một miếng trầu,
Gọi là nghĩa cũ về sau mà nhìn.”
Miếng trầu trao qua là tình yêu đáp lại, nên cô gái cũng khó chối từ trước
sự mời mọc ân cần tha thiết và nhờ đó mà chàng đã bày tỏ nỗi lòng bấy lâu
thương nhớ, muốn gắn bó lâu dài cho đến lúc đầu bạc răng long:
“Trầu nầy trầu ái trầu ân,
Trầu nhân trầu nghĩa, trầu mình trầu ta,
Trầu nầy nhuộm thắm duyên ta,
Đầu xanh cho tới tuổi già không phai.”
Miếng trầu là một nhân tố quan trọng trong đời sống lứa đôi hằng ngày,
miếng trầu là chiếc cầu nối cho những con người xa lạ trở nên gần gũi nhau hơn:
“Khi xưa ai biết ai đâu,
Chỉ vì miếng thuốc miếng trầu nên quen”
Quen nhau rồi, thương nhau rồi nên không thể không tính chuyện hôn
nhân. Đó là chặng đường thăng hoa của tình yêu, là mong ước của những đôi
trai tài gái sắc:
“Có thương thì nói cho mau,
Để anh dựng lễ trầu cau bỏ giềng.”
Có trầu cau thì mới thành vợ thành chồng. Miếng trầu đã dự phần không
biết bao nhiêu là hoàn cảnh trong thế giới tình yêu. Người ta yêu thương nhau
qua miếng trầu, người ta muốn kết nghĩa trăm năm cũng nhờ miếng trầu đưa
đường dẫn lối. Gái trai nơi đồng lúa, bên lũy tre làng nhờ miếng trầu giao
duyên mà sắt cầm hảo hợp, lan quế đằng phương:
“Miếng trầu của chẳng là bao,
Chỉ mong đông liễu tây đào gần nhau.”
Cái ước nguyện được gắn bó keo sơn, thủy chung son sắt để sống mãi bên nhau:
“Miếng trầu anh têm vừa rồi,
Miếng cau anh bửa vừa đôi vợ chồng.”
Ăn trầu là để kết thắm duyên tình, nồng nàn chồng vợ. Trong tình yêu,
người ta tôn trọng tính chân thực, nghĩa là đã yêu thương, đã ăn miếng trầu
với nhau thì dứt khoát phải tính chuyện trăm năm, không thể là một sự bông
đùa làm cho đau lòng người khác:
“Thương em cau tới trầu đưa,
Trăm năm còn nỡ bông đùa mãi sao?’
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Đã không bông đùa thì phải biết tính chuyện dài lâu, tìm hiểu nhau để biết
dòng họ, gốc gác:
“Tiện đây ăn một miếng trâu,
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.”
Nhưng nếu không được đáp lại tiếng lòng yêu thương thì đó là nỗi xót xa
cho người bạn tình đã bỏ công trang điểm, uổng công mời trầu:
“Tiếc công em trang điểm mấy thu,
Bưng trầu ra ngoài bãi, bạn chối từ không ăn.”
Chối từ miếng trầu trao qua cũng có nghĩa là không chấp nhận tình yêu đôi
lứa vì một lý do nào đó, có thể họ ngần ngại khi hoàn cảnh không tương xứng
như tuổi tác, danh phận, hay hộ đối môn đăng:
“Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,
Cau xanh ăn với trầu vàng được chăng?”
Đứng trước hoàn cảnh éo le như vậy chàng vẫn khẳng định tình yêu của
mình thật tuyệt vời và có thể tác thành tình chồng nghĩa vợ:
“Trầu vàng nhá lẫn cau xanh,
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời.”
Nhờ cái chân tình ấy mà họ đã vượt qua tất cả những trở ngại của hoàn
cảnh để đến với nhau.. Sự gắn bó của hai tâm hồn trai gái cũng là sự gắn bó của
trầu cau trong miếng trầu huyền thoại. Bởi vậy, miếng trầu không chỉ là một
tập tục thuần phong mà còn là một biểu tượng của tình yêu đôi lứa trong sáng
nơi bờ ruộng nương dâu. Chúng ta phải duy trì và bảo vệ lấy, một nét văn hóa
đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Trương Công Qui

QH 1961-1964. Thầy giáo Quốc Học

Thầy Châu Trọng Ngô phát biểu trong hội kỷ niệm ngày thành lập trường
Quốc Học 23/10/2016

Quang cảnh 300 thầy cô và cựu học sinh Quốc Học tham dự hội 23/10/2016

Các thầy cô Nguyễn Quốc Chương, Nguyễn Thiếu Dũng và Lê Duy Đoàn cắt bánh
sinh nhật trường Quốc Học

Tặng hoa và quà thầy Lê Khắc Kiên và cô Lê Khắc Ngọc Cầu

Tặng hoa thầy Trần Như Kiên

Hợp ca của ban văn nghệ

Tốp ca cựu nữ sinh Đồng Khánh góp vui

Múa nón của cựu nữ sinh Đồng Khánh, tốt nghiệp Sư phạm Qui Nhơn

Trong ảnh gặp mặt có thầy Bửu Nghị, thầy Nguyễn Đình Lâu,
cô Nguyễn Thị Nội, cô Kim Anh

Gặp mặt đầu năm

Thầy Tôn Thất Kiên, cô Ngọc Cầu, cô Nguyễn Thị Thu, cô Tôn Nữ Diệu Trang

Thầy Hồng Giũ Lư hát “ Anh còn nợ em” bên cô Tôn Nữ Diệu Trang

Thầy Bùi Hữu Bính hát trong ngày gặp mặt 23/10/2015 trong lòng thương kính
của học trò

Cô Võ Thị Hồng, cô Lê Thị Liên, cô Lê Khắc Ngọc Mai, chị Thái Tuyết (ĐK),
anh Hiệp

“Ly rượu mừng” đầu Xuân 2016, do ban văn nghệ hợp xướng

Nhóm cựu học sinh Quốc Học 1980-1983 dự hội

Văn nghệ 23/10/2015

Thầy Tôn Thất Kiên và thầy Phạm Hữu Hiệp

Thầy Tôn Thất Ngọc, thầy Thân Trọng Sơn, thầy Nguyễn Đức Đồng, cô Lê Thị Liên

Nhóm cựu học sinh Quốc Học niên khóa 1989-1992 góp vui văn nghệ

Ra mắt Ban liên lạc cựu học sinh Quốc Học Huế tại TP HCM nhiệm kỳ 2015-2018
ngày 15/3/2015

Hai phó ban liên lạc (Phước, Đức) với anh Tôn Thất Lan
và vài thành viên ban văn nghệ

Anh Nguyễn Duy Cân bàn giao Trưởng ban liên lạc cho anh Lê Duy Đoàn (15/3/2015)

Hai trưởng ban liên lạc cựu học sinh Quốc học Lê Duy Đoàn và Nguyễn Thiện Tống
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Những người đi biển

K

hách đến Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, trong một ngày cuối hè. Lisboa
nằm trên cửa sông Tejo, nhìn ra Đại Tây Dương. Khách bỗng nhớ Sài
Gòn vô hạn. Sài Gòn cũng là một thành phố lớn, nằm trên cửa sông nhìn ra
biển. Từ một thành phố cực Tây của phương Tây, khách hướng về một miền
cực Đông của phương Đông, nhớ lại tiếng mẹ đẻ của mình và thấy lòng xao
xuyến.
Phía Đông kia của địa cầu có hai thành phố lớn cũng nằm trên cửa biển
mà khách đã biết, đó là Thượng Hải và Sài Gòn. Những thành phố cảng, dù
là Thượng Hải, Sài Gòn hay Lisboa, có lịch sử và số phận khác nhau, chúng
phản ánh rõ nét nền văn hóa của những dân tộc sống tại đó. Hoạt động của các
thành phố cảng thường cho biết quan niệm của các dân tộc đó đối với biển cả,
cho thấy hình dung của họ về những gì nằm bên kia đại dương. Việt Nam cũng
như Trung Quốc thuộc về truyền thống của một nền kinh tế nông canh mà
đặc trưng từ xưa của nó là tự cung tự cấp. Con người trong xã hội đó thường
quanh quẩn trong đất liền, trong xóm làng, đối với họ rừng và biển đều tượng
trưng cho sự hiểm nguy. Đối với người Trung Quốc, sông và hồ là biểu tượng
của thế gian, “tái xuất giang hồ” là cách nói của ẩn sĩ khi trở lại với xã hội.
Trong một nền kinh tế nông canh, biển chỉ là nơi đánh bắt tôm cá ở vùng ven,
cảng biển là nơi “khách thương” bên ngoài đến buôn bán. Trong số các khách
thương đó có một giống người đặc biệt, đó là người Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha là dân tộc của những người đi biển. Hơn thế nữa, từ xưa họ
là những người chịu bỏ xứ đi tha hương. Lisboa là cảng biển thiên nhiên duy
nhất của bán đảo Iberia, từ trước công nguyên đã là một trung tâm chính trị và
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kinh tế. Lisboa nằm ngay trên cửa biển, hòa nước ngọt của sông Tejo và nước
mặn của Đại Tây Dương, mênh mông một màu nước, khơi gợi lòng viễn du
của một dân tộc sẵn sàng lên đường. Thực vậy, kể từ thế kỷ thứ 15, khi tài đi
biển của người Bồ Đào Nha lên đến đỉnh cao, quốc gia này bành trướng thành
cường quốc số một ở châu Âu, chiếm lĩnh nhiều thuộc địa ở Brazil, châu Phi,
Ả-rập, Ấn Độ và Trung Quốc. Khuôn mặt lịch sử trong thời kỳ đó là Henrique,
nhà hàng hải (1394-1460). Là hoàng tử con vua, nhưng Henrique sớm xông
pha trên mọi cuộc phiêu lưu và chinh phục trên biển, ông chính là người đặt
nền móng cho sự thịnh vượng của đế quốc Bồ Đào Nha. Dưới thời Henrique,
nhiều công trình khoa học về ngành hàng hải được phát hiện, như la bàn đi
biển, phép tính tọa độ trên biển, phép vẽ hải trình cũng như kỹ thuật đóng tàu.
Sau khi Henrique mất khoảng 40 năm, một người Bồ Đào Nha khác mang tên
là Vasco Da Gama (1469-1524), phát huy công trình nghiên cứu của Henrique,
lên đường biển đi Ấn Độ. Năm 1500 Vasco Da Gama lại đi Ấn Độ lần thứ hai,
lần này phái đoàn phát hiện thêm xứ Brazil. Chỉ vài năm sau sức mạnh của Bồ
Đào Nha lên tới tột đỉnh, đồng thời chiến tranh bắt đầu xảy ra với các nước
Á-rập.
Năm 1511 thuyền nhân Bồ Đào Nha bắt đầu nhắm đến Trung Quốc và
Nhật Bản. Họ vòng từ miền Nam Ấn Độ, đi đường biển dọc theo miền Trung
Việt Nam để lên đảo Macau. Hẳn họ đã dừng chân tại Hội An để buôn bán
và tiếp tế lương thực, nên năm 1524 họ dựng một tấm bia đá ở Cù lao Chàm.
Song song, các nhà truyền giáo lần lượt đến Nhật Bản, Trung Quốc và Việt
Nam. Trong những năm cuối của thế kỷ thứ 16 các nhà truyền giáo Bồ Đào
Nha của hai dòng thánh Franciso và Augustino đến Việt Nam, nhưng cuối
cùng bỏ cuộc.
Đầu thế kỷ thứ 17, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha lại đến Việt Nam một
lần nữa và lần này họ thành công. Dòng Tên chính thức được thành lập ở Đàng
Trong năm 1615, Đàng Ngoài năm 1627. Trong giới giáo sĩ Dòng Tên người
Bồ có một nhân vật xuất sắc, đóng một vai trò lịch sử trong nền văn hóa Việt
Nam, đó là Francisco de Pina. Pina sinh năm 1585, đến Macau năm 1613, đặc
biệt rất giỏi tiếng Nhật. Năm 1617 ông đến Đàng Trong truyền giáo và bắt đầu
dịch một số văn bản của Ki-tô giáo ra tiếng Nôm, một thứ chữ Hán được bản
địa hóa. Thế nhưng Pina nhận thấy các nhà truyền giáo đồng nghiệp có một
khó khăn trầm trọng, đó là họ không sao học được chữ Nôm. Chàng linh mục
trẻ tuổi Pina thấy chữ Nôm không thể là phương tiện giao lưu với người bản
xứ, ông nghĩ ra một cách đơn giản. Ông thử lắng người Việt phát âm ra sao rồi
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dùng mẫu tự la-tinh để diễn tả âm tiết theo cách mà tiếng Bồ Đào Nha thường
làm. Đó là thời điểm khai sinh của chữ quốc ngữ của chúng ta ngày nay. Theo
lời xác nhận của chính Pina, kể từ năm 1622, ông đã xây dựng một hệ thống
chuyển mẫu tự la-tinh cho hợp với thanh điệu và lối phát âm của tiếng nói Việt
Nam. Pina cũng soạn cả một tập văn phạm thô sơ cho loại chữ viết mới mẻ
này. Có lẽ trên thế giới không nơi nào có một thứ chữ viết được hình thành
trong điều kiện như thế.
Năm 1624 Francisco de Pina mở trường dạy tiếng Việt cho các nhà truyền
giáo khác. Trong số người đến học với ông có hai vị quan trọng, một người
đã lớn tuổi là António de Fontes (1569-?), sinh tại Lisboa. Vị kia chính là Alexandre de Rhodes (1591-1660), sinh tại Avignon, Pháp. Hai vị này lãnh hai
trọng trách, de Fontes là cột trụ cho giáo xứ truyền giáo ở Đàng Trong, còn de
Rhodes sẽ ra Đàng Ngoài vào năm 1626, lúc đó ở trong thời kỳ của chúa Trịnh
Tráng. Một ngày nọ trong tháng 12 năm 1625, một chiếc tàu của Bồ Đào Nha
bỏ neo ở vịnh Đà Nẵng, Pina lên tàu để mang hàng hóa vào bờ. Khi đến bờ
chẳng may thuyền chìm, Pina chết tại đó, ông chỉ sống được 40 tuổi.
Sau cái chết bi thảm của Pina, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha vẫn tiếp
tục xây dựng chữ quốc ngữ mà hai nhân vật có công nhất chính là hai người
Bồ, Gaspar do Amaral (1594-1646) và Antonio Barbosa (1594-1647). Còn de
Rhodes thì bị chúa Trịnh Tráng trục xuất năm 1630, phải đi Macau. Mười năm
sau, năm 1640 de Rhodes trở lại Đàng Trong và đến 1645 bị chúa Nguyễn vĩnh
viễn trục xuất khỏi Việt Nam. De Rhodes trở về La Mã và năm 1651 ông cho
xuất bản tập Từ điển Việt-Bồ Đào Nha-La-tinh (Dictionarium annamiticum
seu tunquinense lusitanum et latinum).
Trong các đời sau, nhiều người tôn Alexandre de Rhodes là người sáng tạo
chữ quốc ngữ, nhưng thực ra đó là công của các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha,
mà người đầu tiên phải là Francisco de Pina. Một tình cờ của lịch sử đã đưa các
vị giáo sĩ Bồ Đào Nha phát minh ra một loại chữ viết cho cả một dân tộc xa lạ,
trong đó họ buộc phải dùng mẫu tự và âm tiết của ngôn ngữ mình để diễn tả
một tiếng nói khác, vốn mang đầy thanh âm trầm bổng như tiếng chim. Mục
đích ban đầu của chữ quốc ngữ là để cho các nhà truyền giáo nói được tiếng
Việt và giao tiếp với cộng đồng tôn giáo mình bằng chữ viết. Về sau khi các nhà
cai trị người Pháp đến Việt Nam, họ cũng không kham nổi chữ Hán lẫn chữ
Nôm. Giải pháp thuận tiện của người Pháp là buộc mọi người Việt Nam phải
sử dụng chữ quốc ngữ và có lẽ đó cũng là lý do tại sao vai trò của Alexandre de
Rhodes được nêu bật. Từ 1930 chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức của
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người Việt. Ngày nay không ai có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng
ta không có chữ quốc ngữ.
Trong thời kỳ định hình chữ quốc ngữ tại Việt Nam thì tại bên kia đại
dương, đế quốc Bồ Đào Nha đã bắt đầu tàn tạ. Khoảng năm 1580 triều đại
nước này tan rã, Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha chiếm đóng khoảng 60 năm.
Sau đó các cuộc biến động và nội chiến làm Bồ Đào Nha kiệt quệ và bắt đầu lệ
thuộc vào Anh, mất dần các thuộc địa. Tính ra, đế quốc Bồ Đào Nha chỉ tồn
tại được khoảng gần hai trăm năm. Năm 1755 một cuộc động đất khủng khiếp
tan tành thành phố Lisboa. Trong thời kỳ Phục hưng với cuộc cách mạng khoa
học kỹ thuật tại châu Âu, Bồ Đào Nha hoàn toàn bị bỏ rơi. Kể từ năm 1974, sau
cuộc cách mạng hoa cẩm chướng, Bồ Đào Nha theo một chế độ đại nghị cộng
hòa và ngày nay chỉ là một nước nhỏ yếu của cộng đồng châu Âu.
Mặc dù nước nhỏ nhưng ngày nay Bồ Đào Nha lại là nước nhập cư cho
nhiều sắc dân, nhất là cho người Brazil xưa nay vẫn nói tiếng Bồ. Đi giữa phố
Bồ Đào Nha ta không hề thấy lạc lõng vì khắp nơi đều có nhiều màu da và
tiếng nói khác nhau. Khách đi dạo trên bến tàu bao la của Lisboa để nhớ một
thời vương giả của nước này trong năm trăm năm về trước. Lisboa một thời
chính là điểm xuất phát của hầu hết mọi chuyến hải trình tại châu Âu. Nơi
đây từng xuất phát biết bao cuộc thám hiểm, viễn chinh, truyền giáo của vô số
con người khác nhau. Ngay cả Alexandre de Rhodes cũng từ đây lên thuyền
để đi về phương Đông. Quảng trường mênh mông trên bến cảng dường như
vẫn còn âm vang tiếng ồn ào của thuyền nhân trước khi lên những chiếc tàu
buồm bằng gỗ. Nối với quảng trường là khu vực Baixa, gồm những con đường
vuông góc bàn cờ y như Saigon, những ngõ ngách nhỏ hẹp đầy đặc trưng của
một thành phố cảng.
Kiến trúc mà ta thấy ngày nay tại Lisboa là công trình xây dựng sau trận
động đất năm 1755, nhưng toàn thể địa hình và thành quách cung điện còn
sót lại từ xưa cho thấy thủ đô tráng lệ của một thời vàng son Bồ Đào Nha.
Mộng ước chinh phục thế giới của họ dĩ nhiên xuất phát từ quyền lợi ích kỷ
của dân tộc mình, nhưng những tình cờ của lịch sử làm họ để lại những dấu
ấn bất ngờ tại một nước ở phương Đông xa xôi mà ngày nay chính người Việt
cũng không mấy ai biết đến. Mối liên hệ Bồ Đào Nha - Việt Nam chỉ nằm
bên lề của lịch sử hai nước nhưng cái còn lại là một thứ chữ viết tuy giản đơn
vì lịch sử đặc biệt của nó nhưng ngày nay không còn gì thay thế được nữa.
Thứ chữ viết đơn âm và tiếng nói đa thanh đó đã hòa với nhau làm một ngôn
ngữ duy nhất.
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Nhưng cũng còn nhiều điều làm khách nhớ quê. Trong những ngõ ngách
nhỏ hẹp của Lisboa có vô số hàng quán. Trong một quán ăn nào đó, ai gặp may
sẽ nghe được một khúc nhạc Fado của người Bồ Đào Nha. Fado, tiếng Bồ có
nghĩa là “số phận”, thường rất buồn thảm, diễn tả một nỗi niềm thương nhớ
khôn nguôi, điều mà họ gọi là saudade. Đó là tâm tình và khúc nhạc của người
đi biển, kết hợp với âm điệu của dân nô lệ châu Phi của thuở xa xưa.
Ó gente da minha terra/ Hỡi các người của nước ta,
Agora é que eu percebi/ Giờ đây ta mới hiểu,
Esta tristeza que trago/ Nỗi buồn ta đang mang,
Foi de vós que a recebi/ Ta đã nhận lãnh từ người
Đằng sau những chiến công vang dội của đế quốc Bồ Đào Nha thuở đó là
nỗi buồn vô tận của người đi biển. “Số phận” của họ là xa quê hương và nỗi
hiểm nguy phải bỏ xác tại xứ người. Khách biết rõ, tiếng ồn ào ngày xưa của
thuyền nhân trên bến cảng không phải chỉ là tiếng cười hãnh diện của người đi
chinh phục mà lẫn vào đó là tiếng khóc thầm của vô số con người không tên.
26.11.07

Nguyễn Tường Bách

Cựu học sinh Quốc Học 1962-1965,
Cộng Hòa Liên Bang Đức.
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26

NHÌN BREXIT
QUA LĂNG KÍNH LỊCH SỬ
Tóm tắt: Brexit là một trong những sự kiện nóng bỏng trong năm qua và năm
nay. Để có một cái nhìn toàn diện khả dĩ hình dung được tình hình trong tương
lai, chúng ta cần trả lời minh bạch ba câu hỏi: Thứ nhất, tại sao Anh rời bỏ EU?
Nó liên quan gì đến vai trò, mục đích và cách hành xử của Anh trong quá trình
hình thành và phát triển Liên hiệp châu Âu suốt 50 năm qua? Thứ hai, tác động
chính trị và kinh tế lên nước Anh sau khi ra khỏi EU, đấy là chưa kể ảnh hưởng
về lãnh thổ liên quan đến các vùng trong Vương quốc Anh như Scotland, Bắc Ái
Nhĩ Lan và Gibralta, nơi mà đa số người dân đều mong muốn ở lại EU. Thứ ba,
tác động chính trị, kinh tế và tâm lý lên 27 nước EU còn lại.
Bài biên khảo sau đây sẽ cung cấp vài tư liệu lịch sử liên quan đến quá trình
thành lập EU kể từ thập niên 1950, qua đó góp phần tìm câu trả lời cho câu hỏi
thứ nhất đã nêu ở trên. Hai câu hỏi tiếp theo xin gác lại vào dịp khác.

V

òng thương lượng thứ tư giữa Liên hiệp châu Âu (viết tắt là EU) và
Vương quốc Anh về vấn đề Brexit kéo dài bốn ngày vừa chấm dứt.
Kết quả là gì? Vẫn dẫm chân tại chỗ. Tình hình thương thuyết sau sáu tháng
vẫn không nhích lên được một bước nào.
Quan điểm của EU không thay đổi: phải có những bước tiến cụ thể về ba
vấn đề căn bản trước khi bàn về những thỏa thuận cho tương lai. Ba vấn đề đó
là: thứ nhất, thỏa thuận về chính sách đối với công dân EU trên nước Anh cũng
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như công dân Anh trong khu vực EU; thứ hai, vấn đề biên giới giữa Ái Nhĩ Lan
(thành viên EU) và Bắc Ái Nhĩ Lan (vùng thuộc Vương quốc Anh); thứ ba, nghĩa vụ tài chánh của Anh đối với EU về những thỏa thuận trong quá khứ.
Phía Anh thì vẫn chưa có một đường lối nhất quán để thương lượng. Trong
tháng 9.2017 Anh đã đề nghị Liên hiệp Mậu dịch (Customs Union) có thể được
thương thuyết trước, hoặc ít nhất là song song với ba vấn đề nêu trên1. Đấy là
chưa kể tài liệu mật 82 trang bị phanh phui về kế hoạch của chính phủ Theresa
May muốn hạn chế quyền hạn của công dân EU trên đất Anh2. Mới đây tại
Florence, bà Theresa May đòi hỏi một giai đoạn hai năm chuyển tiếp sau Brexit
để Anh tiếp tục thụ hưởng lợi thế của thị trường chung châu Âu mà không
phải đáp lại một nghĩa vụ tương ứng3. Ngoại trưởng Boris Johnson thì vẫn tiếp
tục lừa dối dân Anh bằng lời hứa hẹn “chúng ta có thể trở thành một quốc gia
huy hoàng nhất hoàn cầu4” khi rời khỏi EU.
Về vấn đề biên giới giữa Ái Nhĩ Lan và Bắc Ái Nhĩ Lan, trưởng đoàn đàm
phán của EU, Michel Barnier người Pháp, tổng kết trong buổi họp báo sau
vòng đàm phán thứ ba: “Dường như Anh muốn đòi hỏi rằng EU vô hiệu hóa
những luật lệ, qui định từ trước về biên giới bên ngoài trong tương lai, về liên
hiệp mậu dịch và thị trường chung. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra5”. Trước
đó trong các buổi họp, Michel Barnier đã bác bỏ đề nghị của Anh về vấn đề
biên giới Ái Nhĩ Lan và đòi hỏi một đề nghị mới. Barnier cũng cảnh báo rằng,
Anh đừng mang ảo tưởng về khả năng tiếp cận thị trường chung EU.
Rõ ràng hai bên sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau, cách hành xử khác
nhau, ý định cũng khác nhau, chung giường khác mộng. Một bên thì bám vào
nguyên tắc cứng ngắt đến độ ngoan cố, bên kia thì thực hiện những toan tính
không minh bạch để chiếm lợi thế. Rất khó để tiên đoán những hậu quả nào
trong tương lai sẽ tác động lên tình hình chung của lục địa châu Âu khi Anh ra
khỏi EU vào cuối tháng 3.2019. Điều đó tùy thuộc khá nhiều vào kết quả đàm
phán sẽ kéo dài đến cuối 2018.
Để bắt đầu phân tích sự kiện lịch sử đặc biệt này, và nhất là để hiểu vai trò
và mục đích của Anh trong EU, trước hết chúng ta tóm tắt những mốc lịch sử
quan trọng trong quá trình thành lập EU giai đoạn đầu cho đến 1967 khi Cộng
đồng Châu Âu (EC) được thành lập.
1. Những mốc lịch sử đáng chú ý
Ở đây xin giới hạn trong những sự kiện có liên quan ít nhiều đến Vương
quốc Anh.
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Tháng 9.1946 – Ý tưởng về châu Âu thống nhất: Trong bối cảnh tàn phá
dữ dội do thế chiến II gây ra, châu Âu dường như đã sụp đổ về kinh tế, xã
hội và cả văn hóa. Nguồn gốc của thảm họa này rõ ràng là sự cạnh tranh và
thù địch giữa các quốc gia, trong đó chủ nghĩa dân tộc cực đoan luôn luôn là
nguyên nhân quan trọng hàng đầu, là động lực chính để giới quân phiệt phát
động chiến tranh. Đã đến lúc người ta phải tìm giải pháp để tái lập và bảo
vệ hòa bình lâu dài. Điều đó chỉ có thể đạt được khi các nước hợp tác nhau
theo nguyên tắc liên hiệp và cộng sinh về chính trị, kinh tế và cả về quân sự.
Quan trọng hơn hết, là các nước châu Âu phải nhìn lại quá khứ, nêu đích danh
những sai lầm lịch sử của từng nước mới hy vọng phác họa được một dự án
châu Âu có khả năng hoạt động lâu dài.
Sáng kiến về một châu Âu thống nhất không phải là mới. Trước đây, Immanuel Kant vào thế kỷ 18, Victor Hugo thế kỷ 19, Gustav Stresemann đầu
thế kỷ 20 đã đưa ra những phác họa về một gia đình châu Âu6. Tuy thế, những
sáng kiến ấy chỉ được lưu truyền và ca ngợi trong giới trí thức, nhưng chưa trở
thành ý thức sống động khả dĩ tạo nên một trào lưu chính trị.
Một năm sau khi thế chiến II chấm dứt, ngày 19.9.1946 tại đại học Zürich,
cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đọc một bài diễn văn sôi nổi gởi đến
thế hệ trí thức trẻ7. Sau khi diễn tả cảnh tàn phá vật chất và những khổ đau
mà cả châu Âu đang chịu đựng, trong lúc một đe dọa mới đang có nguy cơ trở
thành hiện thực, Churchill đề nghị “một gia đình các dân tộc, một loại Liên
hiệp các Quốc gia châu Âu8 phải được thiết lập. Một liên hiệp như thế có thể
đem lại cho các dân tộc đang hoang mang trên lục địa bất ổn nhưng mạnh
mẽ này cảm giác chung về một quê hương rộng lớn và những quyền công dân
như nhau”. Churchill cũng nhấn mạnh rằng “bước đầu tiên để thành lập gia
đình châu Âu phải là tạo sự hợp tác hữu nghị giữa Pháp và Đức. Chỉ bằng con
đường này, Pháp mới có thể phục hồi vai trò lãnh đạo châu Âu về đạo đức và
văn hóa”. Churchill cho rằng chỉ “phương thuốc thần diệu ấy mới có thể chấm
dứt cảnh bạo tàn trung cổ” và trong một vài năm sau sẽ mang lại cho hàng
trăm triệu con người đang mệt mỏi nhận lại được niềm vui và nguồn hy vọng
để thụ hưởng một cuộc sống có ý nghĩa.
Bài diễn văn của Churchill đã đi vào lịch sử đương đại châu Âu như là một
làn gió tư tưởng mới để làm cho giấc mơ gia đình châu Âu trở thành một ý thức
chính trị sống động9. Cũng cần lưu ý rằng, khái niệm “lục địa châu Âu” của
Churchill bao gồm tất cả các nước châu Âu ngoại trừ Anh. Tại sao? Trong thời
hậu chiến, giới lãnh đạo chính trị Anh nói chung và Churchill nói riêng đều
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xem British Empire như một thực thể độc lập bao gồm hơn 50 nước, lúc đó có
700 triệu con người, 1/3 tổng sản lượng GDP thế giới, 1/4 diện tích quả đất.
Họ đang chuẩn bị thành lập khối thịnh vượng Anh (British Commonwealth) để
bảo vệ quyền lợi kinh tế trong tình hình các phong trào giải phóng thuộc địa
có thể nổi lên nay mai. Nước Anh không có ý định trở nên thành viên của một
liên hiệp châu Âu như Churchill phác họa, mà chính sách đối ngoại của họ đặt
nền móng trên lý thuyết ba-vòng-tròn giao thoa (Three Circles Model) trong đó
Anh sẽ là trung tâm điểm10. Ba vòng tròn đó là: Khối Thịnh vượng chung, Hoa
Kỳ và Châu Âu Lục địa.
Tháng 4.1951 - Tổ chức siêu quốc gia đầu tiên. Hội nghị Hague Congress
tháng 5.1948 do Winston Churchill bảo trợ với sự tham dự của 700 thành viên
đến từ 16 nước đưa ra đề nghị về cơ cấu và chức năng của một tổ chức liên
quốc gia châu Âu. Trên cơ sở đó, hội nghị ngoại trưởng các nước Tây Âu họp
tại The Hague vào tháng 7.1948 quyết định thành lập Quốc hội châu Âu, Liên
hiệp Kinh tế và Liên hiệp Mậu dịch Tự do và sau đó thành lập Hội đồng Châu
Âu (CE – Council of Europe) vào tháng 5.1949 tại London. Đòi hỏi không khoan nhượng của Anh về nguyên tắc nhất trí trong các quyết định đã giới hạn
hoạt động của CE suốt nhiều năm sau và CE chỉ còn là một diễn đàn trao đổi
ý kiến. Tuy nhiên CE với 47 nước thành viên cũng góp phần tích cực cho đến
hôm nay về nhân quyền, hợp tác văn hóa, công pháp quốc tế, qui chế tị nạn và
qui định an toàn xã hội.
Từ hiệu quả thấp của các tổ chức hợp tác không ràng buộc kể trên, nhu
cầu thành lập tổ chức siêu quốc gia ngày càng lớn để qua đó các nước châu Âu
có thể cùng nhau đưa ra những quyết định có tính ràng buộc, nhất là tổ chức
mới phải có thẩm quyền rộng đến các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, quốc
phòng, đối ngoại. Bước ngoặc đầu tiên được khởi đầu bởi ngoại trưởng Pháp
Robert Schuman bằng một đề nghị hết sức bất ngờ ngày 9.5.1950 tại Paris11:
“Chính phủ Pháp đề nghị rằng toàn bộ nền sản xuất than và thép của Pháp và
Đức được đặt dưới một cơ quan quản lý chung, một cơ quan luôn luôn mở
rộng cửa cho các nước châu Âu khác được quyền tham dự”. Ông nhấn mạnh
rằng: “Đề nghị của chúng tôi sẽ là viên đá đầu tiên góp phần xây dựng một
Liên minh châu Âu như là nhân tố tiên quyết cho việc bảo vệ hòa bình lâu dài”.
Ông phát biểu về mặt kinh tế: “Việc sáp nhập nền sản xuất than và thép sẽ bảo
đảm cho sự phát triển kinh tế nói chung – tức là bước đầu trên con đường tiến
đến liên hiệp châu Âu”.
Vương quốc Anh từ chối nguyên tắc siêu quốc gia và đứng ngoài các vòng
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đàm phán tại Paris, trong lúc Hoa Kỳ, Ý và ba nước Benelux tán thành đề nghị
của Robert Schuman. Sau gần một năm thương thuyết, hiệp ước thành lập
Cộng đồng Than và Thép châu Âu (ECSC12) được ký kết ngày 18.4.1951 tại
Paris bởi sáu nước: Pháp, CHLB Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan và Luxemburg.
Hiện nay chúng ta ít nghe đến cộng đồng này, vì sức mạnh kinh tế của than
trở thành lu mờ với sự vươn dậy bất ngờ của dầu lửa từ thập niên 1960, nhưng
sự thành lập ECSC là mốc lịch sử quan trọng nhất trên quá trình hình thành
EU, nó khởi đầu cho nguyên tắc siêu quốc gia được thử nghiệm lần đầu trên
thế giới và đạt thành công. Giáo sư Dietmar Herz tổng kết về vai trò của tổ
chức này như sau: “Ý nghĩa lịch sử của Cộng đồng Than và Thép nằm ở tính
chất kiểu mẫu cho các bước hội nhập về sau. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức
này được các cộng đồng về sau tiếp nhận, dù với tên gọi khác và trọng điểm
hoạt động có thay đổi. Cho dù hiệu ứng lan tỏa – tức là mở rộng hợp tác ra
nhiều lĩnh vực – không xảy ra nhanh như mong muốn, nhưng tác dụng chính
trị của cộng đồng này thì vô cùng to lớn13”.
Tháng 3.1957 - Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC14). Với thành công
trong hoạt động của ECSC, ba nước Bỉ, Hà Lan và Luxemburg đề nghị một
hình thức mới bằng một cộng đồng kinh tế với quy mô lớn hơn: một thị
trường chung, một chính sách chung về giao thông vận tải, về năng lượng và
một chính sách xã hội chung. Cả sáu nước Pháp, CHLB Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan và
Luxemburg đều có nhận định rằng, việc hội nhập châu Âu phải được bắt đầu
trong lĩnh vực kinh tế. Ngày 25.3.1957 tại Rome (Ý), sáu nước nói trên ký hiệp
ước thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và Cộng đồng Nguyên tử
lực Châu Âu (EAEC15, gọi tắt là Euratom) với mục đích tạo ra một thị trường
chung và từng bước tiến đến những chính sách chung cho các nước thành
viên16.
Hiệp ước Rome 1957 đánh dấu một mốc thời gian rất quan trọng trong lịch
sử châu Âu: Sáu nước thành viên và những người ủng hộ hiệp ước hiểu rằng,
để có hòa bình lâu dài và thịnh vượng trên lục địa, mỗi nước phải hy sinh bớt
chủ quyền để trao các chủ quyền ấy cho một tổ chức siêu quốc gia, trong đó các
nước thành viên hợp tác nhau trên nguyên tắc liên hiệp và cộng sinh.
Nước Anh thì hoài nghi nguyên tắc siêu quốc gia, phê phán mọi giải pháp
có ảnh hưởng ít nhiều đến chủ quyền của Anh và một lần nữa đứng ngoài quá
trình hội nhập châu Âu. Một lần nữa, chỉ có sáu nước ban đầu tham dự EEC
với sự hỗ trợ hết lòng của Hoa Kỳ.
Tầm quan trọng của EEC trong EU có lẽ chúng ta đã biết, cho nên chỉ xin
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trích một kết luận tổng quát như sau17: Ngoại trừ vài thay đổi nhỏ, việc ký kết
Hiệp ước Rome là bước đi có tính quyết định cho cơ cấu tổ chức sau này của
Tây Âu. Bộ ba “Cộng đồng Than và Thép – Cộng đồng Nguyên tử lực – Cộng
đồng Kinh tế” đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm về sau. Trong đó, Cộng đồng
Kinh tế có ý nghĩa lớn nhất nhờ cách tiếp cận quy mô và tính chất dễ thích ứng
cần thiết để tạo điều kiện cho những phát triển mới cũng như tiếp thu những
xung lực mới trong quá trình thống nhất châu Âu.
Tháng 1.1960 – Anh thành lập EFTA18, tổ chức đối trọng với EEC. Hiệp
ước Rome chưa ráo mực thì Thủ tướng Anh Harold Macmillan vừa nhậm
chức đã tuyên bố từ chối tham gia vào mọi cộng đồng có tính chất siêu quốc
gia. Thay vào đó, Anh cùng sáu nước Áo, Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha,
Thụy Điển và Thụy Sĩ thành lập Hiệp hội Tự do Mậu dịch châu Âu (EFTA).
Thực chất EFTA là một đối trọng quyền lực vì Anh muốn liên minh với các
nước khác chống lại Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, trong đó Pháp là thành viên
mạnh nhất. Sau này chúng ta sẽ thấy, Anh sẽ phải trả giá rất cao cho quyết định
này. Hoạt động của EFTA không có hiệu quả gì cụ thể và với nguyên tắc hợp
tác liên minh, nó cũng không có khả năng đưa ra quyết định nào có tính ràng
buộc đối với các nước thành viên. Thêm vào đó, tình hình kinh tế suy thoái
bắt buộc Anh phải tính toán lại chính sách châu Âu của mình: Các nước thành
viên EFTA – kể cả Anh – sau này đều xin gia nhập Cộng đồng Châu Âu.
Tháng 3.1967 – Thành lập Cộng đồng Châu Âu tại Rome (EC19). Ngày
25.3.1967, một bước đi bảy dặm được thực hiện với sự thành lập Cộng đồng
Châu Âu tại Rome. Đây là tổ chức bao gồm bộ ba đã nói ở trên: cộng đồng
kinh tế, cộng đồng than và thép, cộng đồng nguyên tử lực. Đây là tiền thân của
Liên hiệp Châu Âu sau này. Sau khi De Gaulle rút lui khỏi sân khấu chính trị
năm 1969, Cộng đồng Châu Âu phát triển từ EC-6 (sáu nước), lên EC-9 năm
1973, EC-12 năm 1986. Năm 1996, tổ chức hậu thân của nó là Liên hiệp Châu
Âu (EU - European Union) thành lập theo hiệp ước Maastricht năm 1992 có
15 nước thành viên (EU-15). Đến bây giờ là EU-27 và thêm nước Anh sắp từ
giã. Đấy rõ ràng là một công trình thế kỷ, đã mang lại hòa bình cho châu Âu
hơn 70 năm, thời gian hòa bình dài chưa từng có trong lịch sử cận đại châu Âu.
Mặc dù EC chỉ mới là giai đoạn đầu trong tiến trình thống nhất châu Âu,
nhưng cuộc thử nghiệm 20 năm này chứng tỏ một điều: dự án châu Âu là một
dự án mang lại lợi ích cho mọi thành viên. Không những nền ngoại thương
của sáu nước sáng lập trở nên phồn thịnh hơn, giao lưu chính trị văn hóa giữa
các nước này mang một chất lượng mới, mà quan trọng hơn là, nguy cơ chiến
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tranh giữa các nước thành viên cũng không còn điều kiện để tồn tại. Dường
như chiến tranh, thù hận giữa các dân tộc châu Âu đã vĩnh viễn chấm dứt?
Pháp và Đức có thể trở thành hai quốc gia hữu nghị? Trước đó 20 năm, điều
này không ai có thể hình dung được. Ngày hôm nay, khi nói đến EU người ta
thường nghĩ đến một liên hiệp chính trị nhằm mục đích quan trọng hàng đầu
là kinh tế. Ít người nghĩ rằng việc bảo vệ hòa bình lâu dài vẫn là mục đích tối
thượng của EU. Phồn vinh kinh tế là hệ quả tất yếu của nền hòa bình lâu dài
đã đạt được.
2. Từ 1960 - 2017: Anh là một thành viên đặc biệt.
Năm 1957, để làm suy yếu ảnh hưởng của EEC, Anh vận động 18 nước
trong Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC20) thành lập vùng tự do mậu
dịch. Đến 1958, sáng kiến đó không được hưởng ứng sau một năm vận động,
cho nên Anh tìm một giải pháp thu nhỏ. Hiệp hội Tự do Mậu dịch Châu Âu
(EFTA) vì thế được thành lập vào tháng 1.1960 có bảy nước tham dự: Anh, Áo,
Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Đặc trưng của EFTA là
hợp tác về thương mại trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của từng thành viên về
chính sách ngoại thương. Sự phân hóa về tư tưởng trong châu Âu cũng bắt đầu
từ đây, giữa một bên là liên hiệp theo nguyên tắc siêu quốc gia do Pháp lãnh
đạo, bên kia là hợp tác liên minh trên cơ sở tuyệt đối tôn trọng chủ quyền các
quốc gia thành viên, được lãnh đạo bởi Anh.
Hoạt động chưa tới một năm, Thủ tướng Anh Harold Macmillan phải đau
đớn nhận thức rằng, EFTA không thể cạnh tranh nổi với với EEC, nhất là các
nước EEC đã đạt sự tăng trưởng kinh tế đáng ước mơ. Anh sợ rằng, “cuộc hội
nhập châu Âu không có Anh có thể biến thành cuộc hội nhập chống lại Anh21”,
cho nên Macmillan thử tiếp cận để hai tổ chức hợp tác nhau. Thử nghiệm thất
bại nên Anh, cũng như bốn nước khác trong EFTA nộp đơn xin gia nhập EEC
vào năm 1961, mặc dù trong nội bộ, họ gặp sự chống đối mãnh liệt từ Công
đảng Anh với lập luận cho rằng, việc đó không khác nào “chấm dứt 1000 năm
lịch sử độc lập của Vương quốc Anh”. Trớ trêu thay cho Anh, đơn xin gia nhập
được chấp thuận nhưng cuối cùng bị De Gaulle phủ quyết.
Giới lãnh đạo Anh dù dưới sắc cờ nào, đều thừa nhận rằng việc hiện đại
hóa nước Anh hậu chiến không thể tách rời khỏi sự hợp tác chặt chẽ với khu
vực kinh tế rất năng động của lục địa. Cho nên Anh lại xin gia nhập EEC một
lần nữa vào năm 1967, lần này do Harold Wilson thuộc Công đảng Anh lãnh
đạo. Đơn xin gia nhập một lần nữa bị De Gaulle phủ quyết.

238

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

Cho dù chính trị gia Anh và đa số dân chúng đều ước mơ được làm thành
viên EEC, nhưng hai lần xin gia nhập và hai lần bị từ chối đã là một mối nhục
quốc gia mà Anh không bao giờ quên. Nhiều sử gia cho rằng, những chuyện
phiền toái mà Anh gây ra cho EU sau này đều có nguồn gốc từ hiệu ứng De
Gaulle. Đấy là một giả thuyết có cơ sở, đáng tham khảo. Nhưng ngược lại, có
phải đây là một toan tính khôn ngoan của De Gaulle? Nếu Anh được gia nhập
EEC thì mục đích tối thượng về kinh tế của họ đã đạt được. Thế thì với quyền
phủ quyết, liệu Anh có đồng ý để EEC được hội nhập dễ dàng vào Cộng đồng
Châu Âu (EC) năm 1967 hay không? Phải chăng De Gaulle muốn rằng, việc
hội nhập châu Âu phải được hoàn tất tương đối, trước khi thu nhận Anh và các
nước khác? Cũng là một giả thuyết có cơ sở, chỉ có De Gaulle mới trả lời minh
bạch được. Chúng ta cũng nhớ rằng, ngoại trừ EEC với mục đích kinh tế, Anh
chưa hề quan tâm đến các lĩnh vực khác trong dự án hội nhập châu Âu. Đấy
là chưa kể năm 1951, Anh đã từ chối tham gia ECSC, một trong ba cộng đồng
quan trọng đã tạo nên cơ cấu ban đầu của EC. Phải chăng sự phủ quyết của De
Gaulle có thể được xem như một may mắn lịch sử cho Cộng đồng Châu Âu?
Mãi đến 1969, một năm lịch sử của chính trị châu Âu: Ở Pháp, Charles
De Gaulle rút lui khỏi sân khấu chính trị để nhường lại cho Georges Pompidou. Tại Đức thì Willy Brandt (đảng SPD22) lên nắm quyền chấm dứt triều đại
CDU23 kéo dài 20 năm. Cả hai vị nguyên thủ này đều thấy sự ích lợi cho châu
Âu nếu có Anh là thành viên, cho nên đơn xin gia nhập EC năm 1971 được
dễ dàng chấp thuận năm 1973. Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1975 tại Anh,
quyết định gia nhập EC đã thắng lớn với tỉ lệ áp đảo 67% phiếu thuận. Sau
này, khi quan sát thái độ ngang ngược của Thủ tướng Margaret Thatcher trong
EC, ít người tin rằng bà đã rất hăng hái trong cuộc vận động cho phiếu thuận.
Thatcher từng tuyên bố trong năm 1975: “Cộng đồng Châu Âu (EC) đã mang
lại hòa bình, tự do và an ninh, những điều mà nhiều thế hệ dân Anh trước đây
chưa có. Thị trường chung sẽ mang về cho Anh nguồn cung cấp thực phẩm ổn
định. Hàng nhập khẩu vào Anh sẽ rẻ hơn. Hàng xuất khẩu từ Anh sẽ dễ dàng
hơn. EEC có khối lượng ngoại thương lớn nhất thế giới. Là thành viên của EC,
Anh có thể bảo vệ quyền lợi của khối thịnh vượng chung24”.
Thế là mục đích tối thượng của Anh đã đạt được: tiếp cận không giới hạn
vào thị trường chung châu Âu. Những chuyện còn lại sẽ tùy cơ ứng biến, hạ
hồi phân giải. Kể từ đây, Anh dùng chiến thuật nước đôi trong cách hành xử với
EC (EU sau này) và cũng không ngần ngại sử dụng biện pháp câu giờ, đe dọa,
phong tỏa, thậm chí phủ quyết. Mục đích của Anh là tạo một thế đứng riêng
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biệt trong EC, một vai trò đặc biệt trong cộng đồng, và chắc hẳn cũng để kiếm
phiếu trong các kỳ bầu cử trên đất Anh.
Quan điểm của Anh về châu Âu trước sau như một: thuần kinh tế, nâng
Anh lên thành thần tượng trong EC/EU. Khi tìm cách kỳ kèo để đóng góp vào
ngân sách ít hơn qui định, Margaret Thatcher tuyên bố một câu bất hủ năm
1984: “I want my money back”. Khi phê phán bộ máy quyền lực EU, bà tuyên
bố khiêu khích năm 1988 tại Bruges, Bỉ: “Chúng tôi sẵn sàng đối đầu chống lại
một siêu quốc gia đang thực thi quyền lực thống trị mới từ Brussels25”. Khi tranh cử vào năm 1997, Tony Blair nói thẳng thừng về EU: “British interests first,
second and last26”. Cho nên nói như giáo sư Roland Sturm27 thì thật chính xác:
“Quyền lợi quốc gia luôn luôn đứng hàng đầu tại Anh. Liên quan đến EU thì
quyền lợi đó ròng về kinh tế. Chính sách của Anh về EU là một đường thẳng
tắp, trước sau như một”.
Việc đi tìm một thế đứng riêng của Anh trong EU, phục vụ cho quyền lợi
quốc gia được các lãnh đạo Anh tiến hành rất rốt ráo, không khoan nhượng
và khi cần thì sẵn sàng khiêu khích đến độ khiếm nhã. Trong một vài dự án
thì Anh được một số nước làm theo, vài dự án khác thì đấu một mình cho đến
cuối. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong vài dự án quan trọng sau đây:
UK Rebate: Anh là một nước có nền nông nghiệp nhỏ hơn các nước ở lục
địa. Cho nên số tiền EC tài trợ cho nông nghiệp Anh tất nhiên cũng ít hơn
nhiều. Đấy là nguyên tắc của EC/EU không tranh cãi được. Vì thế Margaret
Thatcher kiếm con đường khác bằng cách đòi hỏi EC dành một đặc quyền cho
Anh đóng góp ít hơn vào ngân sách. Sau bốn năm giằng co ngán ngẩm, đe dọa
rút khỏi EC, và với câu nói bất hủ của Thatcher năm 1984 tại Fontainebleau: “I
want my money back”, EC nhượng bộ và gia giảm cho Anh về nghĩa vụ ngân
sách (gọi là UK Rebate). Tính theo thời giá năm 2000, gia giảm này có giá trị
chừng 6 tỉ EURO mỗi năm. Một số tiền không nhỏ, nhưng sứt mẻ uy tín của
Anh trong EU có lẽ còn lớn hơn nhiều.
Schengen: Hiệp ước Schengen năm 1985 để thực hiện tự do đi lại giữa các
nước thành viên không có chữ ký của Anh. Lý do là Anh không muốn chính
sách nhập cư của mình bị ràng buộc bởi hiệp ước. Nhưng khi thấy lợi ích kinh
tế cho quốc gia, Anh sẵn sàng mở cửa một cách chọn lựa. Thực tế là điều đó đã
xảy ra sau một thời gian ngắn. Giáo sư Roland Sturm nhận xét: “Người Anh có
một hoài nghi cơ bản về những gì xuất phát từ lục địa”. Tuy thế Anh cũng đã
nhanh chóng mở cửa, thí dụ đối với Ba Lan, vì lý do thực dụng28.
Eurozone: Mặc dù tiền tệ chung là một mục tiêu quan trọng của EC được
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ghi trong các hiệp ước. Nước nào đã hội đủ điều kiện cần thiết thì phải gia
nhập Eurozone. Anh và Đan Mạch dù hội đủ điều kiện nhưng vẫn đứng ngoài.
Hơn thế nữa, Anh và Đan Mạch đòi hỏi một điều khoản miễn trừ trong hiệp
ước Maastricht năm 1992 cho phép hai nước này đứng ngoài ràng buộc về tiền
tệ thống nhất. Lý do Anh đứng ngoài là để duy trì chủ quyền tuyệt đối về ngân
sách và chính sách kinh tế, không bị ràng buộc vào những quyết định của ngân
hàng trung ương châu Âu, không cần tuân thủ những qui định ngặt nghèo về
bội chi v.v… Một lý do khác là Anh sợ rằng vị trí thượng phong của London
trong lĩnh vực dịch vụ tài chánh toàn cầu có thể bị lung lay khi gia nhập khối
EURO.
Ngoài những đặc quyền kể trên, Quốc hội Anh cũng chưa bao giờ phê
chuẩn Tuyên ngôn Xã hội (Social Charter) và Tuyên ngôn về Quyền căn bản
(Charter of Fundamental Rights) vốn dĩ là hai văn kiện quan trọng của EU
nhằm bảo vệ các giá trị nền tảng của châu Âu. Dưới mắt Anh, EU trước hết là
một cộng đồng kinh tế, một thị trường to lớn tiêu thụ sản phẩm xuất phát từ
Vương quốc Anh.
3. Nguyên tắc, động lực, mục đích, thành quả của EU
Trong suốt hai thập niên hậu chiến, cụm từ hòa bình lâu dài trên lục địa
châu Âu đã là khái niệm đầu môi chót lưỡi của các vị lãnh đạo quốc gia. Nó
được nhắc nhở trong nhiều bài diễn văn, nó ghi lại dấu ấn trên nhiều văn kiện,
nó theo suốt quá trình thành lập cộng đồng châu Âu. Không ai chối cãi rằng nó
là mục đích tối thượng, là ngọn đuốc soi đường trong mọi cố gắng tìm kiếm lời
giải cho tương lai châu Âu. Mục đích tối thượng đó đã đạt được như một phép
mầu, mặc dù chiến tranh, thù hận giữa các quốc gia trong nhiều thế kỷ trước
đó đã khoét sâu hố ngăn cách. Nhờ chính sách hội nhập mà châu Âu – hay ít
nhất là các nước Tây Âu – đã hưởng được 70 năm hòa bình trên lục địa cho
đến tận hôm nay. Kể từ cuộc chiến tranh 30 năm vào thế kỷ 17 đã hủy diệt 1/2
dân số châu Âu29, chưa bao giờ có một thời gian hòa bình lâu dài như thế trong
lịch sử cận đại châu Âu. Đó là món quà vô giá của lịch sử, đủ để bù cho tất cả
mọi sự hy sinh dù lớn đến đâu. Thành quả của EU trước hết là thành quả của
70 năm hòa bình đạt được, sau đó mới kể đến chuyện phồn vinh của các thành
viên không ngừng được nâng cao, chính trị và xã hội ngày càng ổn định.
Có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, ngày nào EU còn tồn tại, ngày đó
chiến tranh giữa các thành viên khó lòng xảy ra. Điều đó chỉ có thể đạt được
bền vững vì hoạt động của EU dựa trên một nguyên tắc mới mẻ được thỏa
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thuận lần đầu tiên trong lịch sử loài người: đấy là nguyên tắc siêu quốc gia
(supranational), trong đó mỗi thành viên tham dự trao bớt chủ quyền quốc gia
cho tổ chức đại diện của họ và mỗi thành viên sẽ phải tuân thủ các quyết định
của tổ chức siêu quốc gia đó, bất kể quyết định đó nằm trong lĩnh vực lập pháp,
hành pháp hay tư pháp. Nếu như quốc gia nào – dù là lớn như Anh hoặc nhỏ
như Hungary hoặc Poland – không chấp nhận hoặc miễn cưỡng chấp nhận
nguyên tắc cơ bản đó, thì không sớm thì muộn, họ sẽ tự ý rút khỏi EU. Điều
này cũng có thể xảy ra nay mai?
Đến đây, chúng ta thử nhìn lại lịch sử để xem đâu là những động lực quan
trọng nhất trong quá trình hình thành EU. Giáo sư Dietmar Herz đã tóm tắt
như sau30:
Động lực thứ nhất là ước muốn hòa bình lâu dài trên lục địa. Kinh nghiệm
lịch sử cho thấy rằng chủ nghĩa dân tộc – như bài học Đức Quốc Xã – rõ ràng
sẽ dẫn đến đổ vỡ kinh hoàng. Như thế, hòa bình lâu dài cũng có nghĩa là trước
tiên phải triệt hạ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và chỉ có sáng kiến về một châu
Âu thống nhất mới hy vọng đem lại hòa bình bền vững trong tương lai. Ngoài ra
trong bối cảnh đe dọa của Liên Xô, Tây Âu cần một hệ thống phòng thủ để bảo
vệ các giá trị chung, những giá trị về dân chủ, tự do, nhân quyền đặt trên nền
tảng văn minh phương Tây. Đạo lý Cơ Đốc kết hợp với “chủ nghĩa châu Âu” phải
trở nên thành lũy vững chắc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản.
Thứ hai, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, không một quốc gia riêng lẻ nào
có đủ sức mạnh để đứng vững trong thế gọng kềm của hai siêu cường. Các
nước Tây Âu đều phụ thuộc quá nặng vào Hoa Kỳ, về kinh tế cũng như về
quân sự. Lại thêm phong trào giải phóng thuộc địa càng làm châu Âu suy yếu
hơn. Nhất là Pháp phải đau đớn nhận thức rằng, khái niệm nước lớn (Grande
Nation) không còn phù hợp với tình hình mới. Thực tế là, các thử nghiệm để
tạo ra một sức mạnh châu Âu chỉ thành công rất hạn chế và nếu như châu Âu
vẫn không thể trở thành “lực lượng thứ ba” giữa hai siêu cường như họ mong
muốn, thì nhận thức về cân bằng lực lượng cũng là nhân tố thôi thúc châu Âu
tiến đến thống nhất.
Thứ ba, lợi thế kinh tế của một châu Âu thống nhất đóng vai trò rất quan
trọng. Jean Monnet, cánh tay mặt của ngoại trưởng Pháp Robert Schuman, nhận
xét: “Các nước châu Âu riêng lẻ thì quá nhỏ để có thể mang lại phồn vinh cho
người dân của họ. Chúng ta cần một thị trường lớn hơn. Phồn vinh này và sự
phát triển xã hội cần có tiền đề là, các nước châu Âu gắn kết với nhau trong một
liên minh, qua đó tạo nên một đơn vị kinh tế thống nhất”. Với tư cách là tổng
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công trình sư xây dựng chính sách của Pháp, Jean Monnet chuyển từ kế hoạch
thuần quốc gia sang kế hoạch tiếp cận nguồn lực và thị trường Đức. Các nước
châu Âu khác cũng có động lực tương tự. Xu hướng thống nhất châu Âu đã trở
nên rất rõ nét ở chính sách kinh tế vĩ mô của các nước trong thập niên 1950, gần
giống như xu hướng toàn cầu hóa (globalization) trong thập niên 2000.
Thứ tư, hơn cả phồn vinh kinh tế, động lực quan trọng ngay từ đầu là “vấn
đề Đức": An ninh châu Âu sẽ như thế nào khi Đức không sớm thì muộn sẽ
mạnh lên về kinh tế, chính trị và cả quân sự khi nó được tái vũ trang. Hoa Kỳ
và Anh đã thấy vị trí tiền đồn chống cộng của Đức trong chiến tranh lạnh.
Vai trò phòng thủ của Đức bằng sức mạnh quân sự là yêu cầu tất yếu. Trong
bối cảnh đó, đòi hỏi trước đây của Pháp đối với Đức về giải trừ quân bị, làm
suy yếu kinh tế, chia nhỏ Tây Đức v.v… không còn được ai chấp nhận. Trên
đường đi kiếm lời giải thì dường như không có chọn lựa nào khác hơn là đưa
nước Đức hội nhập vào châu Âu: An ninh nhờ hợp tác. Tư duy cởi mở này
được ngoại trưởng Pháp Robert Schuman tóm tắt vào mùa thu 1948 như sau:
“Chúng ta có thể duy trì chính sách cổ điển. Nhưng nó không có triển vọng
thành công. Hoặc chúng ta có thể thử ràng buộc kẻ thù vào những hiệp ước
về quan hệ mà chúng ta cũng như họ phải tuân thủ, ít nhất là nó bảo đảm một
cộng đồng lợi ích”. Và cũng chính nhờ tư duy của Schuman mà Pháp và Đức
tiến sát bên nhau, từ thù địch tiến đến bạn láng giềng thân thiết, cả hai nước
trở thành đầu tàu kéo các nước khác cùng hội nhập vào châu Âu thống nhất.
Nói tóm lại, những đặc trưng nổi bật của châu Âu thống nhất là: xây dựng
hòa bình lâu dài, triệt thoái tư tưởng dân tộc hẹp hòi, bảo vệ các giá trị nền
tảng, chuyển nhượng một phần chủ quyền quốc gia cho một tổ chức siêu quốc
gia có đầy đủ thẩm quyền về chính trị, kinh tế và cả luật pháp. Kết quả tất yếu
là kinh tế, xã hội và văn hóa sẽ được phát triển mạnh.
4. Vai trò, mục đích, cách hành xử của Anh trong EU
Trong vòng hai thập niên sau thế chiến II, nước Anh từ vị trí đế chế hùng
mạnh nhất hoàn cầu trở thành một nước có sức mạnh trung bình và Anh dần
dần rơi vào trạng thái khủng hoảng bản sắc. Khi vai trò đại cường quốc mất
đi, Anh phải tìm một con đường khác để phục hồi vai trò trước đó. Đấy không
phải là một bài toán dễ dàng. Họ giải bài toán ấy bằng chính sách đối ngoại
dựa trên nền tảng lý thuyết ba-vòng-tròn giao thoa, trong đó khối thịnh vượng
Anh là một vòng, quan hệ với hai vòng kia – Hoa Kỳ và Lục địa châu Âu – qua
những hiệp ước song phương chứ không ràng buộc chủ quyền.
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Trong hai thập niên 1950 và 1960, Anh trước sau vẫn giữ khoảng cách với
trào lưu hội nhập châu Âu. Điều này có nhiều nguyên nhân. Giáo sư Ursula
Lehmkuhl tóm tắt như sau31: Ngay cả sau 1945, Anh và Pháp vẫn nuôi dưỡng
tư tưởng cạnh tranh quyền lực. Điều đó ngăn cản sự tham gia của Anh vào
một tổ chức châu Âu mang tính chất siêu quốc gia, trong đó Pháp nắm vai trò
lãnh đạo. Đồng thời, Tổng thống Pháp Charles De Gaulle cho đến thập niên
1960 vẫn còn e ngại rằng, sự hội nhập của Anh vào châu Âu có thể gia tăng ảnh
hưởng của Hoa Kỳ vào lục địa và như thế làm suy yếu vị trí lãnh đạo của Pháp
tại đây. Đấy là chưa kể chính sách của Anh về nước Đức cũng khác xa chính
sách của Pháp. Nhưng điều quan trọng hàng đầu đã ngăn chặn bước chân Anh
hội nhập vào châu Âu là nguyên tắc chủ quyền trong một tổ chức siêu quốc gia.
Thay vì gia nhập siêu quốc gia (Supranation) có thẩm quyền trên nhiều lĩnh
vực, Anh chỉ muốn thành lập một vùng kinh tế thống nhất dựa trên nền tảng
liên minh (Confederation). Nhìn một cách tổng thể, chính sách châu Âu của
Anh được định hướng đến lợi thế kinh tế hơn là sáng kiến nền tảng về dự án
châu Âu như là phương tiện để xây dựng hòa bình lâu dài và bảo vệ các giá trị
chung32. Nói cho cùng thì cách hành xử nước đôi của Anh đối với châu Âu là
hệ quả của một tình trạng vô cùng phức tạp, lúc bước đường hội nhập xảy ra
đồng thời với quá trình dần dần tan rã của một đế chế hùng mạnh nhất hoàn
cầu. Hội nhập chắc hẳn là cần thiết để nâng cao tăng trưởng kinh tế, nhưng
duy trì một đế chế oai phong trong quá khứ vẫn là mối bận tâm hàng đầu của
giới lãnh đạo Vương quốc Anh trong thời hậu chiến.
Dù thế nào thì toan tính của Anh trong dự án châu Âu đã đi từ sai lầm này
tới sai lầm khác.
Trước hết, lý thuyết ba-vòng-tròn giao thoa tỏ ra không có cơ sở thực tế.
Khối thịnh vượng chung (Commonwealth) không tạo được sức mạnh kinh tế
và chính trị như Anh chờ đợi. Sản lượng kinh tế các nước thuộc địa quá nhỏ
so với các nước châu Âu đang trên đà phát triển mạnh. Đa số các nước thuộc
địa đều ở lại trong khối thịnh vượng chung sau khi giành được độc lập, nhưng
quan hệ của họ đối với Anh là quan hệ bình đẳng chứ không phải phục tùng
mẫu quốc Anh như trước. Khối thịnh vượng chung mỗi hai năm đều họp
hành do Nữ Hoàng chủ tọa, nhưng chủ yếu để làm diễn đàn trao đổi ý kiến và
chúc tụng lẫn nhau, chứ trong thực tế ít khi họ thỏa thuận với nhau một chính
sách chung mang tầm vóc quốc tế. Nói tóm lại, khối thịnh vượng chung quá
yếu để đóng vai trò đối trọng và cân bằng quyền lực trong thế kiềng-ba-chân
như Anh dự kiến. Ngay cả trong nội bộ khối thịnh vượng chung, toan tính
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quyền lực của Anh cũng không đạt kết quả như Anh mong muốn. Vì ảo tưởng,
Anh xoay trục về khối thịnh vượng chung, thay vì xây dựng lực lượng trong dự
án châu Âu với các nước láng giềng.
Thứ hai, việc Anh cầm đầu bảy nước thành lập Hiệp hội Mậu dịch Tự do
Châu Âu (EFTA) năm 1960 tại Stockolm để đối trọng với Công đồng Kinh tế
Châu Âu (EEC) thành lập năm 1957 là một tính toán sai lầm về chiến lược,
mặc dù trên danh nghĩa, mọi toan tính của EFTA chỉ xoay quanh lĩnh vực
thương mại. Hoạt động của EEC với cơ chế siêu quốc gia tỏ ra là hiệu quả
hơn hẳn EFTA vốn dĩ hoạt động với cơ chế liên minh. Tính hiệu quả của EEC
không chỉ nằm ở những quyết định quan trọng, theo đó các thành viên phải
tuân thủ thi hành, mà các nước thành viên của EEC có thể nhanh chóng tối ưu
hóa bộ máy quản lý ngoại thương, tạo điều kiện để nâng cao tăng trưởng kinh
tế. Chúng ta thử so sánh mức tăng trưởng kinh tế của vài nước trong EEC và
EFTA trong 15 năm kể từ lúc EEC được thành lập:
So sánh mức tăng trưởng bình quân hàng năm33 các nước trong EEC và EFTA
Nước
EEC:
Tây Đức
Ý
Pháp
Bỉ
Hà Lan
EFTA:
Anh
Áo

56-60%

61-65%

66-70%

6, 5
5, 5
5, 0
2, 6
4, 0

5, 0
5, 2
5, 8
5, 0
4, 8

4, 2
6, 2
5, 4
4, 8
5, 5

2, 6
5, 5
Đan Mạch
Thụy Điển
Thụy Sĩ

3, 1
4, 3
4, 4
4, 3
4, 3

2, 5
5, 3
5, 3
5, 2
5, 3

3, 7
4, 1
8, 2

Trừ Thụy Sĩ có nền kinh tế tương đối nhỏ nhưng phát triển cao, còn lại các
nước trong EFTA có mức tăng trưởng thấp hơn các nước trong EEC. Tất nhiên
là có nhiều nguyên nhân khác tác động, nhưng rõ ràng thị trường chung EEC
với cơ chế siêu quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao mức
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tăng trưởng các nước thành viên. Đặc biệt nước Anh có mức tăng trưởng tệ hại
nhất so với các nước khác. Kết quả là gì? Mặc dù EFTA trên danh nghĩa vẫn còn
tồn tại đến hôm nay, nhưng các thành viên đều xin gia nhập Cộng đồng Châu
Âu và chấp nhận nguyên tắc siêu quốc gia mà dự án châu Âu đã đặt ra, khi Cộng
đồng Than và Thép (ECSC) được thành lập năm 1951. Trong các nước mới gia
nhập EC/EU sau này, có nước thì chấp nhận nguyên tắc siêu quốc gia một cách
nghiêm chỉnh, một số nước khác – thí dụ Anh, Ba Lan v.v… – thì chấp nhận nó
rất miễn cưỡng vì không có con đường nào khác để đạt lợi ích kinh tế.
Thứ ba, kể từ lúc trở thành thành viên của Cộng đồng Châu Âu (EC), Anh
vẫn giữ cách hành xử nước đôi. Anh trước sau chỉ nhìn sự hội nhập châu Âu
trên quan điểm kinh tế và đặc biệt là quan điểm thương mại. Chính sách châu
Âu của Anh trước hết để phục vụ quyền lợi kinh tế quốc gia. Sáng kiến về một
cộng đồng chung không đóng vai trò nào đáng kể34. Anh chỉ hăng hái trong
lĩnh vực kinh tế và thường đóng vai trò cản trở trong các lĩnh vực khác, và họ
cũng không ngần ngại sử dụng những biện pháp thiếu hòa nhã như phong tỏa
hoặc phủ quyết. Anh từ trước tới sau vẫn muốn có một vai trò riêng trong EU.
Những đòi hỏi bất thường như UK Rebate dưới thời Thatcher, từ chối gia nhập
Schengen, đứng ngoài khối tiền tệ EURO, đòi được miễn trừ một số điều luật,
dùng đề tài rút khỏi EU để tranh cử quốc hội v.v… một mặt tạo nên nghi kỵ
ở các nước thành viên còn lại, mặt khác đã tạo nên một tư tưởng chống EU
trong giới truyền thông Anh và một bộ phận không nhỏ trong dân chúng. Kết
quả Brexit chắc hẳn cũng là hệ quả của những cuộc vận động chống EU xuất
phát từ những chính trị gia có xu hướng quốc gia dân tộc trong suốt hơn 40
năm làm thành viên.
Từ tình hình thuận lợi có thể nắm giữ vai trò lãnh đạo châu Âu trong thời
hậu chiến, Anh đã tự đánh mất vai trò của mình bằng sai lầm này đến sai lầm
khác, nhất là những sai lầm chiến lược trong quá trình hội nhập châu Âu. Bộ
mặt của Anh trong cộng đồng ngày càng bị mất dần thiện cảm.
Có thể kết luận được chăng, Brexit là một sai lầm tiếp theo những sai lầm
của Anh trong quá khứ, có lẽ là sai lầm lớn nhất từ hậu chiến tới nay, và hậu
quả lên nước Anh sẽ rất lâu dài. Khi bình luận về Brexit, cựu ngoại trưởng Đức
Joschka Fischer nhận xét: “Chúng ta chưa quên rằng, khoảng đầu thập niên
1970, Anh đã mất hết thuộc địa trên thế giới và gắn liền với nó là nền móng
quyền lực cũng sụp đổ; Để đảo ngược xu hướng kinh tế ngày càng suy thoái,
Anh tất yếu phải gia nhập Cộng đồng Châu Âu năm 1973 (tiền thân của EU).
Thật đáng tiếc, người Anh ít khi nhận thức đầy đủ thực tế đó35”.
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5. Kết luận
Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, EU đã tạo nên những thành quả trước đây
chưa hề có. Riêng với Anh, dù tham gia chậm hơn các nước khác, nhưng với
tính cách là một trong ba nền kinh tế lớn nhất, họ đã có những đóng góp lớn
trong việc phát triển kinh tế châu Âu. Brexit rõ ràng là một nỗi buồn chung.
Không ai hưởng lợi trong quyết định này. Cả hai bên đều thua thiệt, nhưng ai
thiệt hại nhiều hơn, điều đó chúng ta cần phân tích thêm, và chờ xem kết quả
đàm phán. Châu Âu sẽ sụp đổ vì Brexit? Chắc chắn là không. Đế chế Anh sẽ
vĩnh viễn tan rã khi các vùng đất Scotland và Bắc Ái Nhĩ Lan tách khỏi Vương
quốc? Điều đó có thể xảy ra, nếu kết quả đàm phán không làm cho người dân
Scotland và Bắc Ái Nhĩ Lan hài lòng. Trong một dịp khác, chúng ta cần đi sâu
hơn để lý giải hai câu hỏi đã nêu ở trên.
Dù sao thì trong một cuộc hôn nhân cưỡng ép, hoặc khi một bên đồng
thuận một cách miễn cưỡng, thì ly dị có thể là lời giải mang lại hạnh phúc cho
cả đôi bên. Dường như các nhà lãnh đạo EU hiểu thấu cái logic đó.
Một thời gian ngắn sau cú sốc Brexit vào tháng 6.2016, các nhà lãnh đạo
EU trở nên bình thản hơn, thí dụ như Chủ tịch Hội đồng, Donald Tusk: “Châu
Âu sẵn sàng bắt đầu dàn xếp quá trình từ giã nước Anh36”. Hoặc như Chủ tịch
Ủy ban đối ngoại Quốc hội châu Âu, Elmar Brok: “Nước Anh chỉ còn là một
ốc đảo cô lập trên Đại Tây Dương37”.
Có quá nhiều khác biệt căn cơ giữa Anh và các nước khác. EU xem hòa
bình vĩnh cửu và giá trị châu Âu làm mục đích tối thượng, trong lúc Anh đưa
lợi thế kinh tế quốc gia lên hàng đầu. EU lấy tinh thần san sẻ chủ quyền làm
nguyên tắc chủ đạo để hoạt động, trong lúc Anh ngay từ đầu đã bác bỏ nguyên
tắc đó. Ngay cả sau khi gia nhập cộng đồng, Anh chỉ tán đồng những chính
sách của EU khi thấy qua đó có thể đạt lợi ích kinh tế. Hơn thế nữa, Anh luôn
luôn kỳ kèo cho bằng được những đặc quyền riêng. Ngoài ra, chúng ta cũng
không quên rằng, động lực thúc đẩy dự án châu Âu là quyết tâm đẩy lùi chủ
nghĩa dân tộc vốn dĩ là nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh trong quá khứ,
mà gần đây nhất là hai cuộc thế chiến. Tại Anh, với sự trổi dậy của những
gương mặt dân túy như Nigel Farage (đảng UK Independence Party) hoặc Boris Johnson (đảng bảo thủ), mâu thuẫn giữa Anh và EU ngày càng tồi tệ thêm.
Trong bối cảnh đó, Brexit là một sự kiện tất yếu! Ngay cả sau này, nếu một
vài nước khác có xu hướng dân tộc hẹp hòi sẽ rút khỏi EU, điều đó cũng không
có gì để ngạc nhiên. Khi chủ nghĩa dân tộc chiếm thượng phong, mọi tổ chức
siêu quốc gia đều trở thành đối tượng để nó tấn công. Huống hồ, ý định của
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Anh lúc nộp đơn xin vào EEC năm 1961 và Brexit năm 2017 không khác gì
nhiều. Anh trước sau chỉ muốn tiếp cận vào thị trường chung châu Âu, ngoài
ra thì đối với các mục tiêu khác và giá trị nền tảng khác của EU, Anh chưa hề
quan tâm, sẽ hạ hồi phân giải. Ấy thế mà giữ được 40 năm không tan vỡ đã là
một chuyện thần kỳ. Giải quyết tốt đẹp các cuộc thương thuyết về Brexit, EU
sẽ bớt đi một yếu tố nhiễu loạn trên quá trình phát triển trong tương lai38. Các
nước còn tinh thần quốc gia dân tộc trong EU mất một chỗ dựa khi đưa ra yêu
sách.
Tuy thế, nhân chuyện Brexit và nhìn EU một cách phê phán thì EU cần cải
cách sâu rộng mới tránh được những quấy rầy tiếp tục từ các trào lưu dân túy
vốn dĩ thời buổi nào cũng còn tồn tại và nó chỉ đợi lúc tâm lý xã hội rối loạn sẽ
trổi dậy trở lại. Trước mắt, nếu Pháp và Đức có thể thống nhất ý kiến về những
vấn đề quan trọng trong đường lối và cơ cấu tổ chức của EU trong tương lai, thì
họ có thể nắm lại vai trò đầu tàu để đưa EU vào một cuộc cải cách sâu rộng và
cần thiết, làm cho EU dân chủ hơn, hoạt động hiệu quả hơn, cộng đồng bình
đẳng hơn giữa các nước mạnh và yếu. Phải chăng, Brexit có thể được xem là
một xung lực bất ngờ, một may mắn lịch sử để EU tiến hành cải cách sâu rộng,
thực hiện trọn vẹn chức năng từ đầu của nó, “chấm dứt cảnh bạo tàn trung
cổ” trên lục địa châu Âu, biến EU thành một “quê hương rộng lớn với những
quyền công dân như nhau39”. Cuộc cải cách này sẽ đòi hỏi các nước thành viên
chấp nhận việc mở rộng chủ quyền cho EU trong vài lĩnh vực quan trọng khác.
Một cuộc cải cách như thế, nếu còn có Anh trong EU, chắc hẳn sẽ khó khăn
hơn nhiều, sẽ kéo dài lâu hơn, thậm chí sẽ dằng dai không bao giờ dứt.
Với Brexit, Anh sẽ mất dần ảnh hưởng trong khu vực và cả toàn cầu. Toan
tính của Theresa May lúc mới nắm quyền vào tháng 6.2016 là liên kết với các
thế lực chống EU để tạo nên một đối trọng quyền lực. Sự thất bại của Marine
Le Pen ở Pháp, của Geert Wilders ở Hà Lan, cũng như thái độ ỡm ờ của Donald
Trump về quan hệ kinh tế với Anh chứng tỏ rằng kế hoạch của Theresa May
đã thất bại, giống như sự thất bại của vị Thủ tướng tiền nhiệm Harold Macmillan trong dự án EFTA năm 1960. Cách tiếp cận của Theresa May chỉ làm cho
quan hệ với EU càng xấu hơn. Kết quả thương thuyết về Brexit mang lại thiệt
hại nhiều hay ít cho cả hai bên, điều đó tùy thuộc khá nhiều vào cách hành xử
khôn khéo hay vụng về của các đoàn đàm phán. Chúng ta mong rằng, hai bên
tìm được một cuộc chia tay hòa bình, hữu nghị trên cơ sở thỏa hiệp, có qua có
lại. Với một đế chế đã sụp đổ, cũng không nên làm cho bộ mặt bên ngoài của
nó tồi tệ hơn. Vả lại, chúng ta cũng đừng quên rằng chỉ có 52% dân Anh bầu
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cho Brexit, trong đó đa số là những người dân rất bình thường có những lo âu
hàng ngày rất bình thường là kinh tế địa phương suy thoái, là chênh lệch giàu
nghèo trong xã hội, là mất tự chủ trong một số vấn đề của quốc gia, là người
nhập cư đến thụ hưởng phúc lợi xã hội v.v... Đúng hay sai, chúng ta không bàn
ở đây, nhưng rõ ràng những lo âu đó đã bị các chính khách dân túy sử dụng
thành khẩu hiệu chính trị để phục vụ cho toan tính về quyền lực. Chẳng lẽ vì
một thiểu số chính khách đó mà cả dân tộc Anh phải bị trừng phạt?
Toan tính của Anh về Brexit là tiếp cận vô giới hạn vào thị trường chung,
nhưng đứng ngoài mọi ràng buộc khác. Điều đó thì các lãnh đạo EU đã phát
biểu minh bạch: Vương quốc Anh sẽ không bao giờ đạt được. Tuy nhiên, như
trên đã nói, cuộc ly dị Brexit này có thể là một lời giải mang lại hạnh phúc lâu
dài cho hai bên, cho nên các nhà lãnh đạo EU một mặt cần tìm lời giải thỏa
hiệp, mặt khác phải đứng vững trên những nguyên lý nền tảng đã hình thành
nên tổ chức EU, đấy là hòa bình vĩnh cửu, là giá trị châu Âu. Nước Anh không
còn là một Great Nation40 có sức mạnh áp đảo như thế kỷ trước để EU phải quị
lụy xuống nước. Nếu chỉ vì lợi ích kinh tế hoặc để làm vừa lòng một anh bạn
láng giềng khó tính, mà EU phải nhượng bộ về các giá trị nền tảng, thì thiệt hại
tinh thần về lâu dài sẽ lớn gấp bội. Trong trường hợp đó, họ không còn xứng
đáng là đại diện cho công dân châu Âu. Đấy là chưa kể một khả năng khác:
châu Âu tự nó sẽ tan rã.
(Để biết thêm chi tiết về quá trình thành lập EU, độc giả có thể tham khảo
sách của cùng tác giả: “Thần Kỳ Kinh Tế Tây Đức giai đoạn 1949-1969. Lịch sử
– Lý thuyết – Chính sách” do Phương Nam phát hành)
Ghi chú
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7. Xem toàn văn tại http://www.cfr.org của Council on Foreign Relations –
Churchill’s “United States of Europe” Speech.
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khoan nhượng với các phong trào đòi độc lập. Đấy là mặt trái của Winston
Churchill mà sách vở phương Tây ít nói đến.
10. Xem Ursula Lehmkuhl – Grossbritanien zwischen Empire und Europa
(Vương quốc Anh giữa đế chế và châu Âu), trang mạng www.bpb.de (Trung
tâm giáo dục chính trị liên bang Đức). Bà Ursula Lehmkuhl là nhà sử học
tiếng tăm, giáo sư đại học Erfurt và Berlin, Viện phó Viện Đại học Tự do
Berlin.
11. Robert Schuman, Declaration of 9th May 1950, Robert-Schuman-Stiftung
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13. Xem trang 28-29, Dietmar Herz - Die Europäische Union (Liên hiệp Châu
Âu), ISBN 3-596-14247-4
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15. EAEC: European Atomic Energy Community, thường được gọi tóm tắt là
Euratom
16. Xem §2, Hiệp ước EEC
17. Xem trang 34, Dietmar Herz - Die Europäische Union (Liên hiệp Châu Âu),
ISBN 3-596-14247-4
18. EFTA: European Free Trade Association
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20. OEEC: Organisation for European Economic Coorporation
21. Xem Ursula Lehmkuhl – Von EFTA bis EU (www.bpb.de)
22. SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Đảng Dân chủ Xã hội)
23. CDU: Christlich Demokratische Union (Đảng Dân chủ Cơ Đốc)
24. Xem Thomas Kielinger – 1975 waren die Briten noch überzeugte Europäer
(Năm 1975, người Anh còn là những người châu Âu xác tín). WELT Online
N24, ngày 6.6.2015.
25. Xem James Kirkup – Margaret Thatcher: Conflict over Europe led to final battle. The Telegraph Online ngày 8.4.2013. Thuật ngữ siêu quốc gia (Superstate)
ở đây bao hàm hai nghĩa: vừa là bộ máy quyền lực EU, vừa ám chỉ hai nước
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Âu), ISBN 3-596-14247-4
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Âu
Xem số liệu trang 232, Dieter Grosser – Soziale Marktwirtschaft. Geschichte
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Tôn Thất Thông

CHLB Đức 05.10.2017
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27
THỨC ĂN BIẾN ĐỔI GIEN
– CÓ RĂNG KHÔNG?

K

ể từ khi 2 nhà khoa học Crick & Watson vẽ được bản đồ vòng xoắn
kép DNA (Deoxyribonucleic acid) vào năm 1953, ngành công nghệ
di truyền/di truyền công học (genetic engineering) đã được nghiên cứu sâu và
rộng, gặt hái nhiều thành công vượt bậc trong đó ngành tạo giống đã có những
bước đi rất ngoạn mục.
Công nghệ di truyền đã tạo ra những sinh vật biến đổi gien GMO (Genetically Modified Organism), là sinh vật mà chất di truyền của chúng – tức
là gien mà đơn vị của nó là DNA – đã bị thay đổi bằng việc sử dụng phương
pháp công nghệ di truyền. Sinh vật biến đổi gien được sử dụng để sản xuất
nhiều loại dược phẩm, thực phẩm, tạo ra nhiều giống mới với những phẩm
chất mơ ước, rút ngắn thời gian gấp nhiều lần so với các phương pháp lai tạo,
tuyển chọn cũ.
Thực ra, con người đã biết chọn lọc và thuần hoá sinh vật (thực vật và động
vật) từ rất lâu, khoảng 12.000 năm trước công nguyên, qua chọn lọc nhân tạo.
Quá trình chọn tạo giống, trong đó các sinh vật với các tính trạng mong muốn
mà mỗi tính trạng đều do 1 hoặc nhiều gien kiểm soát được sử dụng để lai tạo
thế hệ tiếp theo. Các sinh vật không mang tính trạng mong muốn thì sẽ không
được nuôi trồng, là tiền thân của khái niệm hiện đại về biến đổi gien. Các tiến
bộ khác nhau trong di truyền học đã cho phép con người trực tiếp thay đổi
DNA – tức là thay đổi gien của sinh vật.
Năm 1972, Paul Berg tạo ra phân tử DNA tái tổ hợp đầu tiên khi ông kết
hợp DNA từ một con khỉ với virut lambda.
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Năm 1974, Rudolf Jaenisch đã tạo ra một con chuột biến đổi gien bằng
cách đưa DNA ngoại lai vào phôi của nó. Đây là động vật chuyển gien đầu tiên
trên thế giới.
Năm 1976 công ty Genentech, là công ty công nghệ di truyền đầu tiên tại
Mỹ do Herbert Boyer và Robert Swanson, được thành lập. Một năm sau đó,
công ty này đã ghép một protein của con người (somatostatin) vào khuẩn E.
coli. Genentech đã công bố sản xuất insulin biến đổi gien vào năm 1978. Insulin do vi khuẩn sản xuất đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
(FDA) Mỹ công nhận vào năm 1982.
Năm 1983, nhà máy biến đổi gien đầu tiên được xây dựng bởi Michael W.
Bevan, Richard B. Flavell và Mary-Dell Chilton. Họ đã dùng kỹ thuật cấy mô
đưa một gien kháng sinh qua trung gian của khuẩn Agrobacterium vào cây
thuốc lá. Súng bắn gien cũng được phát minh vào năm 1987, dùng để đưa
những gien mong muốn vào những cây không thích hợp với khuẩn trung gian
Agrobacterium.
Năm 1996, cừu Dolly ra đời tại Viện nghiên cứu Roslin, Đại học Edinburgh,
Tô Cách Lan (Scotland) do nhóm các nhà khoa học Ian Wilmut, Keith Campbell
và cộng sự nghiên cứu và phát triển. Tài trợ cho việc nhân bản (cloning) cừu
Dolly được cung cấp bởi công ty PPL Therapeutics và Bộ Nông nghiệp Anh.

Hình 1. Cừu nhân bản Dolly (trái) và mẹ (phải) Hình 2. Cá GloFish, động vật biến
đổi gien đầu tiên được thương mại hóa đề làm vật nuôi (pet)
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Cừu Dolly đã được BBC News và Scientific American gọi là “con cừu nổi tiếng
nhất thế giới” vì tế bào sử dụng cho việc nhân bản Dolly được lấy từ tuyến vú, và
việc tạo ra một bản sao lành mạnh như Dolly đã chứng minh rằng một tế bào
lấy từ một phần cụ thể của cơ thể có thể tái tạo toàn bộ một cá thể. Dolly sinh
ngày 5 tháng 7 năm 1996 và chết vì bệnh phổi vào năm 2003, 5 tháng trước sinh
nhật thứ bảy của mình (Hình 1). Sau cái chết của Dolly, Viện nghiên cứu Roslin
tặng xác của Dolly cho Bảo tàng Quốc gia Scotland ở thành phố Edinburgh. Cừu
Dolly đã trở thành một trong những điểm thăm viếng được yêu thích nhất của
Bảo tàng Quốc gia Edinburgh.
Tuy nhiên động vật biến đổi gien đầu tiên được thương mại hóa là giống
cá cảnh GloFish. Đó là cá Zebra được ghép với với một gien huỳnh quang làm
nó phát sáng trong bóng tối dưới ánh sáng cực tím (Hình 2). Động vật biến
đổi gien đầu tiên được chấp nhận dùng làm thực phẩm là giống cá hồi AquAdvantage vào năm 2015. Cá hồi biến đổi gien là loại cá hồi Chinook Thái Bình
Dương được ghép với một gien tăng trưởng từ bọt biển cho phép loại cá này
phát triển quanh năm thay vì chỉ vào mùa xuân và mùa hè.
Đối với thực vật, mặc dù thuốc lá là loại cây đầu tiên ứng dụng thành công
kỹ thuật ghép gien vào năm 1983 và được Trung Quốc là nước đầu tiên thương
mại hoá cây thuốc lá chuyển gien có khả năng kháng virut này vào năm 1992,
giống cà chua có tính tồn trữ lâu do ghép gien long shelf life tách từ vi khuẩn mà
công ty Calgene (Mỹ) đưa vào thị trường năm 1994 mới là giống cây trồng biến
đổi gien đầu tiên được giới tiêu thụ quan tâm, và bàn tán ầm ĩ một thời gian dài.
Cũng trong năm 1994, Liên minh châu Âu EU đã phê duyệt cây thuốc lá
biến đổi gien để chống lại chất diệt cỏ bromoxynil. Đây là cây biến đổi gien đầu
tiên được thương mại hoá ở châu Âu. Một giống khoai tây biến đổi gien dùng
để kháng sâu bệnh đã được chấp thuận cho phóng thích năm 1995, và năm
1996 sáu nước ở EU đã phê chuẩn cấp phép thương mại hoá 8 cây trồng biến
đổi gien và một loại hoa (hoa cẩm chướng).
Trong các công ty hạt giống tầm cở thế giới, công ty Monsanto của Mỹ là
công ty hàng đầu giới thiệu hàng loạt các giống cây biến đổi gien chống thuốc
diệt cỏ Roundup-Ready (RR) ở đậu nành/đậu tương, bông vải, bắp/ngô và cải
dầu. Giống biến đổi gien chống sâu đục thân (borer) nhờ chuyển gene Bt (Bacillus thuringiensis) như giống Bt bắp/ngô, Bt bông vải cũng được Monsanto
phóng thích ra thị trường thế giới.
Việc sử dụng và thương mãi cây biến đổi gien thực sự bùng nổ từ năm
1995, trở thành một nhóm cây được phát triển nhanh nhất trong lịch sử nông
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nghiệp thế giới. Chỉ trong vòng 20 năm kể từ năm 1995 đến năm 2015, diện
tích canh tác các loại cây nông nghiệp biến đổi gen đã tăng vọt từ 1, 2 triệu
ha lên 181, 5 triệu ha. Trong đó các nước có diện tích trồng ≥ 1 triệu ha là 1)
Mỹ, 2) Brasil, 3) Argentina, 4) Canada, 5) India, 6) Paraguay, 7) Pakistan, 8)
Trung Quốc, 9) Nam Phi, 10) Uruquay, 11) Bolivia. Việt Nam cũng là một
trong những nước có trồng cây biến đổi gien.
Có 4 loại cây biến đổi gien được thế giới trồng nhiều nhất. Đó là đậu nành/
đậu tương, chiếm 50% tổng diện tích canh tác, kế đến là bắp/ngô (30%), bông
vải (14%), và cải dầu (5%). Một ít các loại cây biến đổi gien khác gồm cỏ Alfalfa, củ cải đường, đu đủ, bí ngồi/squash, cà tím v.v… Tuy chỉ có 22 loại cây
được biến đổi gien nhưng vào thời điểm hiện tại cây biến đổi gien đã có mặt
hầu như trong tất cả 500 loại thực phẩm được bày bán trong siêu thị Mỹ và thế
giới, từ thức ăn trẻ em, chocolate, khoai tây chiên, đến các món mì Ý, pasta,
bánh ngọt, bánh mì.
Công nghệ di truyền: Một công nghệ siêu đẳng nhưng đầy trắc trở
Từ những năm cuối thế kỷ 20, con người chúng ta được chứng kiến sự
xuất hiện của 2 công nghệ siêu đẳng. Đó là công nghệ thông tin IT (Information technology) và di truyền công học (Genetic engineering/genetic modification). Trong khi công nghệ thông tin, mà trước hết là máy tính, rồi sau đó
truyền hình, điện thoại di động… được cả thế giới vồ vập săn đón, thì công
nghệ di truyền – tức là công nghệ biến đổi gien - lại gặp nhiều phản ứng khác
nhau của giới tiêu thụ.
Mặc dù chưa có một nghiên cứu nào chứng minh thức ăn biến đổi gien
là không tốt, nhưng việc sử dụng thức ăn biến đổi gien lại không có sự đồng
thuận rộng rãi của giới tiêu thụ trên thế giới. Phía ủng hộ giống cây trồng vật
nuôi biến đổi gien cho rằng đây là tiến bộ khoa học hiện đại giúp gia tăng sản
lượng cây trồng vật nuôi mà phương pháp tạo chọn giống cây trồng vật nuôi
cổ điển kiểu Mendel, ví dụ như cuộc “cách mạng xanh” về lúa gạo có khả năng
tăng năng suất cao đến 75% /năm của thập niên 60s thế kỷ trước, thì nay đã
kịch trần không còn như trước, mà chỉ còn khoảng 1, 5%/năm.
Phía ủng hộ cũng cho rằng công nghệ biến đổi gien không những tăng
năng suất và chất lượng cây trồng nhờ chống sâu bệnh hại, chống khí hậu nóng
lạnh, chống thuốc cỏ dại, kéo dài thời gian tồn trữ…một cách nhanh chóng
và hiệu quả, mà còn cải thiện được môi trường (giảm lượng sử dụng hoá chất
và thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV), giảm lượng phân bón…), bảo vệ sức khoẻ
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của nông dân (ít sử dụng nên ít tiếp cận với hoá chất và thuốc BVTV) và người
tiêu thụ (thức ăn không có dư lượng hoá chất). Nên nhớ rằng dân số thế giới
hiện đang tăng nhanh một cách đáng kể trong khi diện tích nông nghiệp ngày
một giảm đi vì đô thị hoá và công nghiệp hoá. Với việc tăng giảm như vậy, nếu
không áp dụng công nghệ di truyền/biến đổi gien thì thế giới không làm sao có
thể sản xuất một lượng lương thực nhiều gấp đôi để nuôi 8 tỷ người vào năm
2025, nhiều gấp ba để nuôi 10 tỷ người vào năm 2050.
Ngược lại, bên phản đối cho rằng cây trồng vật nuôi biến đổi gien có nguy
cơ đem lại những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe con người, động vật và
đa dạng sinh học. Thị trường chung Âu châu EU và Nhật Bản là 2 thị trường
không chấp nhận cây/thức ăn biến đổi gien một cách mãnh liệt nhất.
Sự tranh luận về cây trồng vật nuôi biến đổi gien, hay thức ăn biến đổi gien đã
tồn tại nhiều năm trên thế giới và sẽ còn kéo dài, chưa thể biết khi nào chấm dứt.
Vậy thì thức ăn biến đổi gien có răng không?
Để trả lời câu hỏi này, xin được trở lui một chút về mặt cấu trúc khoa học
về yếu tố di truyền của cây/con biến đổi gien.
Yếu tố di truyền và đơn vị DNA
Yếu tố di truyền của một sinh vật là bộ gien nằm trong nhiễm sắc thể ở
nhân tế bào của sinh vật đó. Hầu như tất cả các đặc tính của sinh vật đều do 1
hoặc nhiều gien kiểm soát. Ví dụ như ở cà chua, bệnh Fusarium thì có gene I,
bệnh Verticilium thì có gene Ve, tuyến trùng Meliodogyne spp. thì có gene Mi
v.v… kiểm soát. Cho nên ở cây biến đổi gien, hễ cấy gien nào thì cây khống
chế được đặc tính đấy. Ở Mỹ, sâu đục thân (borer, Ostrinia nubilalis (Hübner)
là loại sâu hại trên bắp/ngô, bông vải và các loại rau. Hàng năm phí tổn trong
việc chăm sóc, phun xịt để loại trừ loại sâu này lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Chính
vì vậy nên khi chuyển gen Bt (Bacillus thuringiensis) vào giống ngô Bt, bông
vải Bt thì có hiệu quả trị được borer ấy ngay, tức là không cần phun xịt thuốc
BVTV cây vẫn không bị sâu tấn công. Tiết kiệm được hàng tỷ đô la.
Gien là một đoạn, một khúc DNA (Deoxyribonucleic acid), dài ngắn khác
nhau, có cấu trúc gồm hai sợi xoắn kép, gắn với nhau bởi 2 cặp gồm 4 chất hóa
sinh A (Adenine), C (Cytosine, ) G (Guanine), và T (Thymine) mà sự kết nối này
luôn luôn phải là A nối với T (A-T hoặc T-A); và C nối với G (C-G hoặc G-C), rất
giống với Giáo lý Duyên khởi của nhà Phật: Cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này
diệt nên cái kia diệt…. Đoạn DNA xoắn kép này là bản gốc để in ra các bản copy
khác cho toàn bộ cơ thể, có thể là một tế bào, một sinh vật hoặc một con người.
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Nói như vậy có nghĩa là 4 chất hóa sinh A, C, G, T ở sinh vật dù là vi khuẩn,
côn trùng, thực vật, động vật, hay con người… đều giống hệt nhau cho nên
đứng về phương diện cấu trúc DNA, cây/con biến đổi gien không khác với cây/
con bình thường.
Cho nên xin trả lời thức ăn biến đổi gien không có hại cho con người.
Không có răng mô. Các dị ứng gặp phải khi ăn thức ăn biến đổi gien là do phản
ứng của một vài người chúng ta với một hoặc vài protein không thích hợp, như
có người bị dị ứng với tôm, cua, cá hoặc với bơ đậu phọng vậy.

Hình 2.1. Một đoạn DNA gồm hai sợi xoắn kép
(hồng), T (xanh lục), C (xanh), G (vàng).

Hình 2.2. Bốn chất hóa sinh: A

Hình 2.3. DNA có cấu trúc hai sợi xoắn kép, gắn với nhau thành 2 cặp A - T (hồng xanh lục), và C - G (xanh - vàng).

Vậy thì tại sao lại phản đối thức ăn biến đổi gien?
Câu trả lời xin đơn cử trường hợp cà chua biến đổi gien SAVR FLAVR.
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Cà chua SAVR FLAVR là sản phẩm cây trồng biến đổi gien đầu tiên được
thương mại hóa. Cà chua biến đổi gien SAVR FLAVR tuy đã thực sự mang lại
thành công trong khoa học, nhưng sau đó thất bại, có thể nói là sụp đổ về mặt
tiếp thị, thương mại.
Câu chuyện SAVR của FLAVR cho thấy việc đưa các sản phẩm công nghệ
di truyền ra thị trường ra sao, việc phản đối có ít hoặc không có giá trị khoa
học nhiều khi cũng có thể ảnh hưởng đến quan điểm người tiêu dung, kết quả
trong việc xác định thành công trong thương mại.
Nghiên cứu từ những năm 1980 cho thấy trong trái cà chua có một enzyme gọi là Polygalacturonase (PG) là nguyên nhân làm trái bị mềm nhũn.
Các nhà khoa học tại công ty Calgene, Inc., ở Davis bang California (Mỹ) đã
đề xuất ý kiến rằng để ngăn chặn sự tích tụ enzyme PG trong cà chua, phải đưa
vào một gien đảo ngược, một gien “antisense” được thiết kế để ngăn ngừa hoặc
giảm đi sự hình thành của enzyme PG.
Mong đợi của nhóm khoa học gia này là trái cà chua chín nhưng vẫn còn
cứng, thậm chí còn cho phép nó được vận chuyển đến thị trường sau khi đã chín
mùi. Vận chuyển trái cà chua chín sẽ tránh được việc thu hái trái đang còn xanh
để sau đó phải xử lý nhân tạo bằng cách xịt ethylene, tạo ra màu cà chua chín đỏ
nhưng bên trong ruột vẫn còn hườm, không có mùi vị của cà chua chín.
Đến năm 1987, các nhà khoa học của Calgene xác định gien PG cà chua,
phát triển các phương pháp chuyển đổi và tái tạo cà chua, và sản xuất cây cà
chua với các cấu trúc ADG chèn vào DNA của PG. Dựa trên kết quả từ 8 cuộc
điều tra thực địa, vào tháng 10 năm 1992, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã xác định
rằng các giống cà chua mang gien PG-antisense không gây hại cho thực vật,
người và không cần phải có giấy phép cho việc thử nghiệm hoặc vận chuyển
trong nước nữa.
Qua tháng 5 năm 1994, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa
Kỳ FDA đáp ứng yêu cầu của công ty Calgene, Inc. chấp thuận việc đưa ra các
cấu trúc gen kháng kanamycin cần thiết để tạo ra giống cà chua PG-antisense.
Các sinh vật kháng Kanamycin trong ruột con người và động vật và trong đất
được xác định là phổ biến và phong phú đến mức chúng sẽ vượt qua bất kỳ
ảnh hưởng tiềm ẩn nào của các gien tương ứng trong cây trồng biến đổi gien.
Các phản ứng dị ứng với protein kháng kanamycin cũng được xác định là rất
khó xảy ra.
Các dữ liệu do công ty Calgene đưa ra, bao gồm các nghiên cứu trồng
trọt, chăn nuôi, cho thấy cà chua PG-antisense không thể phân biệt được với
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cà chua truyền thống. Chỉ có ngoại lệ là pectin của tế bào vỏ trái cây bị phân
hủy chậm hơn, và giống cà chua này khi làm xốt (tomato paste) thì có độ nhớt/
viscosity cao hơn giống bình thường.
Song song với nỗ lực của Calgene trong việc phát triển giống cà chua
PG-antisense, công ty bắt đầu tiếp thị kinh doanh và gặp gỡ với các nhà lãnh
đạo cộng đồng, các đại diện truyền thông và người tiêu dùng ở Davis, California và Chicago, hai địa điểm được lựa chọn để giới thiệu lần đầu cà chua SAVR
FLAVR. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1994, cà chua biến đổi gien FLAVR SAVR
được giới thiệu. Tuy nhu cầu cho sản phẩm này cao, nhưng sản phẩm không
mang về lợi nhuận do chi phí sản xuất và phân phối cao. Calgene đã tiêu tốn
đến 2, 5 triệu đô la Mỹ để tạo ra được giống cà chua này.
Năm 1996, cà chua xốt/tomato paste đóng hộp Zeneca được giới thiệu ở
chuỗi hàng tạp hóa Sainsbury’s và Safeway tại Vương quốc Anh. Đây là xốt cà
chua được chế biến từ cà chua PG-antisense được trồng tại bang California, Mỹ.
Hơn 1.8 triệu lon cà chua xốt, được ghi nhãn rõ ràng là có nguồn gốc từ cà chua
biến đổi gien, được bán từ năm 1996 đến đầu năm 1999. Nhờ có tính tồn trữ
cao nên chi phí trồng và chế biến giảm, làm giá bán rẻ hơn so với bình thường
20%. Việc kinh doanh biến đổi gien phát triển tốt cho đến mùa thu năm 1998 thì
doanh thu tự nhiên giảm đột biến. Safeway và Sainsbury tuyên bố ngưng mua
Zeneca và chấm dứt không bán các sản phẩm có thành phần biến đổi gien. Nghiên cứu cho thấy đây là áp lực của khách hàng không chấp nhận thức ăn biến
đổi gien, chứ không phải vì lý do về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo điều tra của Ủy ban điều trần Hạ viện Anh (U.K. House of Commons
1999), sở dĩ giới tiêu thụ Anh không mua cà chua xốt Zeneca nữa là vì (có thể
từ) một bài nghiên cứu của TS Arpad Pusztai vào tháng 8 năm 1998, làm dấy
lên sự quan tâm của giới báo chí và truyền thông sau đó. TS Pusztai đã tuyên
bố trong loạt bài nghiên cứu của ông rằng chuột cho ăn khoai tây biến đổi
gien đã có các hiệu ứng sinh học “có thể” làm thay đổi quá trình di truyền. Tuy
nhiên dù sau đó, các cuộc nghiên cứu độc lập khác và Ủy ban điều trần Hạ viện
Anh đã xác minh rằng kết luận của TS Pusztai là không chính xác. Nhưng mũi
tên đã bắn đi. Đã chạm đến nỗi sợ hãi vô hình của giới tiêu thụ. Sản phẩm cà
chua xốt Zeneca đã không trở lại các kệ hàng vì đã có các sản phẩm khác thay
thế. Cà chua xốt Zeneca ở thị trường Anh biến mất làm ngành trồng cà chua
biến đổi gien ở California cũng biến mất theo.
Công ty Calgene Inc. được thành lập trong một garage tại Davis bang California vào năm 1980, khởi nghiệp bằng nghiên cứu & phát triển công nghệ
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sinh học. Calgene là người tiên phong trong sự bùng nổ công nghệ sinh học
thế giới. Công ty nổi tiếng với cây biến đổi gien cà chua, cải dầu và bông vải,
đặc biệt giống cà chua biến đổi gien Flavr Savr. Sản phẩm Flavr Savr tuy thành
công về mặt khoa học nhưng thất bại về mặt thương mại, tiếp thị.
Calgene bị phá sản và Monsanto đã mua lại Calgene vào năm 1996.
Việt Nam và thức ăn biến đổi gien
Kể từ khi tham gia WTO năm 2007, Việt Nam đã phát triển mạnh ngành
chăn nuôi nhưng mỗi năm phải chi hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu thức ăn
chăn nuôi. Trong các loại nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi gồm lúa mì, bắp/
ngô, đậu nành/đậu tương và dầu mỡ động thực vật, bắp là một trong 10 mặt
hàng nông sản mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất. Cụ thể năm 2014 nhập
5, 37 triệu tấn (trị giá 1, 37 tỷ USD); năm 2015 nhập 7, 55 triệu tấn (trị giá 1, 64
tỷ USD); và năm 2016 nhập 8, 3 triệu tấn (trị giá 1, 65 tỷ USD). Nguyên nhân,
theo Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), là do “Việt Nam trồng bắp
khoảng trên dưới 1, 2 triệu ha. Với địa hình khó khăn, điều kiện canh tác không
thuận lợi dẫn tới năng suất trung bình còn khá thấp, chỉ ở mức 4, 6 tấn/ha”.
Do vậy, Bộ NN&PTNT có giải pháp là “gia tăng năng suất trên diện tích
sẵn có để gia tăng sản lượng, thông qua việc đẩy mạnh giống bắp biến đổi gien
vì giống này sẽ hạn chế tối đa hư hại năng suất sâu hại, cỏ dại, đồng thời giảm
chi phí đầu vào cũng như các tác động tiêu cực lên môi trường. Đây là cách mà
nhiều quốc gia như Mỹ, Brasil, Argentina đã làm. Các quốc gia đó không chỉ
đáp ứng đủ nhu cầu bắp trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác,
trong đó có Việt Nam”.
Bộ NN&PTTN định hướng đến năm 2020 sẽ chuyển đổi 700-800 nghìn ha
trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm khác, trong đó cây bắp là cây
trồng chuyển đổi chủ lực. Vùng ĐBSCL được xác định là vùng trọng tâm chuyển
đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả nhằm giảm áp lực tiêu thụ
lúa gạo, tăng sản lượng một số nông sản thị trường trong nước cần, nhất là bắp.
Từ quan điểm nói trên, ngày 11 tháng 8 năm 2014, Việt Nam chính thức
phê chuẩn cây trồng thương mại cho bắp và đậu nành biến đổi gien với mục
đích để cắt giảm nhập khẩu. Có 4 công ty được Bộ NN&PTNT cấp giấy xác
nhận thực vật biến đổi gien đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn
nuôi. Đó là công ty hạt giống Dekalb Việt Nam (6 giống bắp, 6 giống đậu nành.
Công ty Dekalb Việt Nam là Monsanto); Syngenta Việt Nam (4 giống bắp);
Bayer Việt Nam (1 giống bắp, 2 giống đậu nành); và Pioneer Hi-bred Việt Nam
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(1 giống bắp, 6 giống đậu nành). Việt Nam không có công ty nào vì chưa có
khả năng tạo giống biến đổi gien.
Thế là Việt Nam trở thành một trong 29 quốc gia thành viên của câu lạc bộ
cây trồng thương mại biến đổi gien!
Vậy thì Việt Nam có giảm phụ thuộc nhập khẩu bắp không?
Vào năm 2016, với diện tích trồng bắp1, 15 triệu ha và năng suất trung
bình 4, 55 tấn/ha, Việt Nam đã sản xuất được 5, 244 triệu tấn bắp. Cũng trong
năm này, Việt Nam nhập 8, 3 triệu tấn bắp, trị giá 1, 65 tỷ USD. Như vậy nhu
cầu bắp cho Việt Nam vào năm 2016 là 13.544.000 tấn.
Theo kế hoạch của Bộ NN & PTNT, đến năm 2020 Việt Nam sẽ trồng bắp
biến đổi gien trên 800.000ha. Vậy hãy làm con tính nhỏ sau đây để xem vào
năm 2020 Việt Nam có giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu bắp hay không.
1. Giả sử nếu diện tích trồng bắp vẫn giữ 1.150.000 ha, thì vào năm 2020
Việt Nam sẽ đạt một sản lượng bắp như sau:
- 800.000 ha bắp GM x 5, 93 t/ha………4.747.200 tấn (Theo báo cáo của Bộ
NN&PTNT, bắp GM có năng suất cao hơn ns trung bình 29%, tức là 5, 93t/ha)
- 350.000 ha bắp bình thường x 4, 6 t/ha…………1.610.000 tấn
- Tổng sản lượng bắp năm 2020……………….....6.357.200 tấn
2. Giả sử nếu nhu cầu bắp của Việt Nam vào năm 2020 vẫn y như năm
2016, tức là 13.544.000 tấn, thì Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 7.186.800 tấn
mới đủ. Nếu mua với giá của năm 2016; U$198, 8/tấn, thì ngoại tệ phải trả
là…1.428.735.840 USD.
3. Để trồng 800.000ha bắp GM, Việt Nam phải mua hạt giống GM
của 4 công ty nói trên, giá đắt hơn 4 lần so với giá hạt giống bắp trong
nước. Ngoại tệ để mua hạt giống GM là: 50kg hạt giống/ha x 200.000đ/kg x
800.000ha….363.600.000 USD.
4. Kết luận: Việt Nam phải trả một lượng ngoại tệ đến 1, 79 tỷ USD, nhiều
hơn lượng ngoại tệ 1, 65 tỷ USD nhập khẩu 8, 3 tấn bắp của năm 2016.
Như vậy vào năm 2020, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu bắp.
Nhưng còn phụ thuộc thêm bắp giống vì Việt Nam không có giống nào cả,
và tương lai cũng chưa thấy có khả năng sản xuất giống bắp biến đổi gien cho
riêng mình. Việt Nam có 68 cơ sở/công ty nghiên cứu, lai tạo, sản xuất và kinh
doanh hạt giống bắp, với doanh thu 850-1000 tỷ đồng/năm. Khi Việt Nam
trồng bắp biến đổi gien trên 800 nghìn ha, một số lớn của 68 công ty hạt giống
bắp Việt Nam sẽ mất doanh thu!
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Tăng dân số và biến đổi khí hậu sẽ làm cho đất đai canh tác được của
Việt Nam càng lúc càng ít đi, trong khi ngành chăn nuôi và chế biến nông
sản & thực phẩm càng lúc càng tăng trưởng. Việt Nam sẽ luôn phụ thuộc
vào việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn cho ngành chăn nuôi từ nước ngoài.
Vào tháng 4 năm 2016, giá bắp nhập khẩu là 4800đ/kg trong khi bắp
“made in Vietnam” có giá 5300đ/kg nên việc khuyến khích nông dân ĐBSCL
trồng bắp thay lúa sẽ là một thách thức vô cùng lớn cho nhà nước Việt Nam.
Thay lời kết
Từ khi ra đời, thức ăn biến đổi gien đã gặp nhiều phản ứng trái chiều, mà
trong đó Âu châu và Nhật là hai thị trường chống đối mạnh mẽ nhất. Úc và
Tân Tây Lan thì dè dặt hơn, cho phép kinh doanh nhưng phải dán nhãn. Riêng
Phi châu - nơi hàng năm nạn đói vẫn xảy ra - thì lạ thay, phản ứng rất gay gắt.
Năm 2003 chính phủ Zambia từ chối không nhận viện trợ của Liên Hiệp Quốc
chỉ vì bắp viện trợ là thức ăn biến đổi gien từ Mỹ. Hành động này đã làm cho
nạn đói của Zambia trở nên vô cùng trầm trọng nên năm 2005 chính phủ này
đành phải thay đổi thái độ, nhận lại viện trợ, nhưng bộ trưởng nông nghiệp
Zambia là Mundia Sikatana vẫn khẳng định luật cấm thức ăn biến đổi gien tại
Zambia vẫn còn hiệu lực. Ông nói “chúng tôi không muốn thức ăn biến đổi gien
và chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều tiếp tục sản xuất thức ăn không
biến đổi gien”. Cũng cần nhắc lại trước đây vào năm 1999, bắp của Mỹ cũng đã
bị thị trường Âu châu tẩy chay vì là bắp biến đổi gien.
Việt Nam là một “đại gia” xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản của thế giới.
Gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, tôm, cá tra, cá basa…là những mặt hàng xuất
khẩu quan trọng đem hàng tỷ Mỹ kim ngoại tệ về cho đất nước. Do đó vấn đề
cốt tử của nông nghiệp Việt Nam là phải quan tâm đến khách hàng xem có
chấp nhận thức ăn biến đổi gien không. Cứ giả sử 4-5 triệu tấn gạo của Việt
Nam là “gạo GM” thì liệu ta có xuất khẩu được hàng tỷ Mỹ kim như những
năm qua không? Bởi vì chỉ bị “nghi ngờ” có lẫn gạo biến đổi gien mà ngành
lúa gạo Mỹ đã mất 1.2 tỷ USD xuất khẩu năm 2006. Dĩ nhiên đối với Mỹ, 1.2
tỷ USD là nhỏ vì lợi nhuận trong việc bán hạt giống GM và những phụ kiện
công nghệ sinh học còn lớn hơn nhiều. Ví dụ chỉ với một công ty như Monsanto,
năm 2007 họ đã bán hạt giống GM thu về 5 tỷ USD, bán sản phẩm công nghệ
sinh học thu về 8.5 tỷ USD = 13.5 tỷ USD. Không có công nghệ, không có sản
phẩm và giống biến đổi gien, Việt Nam không thể và không nên bắt chước
theo những quốc gia tiên tiến, giàu mạnh như Mỹ được!
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Trở thành quốc gia có sản xuất giống cây trồng biến đổi gien, tuy có tăng
đôi chút về sản lượng bắp, đậu nành… nhưng Việt Nam lại đối mặt với những
thách thức mới vô cùng lớn: 1. Phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ và hạt
giống biến đổi gien của nước ngoài; 2. Xuất khẩu nông thủy hải sản sẽ gặp
khó khăn - đặc biệt ở thị trường EU, Nhật - vì nhãn hiệu biến đổi gien; 3. Dễ
trở thành thị trường tiêu thụ thức ăn biến đổi gien cho các nước tiên tiến; 4.
Không còn cơ hội quảng cáo thương hiệu nông sản & thực phẩm Việt Nam là
ngon, sạch đẹp và không có cây/con biến đổi gien.
Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa báo cáo cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm
2017, Việt Nam đã nhập khẩu đến 4, 13 triệu tấn bắp, trị giá 825 triệu USD.
Rứa là không có chi thay đổi cả. Chỉ mất tiêu thương hiệu Việt Nam GMO-free.
Tiếc!
Sydney 30 September 2017

Nguyễn Quốc Vọng

GSTS tại Khoa Công nghệ sinh học,
Trường Khoa học Ứng dụng,
Đại học RMIT, Melbourne - Úc.
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28
TRUNG QUỐC
CHỌI VỚI HOA KỲ
Quản lý cuộc xung đột sắp tới giữa hai nền văn minh
Graham Allison, Foreign Affairs, September/October 2017

GRAHAM ALLISON là Giáo sư môn Chính phủ thuộc chương trình
Douglas Dillon tại Harvard Kennedy School of Government. Tiểu luận này
phỏng theo cuốn sách của ông, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? [Khó tránh được chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung Quốc
có thể thoát chiếc bẫy Thucydides không?] (Houghton Mifflin Harcourt, 2017)

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong một cuộc diễu binh tại
Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tháng Bảy 2017. (CHINA DAILY/REUTERS)
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Khi người Mỹ thức tỉnh trước một Trung Quốc đang trỗi dậy cạnh tranh
với Hoa Kỳ trên mọi đấu trường, nhiều người cố tìm an ủi bằng tin tưởng rằng
một khi Trung Quốc trở nên giàu mạnh hơn, nước này sẽ đi theo bước chân
của Đức, Nhật, và nhiều nước khác từng trải qua những chuyển đổi sâu rộng
và dần dần trở thành các nền dân chủ tự do tiên tiến. Theo quan điểm này, một
hỗn hợp kỳ diệu gồm toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu thụ đặt cơ sở trên kinh tế
thị trường, và việc hội nhập vào trật tự quốc tế dựa vào luật pháp cuối cùng sẽ
khiến Trung Quốc trở nên dân chủ trong lãnh vực đối nội và phát triển để trở
thành cái mà cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Zoellick có lần mô tả là
“một cường quốc thành viên có trách nhiệm” [a responsible stakeholder] trong
lãnh vực đối ngoại.
Samuel Huntington bất đồng với quan điểm trên. Trong tiểu luận “Sự xung
đột giữa các nền văn minh?” xuất bản trên tạp chí này năm 1993, nhà nghiên
cứu chính trị Huntington tranh luận rằng các đường rạn nứt địa tầng văn hóa
[cultural fault lines] sẽ trở thành một đặc điểm xác định tính cách của thế giới
hậu-Chiến tranh Lạnh, chứ không biến mất trong một trật tự thế giới tự do
toàn cầu [a global liberal world order]. Ngày nay người ta còn nhớ đến lập luận
của Huntington chủ yếu vì tính tiên tri của nó trong việc soi rọi đường rạn nứt
giữa “văn minh Phương Tây và văn minh Hồi giáo” – một rạn nứt được phơi
bày mạnh mẽ nhất qua các cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín và hậu quả của
chúng. Nhưng Huntington đã thấy được cái hố sâu phân cách Phương Tây do
Mỹ lãnh đạo với văn minh Trung Hoa cũng sâu sắc, lâu bền, và quan trọng
không kém. Ông viết: “Chính quan niệm cho rằng có thể có một "nền văn
minh phổ quát" là một khái niệm Phương Tây, trực tiếp xung khắc với tính cá
biệt [particularism] của hầu hết các xã hội Châu Á và với việc họ nhấn mạnh
những gì phân biệt dân tộc này với dân tộc khác.”
Lịch sử thế giới những năm tháng về sau đã biện hộ cho lập luận của Huntington. Những thập niên tới sẽ chỉ củng cố thêm quan điểm này mà thôi. Hoa
Kỳ là hiện thân những gì Huntington coi là văn minh Phương Tây. Và những
căng thẳng giữa các giá trị, các truyền thống, triết lý của Mỹ và của Trung
Quốc sẽ làm tồi tệ thêm các sức ép cơ bản mang tính cấu trúc thường diễn ra
mỗi khi một cường quốc đang trỗi dậy, như Trung Quốc, đe dọa thay thế một
cường quốc cố hữu, như Hoa Kỳ chẳng hạn.
Lý do vì sao những chuyển đổi vị trí như thế thường dẫn đến chiến tranh
được lý giải bằng chiếc bẫy Thucydides, đặt tên theo sử gia Hi Lạp cổ đại, người
đã nhận xét có một tương tác nguy hiểm giữa một thành Athens đang trỗi dậy
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và một thành Sparta đang thống trị. Theo Thucydides, “chính sự trỗi dậy của
Athens và sự sợ hãi mà sự kiện này gieo vào tâm lý người Sparta đã làm cho
chiến tranh trở thành khó tránh. Thật dễ hiểu, các cường quốc đang trỗi dậy
cảm thấy một ý thức gia tăng về quyền lợi, đòi hỏi ảnh hưởng và sự kính nể lớn
hơn. Các cường quốc đã có sẵn, đối diện các thế lực thách thức, có xu thế trở
nên sợ hãi, bất ổn tinh thần, và rơi vào thế phòng ngự. Trong một môi trường
như thế, các hiểu lầm bị phóng đại, sự đồng thuận hãy còn khó kiếm, trong
khi các biến cố và các hành động của nước thứ ba lẽ ra là không nghiêm trọng
hoặc có thể quản lý lại có thể châm ngòi những cuộc chiến mà các vai chính
không bao giờ muốn theo đuổi.
Trong trường hợp của Mỹ và Trung Quốc, những rủi ro của chiếc bẫy Thucydides tăng gấp bội do sự thiếu tương hợp giữa nền văn minh của hai nước,
điều này làm trầm trọng thêm sự ganh đua giữa hai đại cường và càng khiến
họ khó xích lại với nhau. Sự bất đồng này dễ được nhận ra trong những dị biệt
sâu sắc giữa quan niệm của người Mỹ và người Trung Quốc về nhà nước, kinh
tế và vai trò của cá nhân, quan hệ giữa các quốc gia, và thời gian tính.
Người Mỹ coi chính phủ như một một cái gì xấu xa nhưng đành phải
chấp nhận [a necessary evil] và họ tin rằng xu thế độc tài và lạm quyền của
nhà nước là đáng sợ và phải được kiềm chế. Đối với người Trung Quốc,
chính phủ là một cái gì tốt lành tất yếu [a necessary good], là cột trụ cơ bản
đảm bảo trật tự và ngăn ngừa rối loạn. Trong chủ nghĩa tư bản thị trường tự
do kiểu Mỹ, chính phủ đặt ra pháp luật và thi hành chúng; sở hữu nhà nước
và sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế đôi khi diễn ra nhưng đấy là
những ngoại lệ không ai mong muốn. Trong nền kinh tế thị trường do nhà
nước lãnh đạo của Trung Quốc, chính phủ đặt chỉ tiêu tăng trưởng, lựa chọn
và bao cấp các công nghiệp cần phát triển, thúc đẩy các công ty quán quân
quốc gia [national champions], và thực hiện các dự án dài hạn quan trọng để
đẩy mạnh lợi ý quốc gia.
Văn hóa Trung Quốc không ca tụng chủ nghĩa cá nhân kiểu Mỹ, một chủ
nghĩa đánh giá xã hội theo mức độ tốt đẹp mà nó cam kết bảo vệ các quyền
cá nhân và nuôi dưỡng tự do cá nhân. Trên thực tế, tiếng Hán gerenzhuyi, chỉ
“chủ nghĩa cá nhân”, gợi ý một quan tâm ích kỷ đặt bản thân lên trên cộng
đồng. Khẩu hiệu của Trung Quốc có giá trị tương đương với [câu nói của Patrick Henry, một nhân vật Cách mạng Mỹ, ND] “cho tôi tự do hay cho tôi chết”
sẽ là “cho tôi một cộng đồng hài hòa hay cho tôi được hi sinh.” Đối với Trung
Quốc, trật tự là giá trị cao nhất, và sự hài hòa là kết quả của một tôn ti trật tự
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[hierarchy] trong đó các thành viên phải tuân theo lệnh truyền đầu tiên của
Khổng Tử: Phải biết vị trí của mình.
Quan điểm này không chỉ áp dụng cho đời sống xã hội trong nước mà còn
áp dụng cho các vấn đề toàn cầu, trong đó người Trung Quốc quan niệm rằng
vị trí hợp lệ của Trung Quốc là ở trên đỉnh kim tự tháp; các quốc gia khác phải
được sắp xếp như những chư hầu [subordinate tributaries]. Quan điểm Mỹ có
phần khác. Chí ít từ khi Thế chiến II chấm dứt, Washington luôn luôn tìm cách
ngăn chặn sự xuất hiện của một “đối thủ ngang hàng” [peer competitor] thách
thức địa vị bá quyền quân sự Mỹ. Nhưng các khái niệm của Mỹ về trật tự quốc
tế hậu chiến cũng luôn nhấn mạnh nhu cầu đòi hỏi một hệ thống toàn cầu dựa
vào luật lệ [a rule-based global system] có thể kiềm chế thậm chí cả Hoa Kỳ.
Sau cùng, người Mỹ và người Trung Quốc quan niệm về thời gian và trải
nghiệm thời gian khác nhau. Người Mỹ thường tập trung vào hiện tại và
thường đếm thời gian bằng giờ hoặc bằng ngày. Người Trung Quốc, trái lại,
có ý thức lịch sử sâu sắc hơn và thường suy nghĩ dài hạn bằng thập kỷ và thậm
chí thế kỷ.
Dĩ nhiên, đây là những điểm khái quát, chung chung, chắc chắn giảm thiểu
và không phản ánh đầy đủ những khía cạnh phức tạp của xã hội Mỹ và xã hội
Trung Quốc. Nhưng chúng cũng đưa ra những nhắc nhở quan trọng mà các
nhà làm chính sách tại Hoa Kỳ và tại Trung Quốc cần phải quan tâm trong việc
tìm cách quản lý cuộc cạnh tranh giữa hai nước để khỏi gây chiến tranh.
CHÚNG TÔI LÀ SỐ MỘT
Những bất đồng văn hóa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trở nên tồi tệ vì một
đặc điểm nổi cộm mà cả hai nước đều có: một mặc cảm tự tôn cực độ. Mỗi
nước tự coi mình là phi thường – nói trắng ra là không ai bằng. Nhưng trên đời
chỉ có thể có một số một mà thôi. Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng Singapore,
nghi ngờ về khả năng thích nghi của Mỹ trước một Trung Quốc đang trỗi dậy.
“Đối với Mỹ, việc bị thay thế, đừng nói trên toàn thế giới mà chỉ nội Tây Thái
Bình Dương không mà thôi, bởi một dân tộc Châu Á lâu đời bị khinh miệt là
suy đồi, yếu hèn, thối nát, và trì trệ là một điều rất khó chấp nhận về mặt tâm
lý, ” ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1999. “Cảm thức ưu việt văn hóa
của người Mỹ sẽ làm cho việc thích nghi này cực kỳ khó khăn.”
Trong một số cung cách, chủ nghĩa phi thường của Trung Quốc [Chinese
exceptionalism] có ảnh hưởng sâu rộng hơn người Mỹ. “Đế chế Trung Hoa coi
mình là trung tâm của thế giới văn minh, ” nhà sử học Harry Gelber viết trong
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cuốn Nations Out of Empires [Những quốc gia phát xuất từ các đế chế] xuất
bản năm 2001. Trong thời đại đế chế, “quan lại Trung Quốc không quan niệm
về một “nước Trung Hoa” hay một “nền văn minh Trung Hoa” theo ý nghĩa
hiện đại. Đối với họ, trên thế giới chỉ có người Hán và phần còn lại là man rợ
[barbarism]. Theo định nghĩa, bất cứ những gì thiếu văn minh đều là man rợ.”
Mãi đến ngày nay, người Trung Quốc vẫn rất tự hào về những thành tựu
văn minh của mình. “Dân tộc ta là một dân tộc vĩ đại, ” Chủ tịch Tập Cận Bình
tuyên bố trong một diễn văn năm 2012. “Trong quá trình văn minh và phát
triển hơn 5.000 năm lịch sử, dân tộc Trung Hoa đã có những đóng góp trường
cửu cho văn minh và tiến bộ nhân loại.” Thật vậy, Tập tuyên bố trong tác phẩm
xuất bản năm 2014, The Governance of China [Việc điều hành quốc gia tại
Trung Quốc], rằng “nền văn minh liên tục của Trung Quốc không những
không có một hình thái tương đương nào trong thiên hạ, mà còn là một thành
tựu độc đáo trong lịch sử thế giới.”
Người Mỹ cũng thế. Họ coi mình là đội ngũ tiên phong của văn minh nhân
loại, đặc biệt về phát triển chính trị. Khát vọng tự do được trân trọng ghi trong
văn bản cốt lõi của tín điều chính trị Mỹ, bản Tuyên ngôn Độc lập, công bố
rằng “mọi người sinh ra đều bình đẳng” và họ được “Tạo hóa ban cho những
quyền nhất định mà không ai có thể tước đoạt.” Bản tuyên ngôn xác định rõ
ràng những quyền này gồm có “quyền Sống, quyền Tự do và quyền mưu cầu
Hạnh phúc” và quyết đoán rằng những quyền này không phải là các vấn đề
cần tranh cãi mà là những chân lý “hiển nhiên” [self-evident truths]. Đúng
như nhà sử học Mỹ Richard Hofstadter đã viết, “Định phận của chúng ta như
một quốc gia là không có các ý thức hệ, mà chỉ có đồng thuận [về các quyền
con người].” Tương phản với điều này, trật tự là nguyên tắc chính trị cốt lõi của
người Trung Quốc – và trật tự phát xuất từ tôn ti [hierarchy]. Tự do cá nhân
kiểu Mỹ sẽ gây rối loạn cho tôn ti trật tự; theo quan điểm Trung Quốc, tự do cá
nhân sẽ chuốc lấy hỗn loạn.
LÀM NHƯ TA NÓI … VÀ NHƯ TA LÀM?
Những khác biệt triết lý này được biểu hiện trong khái niệm của mỗi nước
về vai trò của chính phủ. Mặc dù rất lo lắng, vì thiếu tin tưởng vào quyền hành
nhà nước, các nhà lập quốc Hoa Kỳ cũng nhìn nhận rằng xã hội cần có chính
phủ. Nếu không thì lấy ai bảo vệ người công dân khỏi hiểm họa ngoại xâm
hoặc các vi phạm quyền sống do bọn tội phạm trong nước gây ra? Nhưng họ
phải vật lộn với một tình trạng khó xử: một chính phủ đủ mạnh để thể hiện các
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chức năng cốt lõi sẽ có xu thế độc tài. Để quản lý thách đố này, họ thiết kế một
chính phủ gồm “các định chế phân lập chia sẻ quyền hành, ” như nhà sử học
Richard Neustadt mô tả. Nỗ lực này cố tình tạo ra một cuộc đấu tranh thường
trực giữa các ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp [the executive, legislative,
and judicial branches], thường đưa đến trì hoãn, bế tắc và thậm chí rối loạn
chức năng. Song nó cũng cung ứng các biện pháp kiểm soát và quân bình lẫn
nhau chống lại lạm quyền.
Khái niệm của người Trung Quốc về chính phủ và vai trò của nó gần như
hoàn toàn khác. Đúng như Lý Quang Diệu nhận xét, “Lịch sử và các sử liệu
văn hóa của Trung Quốc cho thấy hễ khi nào có một trung tâm quyền lực vững
mạnh (Bắc Kinh hoặc Nam Kinh) thì Trung Quốc mới được thái bình và thịnh
vượng. Hễ khi nào trung tâm đó suy yếu thì các tỉnh và các quận huyện lại bị
các sứ quân điều khiển.” Do đó, cái thể loại chính quyền trung ương mạnh mà
người Mỹ phản đối thì với người Trung Quốc lại là tác nhân quan trọng thúc
đẩy trật tự và lợi ích chung ở trong và ngoài nước.
Trong một số phương diện, chủ nghĩa phi thường của Trung Quốc có ảnh
hưởng sâu rộng hơn phiên bản Mỹ.
Với người Mỹ, dân chủ là thể chế chính đáng duy nhất của nhân loại: chính
quyền nhận được tính hợp pháp của mình từ sự đồng thuận của người được cai
trị. Nhưng đấy không phải là quan niệm chủ đạo tại Trung Quốc, nơi người dân
tin rằng chính phủ hưởng được hoặc mất đi tính hợp pháp chính trị là do thành
tích của mình. Trong một bài nói chuyện có tính khiêu khích do Tổ chức TED
truyền đi năm 2013, nhà đầu tư mạo hiểm [venture capitialist] Eric Li, có văn
phòng tại Thượng Hải, đã thách thức tính ưu việt thường được gán cho thể chế
dân chủ. Li kể lại. “Tôi đáp, “Sao không nói đến tài ba lãnh đạo của Đảng?’” Rồi
ông tiếp tục nhắc nhở thính giả rằng năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc
lên nắm chính quyền, “Trung Quốc đang lún sâu vào nội chiến, bị ngoại bang
xâu xé, [và] tuổi thọ rung bình của người dân là 41 tuổi. Ngày nay [Trung Quốc]
là nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, một cường quốc công nghiệp, và nguời
dân sống trong cảnh phồn vinh ngày càng tăng tiến.”
Ngoài ra, Washington và Bắc Kinh còn có những đường lối khác nhau rõ
rệt trong việc thúc đẩy các nguyên tắc chính trị cơ bản trên trường quốc tế.
Người Mỹ tin tưởng rằng các quyền con người và thể chế dân chủ là những
nguyện vọng phổ quát [universal aspirations], chỉ cần đòi hỏi tấm gương của
Hoa Kỳ (và đôi khi một cú hích của chủ nghĩa đế quốc mới) được thể hiện
khắp nơi. Như Huntington đã viết trong tác phẩm tiếp nối của ông, The Clash
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of Civilizations [Sự va chạm giữa các nền văn minh], Hoa Kỳ là một “quốc gia
truyền giáo [a missionary nation], ” được thúc đẩy bằng niềm tin cho rằng
“các dân tộc phi-Phương Tây phải theo đuổi các giá trị Phương Tây … và phải
thể hiện các giá trị này trong định chế của họ.” Hầu hết người Mỹ tin rằng các
quyền dân chủ sẽ mang lại lợi ích cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên thế giới.
Qua nhiều thập tiên, Washington liên tục theo đuổi một chính sách đối
ngoại tìm cách thúc đẩy chính nghĩa dân chủ – thậm chí đôi khi còn khi áp đặt
nó lên những người không chấp nhận thể chế dân chủ. Trái lại, mặc dù người
Trung Quốc tin rằng các dân tộc khác có thể ngưỡng mộ họ, khâm phục các
đức tính của họ, và thậm chí cố gắng bắt chước lối ứng xử của họ, nhưng lãnh
đạo Trung Quốc không tuyên truyền cổ vũ cho đường lối của mình. Như nhà
ngoại giao Mỹ Henry Kissinger nhận xét, đế chế Trung Hoa “không xuất khẩu
tư tưởng của mình mà chỉ để các dân tộc khác tự đến tìm kiếm học hỏi.” Và
chẳng có gì đáng ngạc nhiên, lãnh đạo Trung Quốc rất nghi ngờ các nỗ lực của
Hoa Kỳ nhằm uốn nắn họ đi theo tín điều của Mỹ. Vào những năm cuối của
thập niên 1980, Đặng Tiểu Bình, người lãnh lạo Trung Quốc từ 1978 đến 1989
và là người khởi động tiến trình tự do hóa kinh tế của nước này, than phiền với
một khách quí đến thăm Trung Quốc rằng cuộc thảo luận của Phương Tây về
“nhân quyền, tự do, và dân chủ được thiết kế chỉ để đảm bảo lợi ích của những
nước giàu mạnh cố lợi dụng sức mạnh của mình để ức hiếp các nước nhỏ, theo
đuổi địa vị bá quyền và thực hiện đường lối chính trị đại cường.”
SUY NGHĨ NHANH VÀ SUY NGHĨ CHẬM
Cảm thức của người Mỹ và người Trung Quốc về quá khứ, hiện tại, và
tương lai trên cơ bản là khác nhau rõ rệt. Người Mỹ hãnh diện chào mừng
nước mình vừa tròn 241 tuổi vào tháng Bảy qua; người Trung Quốc muốn
nhắc nhở rằng lịch sử của họ trải dài đến năm thiên niên kỷ. Các lãnh đạo
Mỹ thường nhắc đến “thử nghiệm Mỹ” [the American experiment]; các chính
sách đôi khi bừa bãi của Mỹ phản ánh thái độ này. Trái lại, Trung Quốc tự coi
mình là một bộ phận trường tồn của nhân loại: Trung Quốc đã luôn luôn hiện
hữu và sẽ luôn luôn hiện hữu.
Chính vì có ý thức rộng lớn về thời gian, các lãnh đạo Trung Quốc cẩn thận
phân biệt những gì cấp tính [the acute] với những gì mạn tính [the chronic]
và những gì khẩn cấp [the urgent] với những gì chỉ ở mức độ quan trọng [the
merely important]. Thật khó tưởng tượng ra một nhà lãnh đạo chính trị Mỹ đề
nghị rằng một vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng nào đó cần phải được
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gác lại cả một thế hệ. Nhưng đó chính là điều Đặng Tiểu Bình đã làm năm
1979, khi ông dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc trong các đàm phán với Nhật
Bản về Quần đảo Điếu ngư/Senkaku và chấp nhận một giải pháp nhiên hậu,
thay vì một giải pháp tức thời, cho cuộc tranh chấp.
Luôn luôn nhạy cảm hơn người Trung Quốc, trước các đòi hỏi của giới
truyền thông và công luận, các nhà chính trị Mỹ thường nhảy vào Twitter hay
công bố các sách lược rổn rảng cường điệu, hứa hẹn các giải pháp tức thời.
Trái lại, lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra kiên trì hơn về mặt chiến lược: họ thoải
mái đợi cho vấn đề trôi qua, miễn là các xu thế vẫn nằm trong chiều hướng
thuận lợi cho họ. Người Mỹ tự coi mình là chuyên gia giải quyết vấn đề. Phản
ánh chủ nghĩa ngắn hạn [short-termism] của họ, người Mỹ nhìn các vấn đề có
tính riêng lẻ, cần phải giải quyết ngay vấn đề này để có thể bước qua các vấn đề
tiếp theo. Nhà tiểu thuyết và sử học Mỹ Gore Vida đã từng gọi nước ông “the
United States of Amnesia” [Hiệp Chúng Quên] – nơi mà mọi ý tưởng đều là
sáng kiến và mọi cuộc khủng hoảng đều không có tiền lệ. Điều này rất tương
phản với ký ức sâu sắc của người Trung Quốc về lịch sử và các định chế của họ.
Họ cho rằng không có điều gì mới mẻ dưới ánh sáng mặt trời.
Thật vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường tin rằng có nhiều vấn đề
không thể giải quyết được và thay vì vậy phải quản lý chúng mà thôi. Họ coi
các thách đố có tính dài hạn và thường lặp đi lặp lại; các vấn đề họ đương đầu
hôm nay là hậu quả của các tiến trình đã diễn biến từ năm trước, thập kỷ trước,
hay thế kỷ trước. Các hành động chính sách họ thực hiện ngày nay giản dị sẽ
đóng góp vào diễn biến đó. Chẳng hạn, từ năm 1949, Đài Loan được cai trị bởi
cái mà Bắc Kinh gọi là Quốc Dân Đảng ác ôn [rogue Chinese nationalists].
Mặc dù lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng Đài Loan vẫn là một phần ruột
thịt của Trung Quốc, nhưng họ theo đuổi một chiến lược trường kỳ bằng cách
thắt chặt các quan hệ kinh tế và xã hội để dần dần dùng sức hút đặt đảo quốc
này dưới trướng của mình.
AI LÀ ÔNG CHỦ?
Cuộc xung đột giữa các nền văn minh mà nó sẽ làm cho Washington và
Bắc Kinh rất khó thoát khỏi chiếc bẫy Thucydides dần dần xuất hiện từ các
quan niệm xung khắc nhau về trật tự thế giới. Cách đối xử của Trung Quốc với
công dân của mình tạo kịch bản cho các quan hệ đối ngoại với các nước láng
giềng nhỏ bé. Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì trật tự trong nước bằng cách
thực thi một hệ thống tôn ti chuyên chế [authoritarian hierarchy] đòi hỏi sự
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kính nể và phục tòng của người dân. Lối ứng xử của Trung Quốc trên trường
quốc tế phản ánh những kỳ vọng tương tự về trật tự thế giới: trong lúc ứng
khẩu tại một cuộc họp năm 2010 của ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Trung
Quốc lúc bấy giờ Dương Khiết Trì đã phản ứng trước các than phiền về quyết
đoán của Trung Quốc trên Biển Hoa Nam [Biển Đông Việt Nam] bằng cách
tuyên bố với các đồng nhiệm khu vực và với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary
Clinton rằng “Trung Quốc là một nước lớn và các quốc gia khác là nước nhỏ,
và đấy chỉ là một sự thật.”
Trái lại, các nhà lãnh đạo Mỹ muốn thấy một chế độ pháp trị quốc tế, mà
trên cơ bản đó là chế độ pháp trị của nước Mỹ phóng lớn. Đồng thời, họ cũng
nhìn nhận thực tế quyền lực trong rừng rú ích kỷ toàn cầu, nơi làm sư tử vẫn
lợi hơn làm cừu. Washington thường cố gắng hoà giải tình trạng căng thẳng
này bằng cách mô tả một thế giới trong đó Hoa Kỳ là một bá quyền lương
thiện, đóng vai nhà lập pháp, viên cảnh sát, ông quan toà, và ban hội thẩm.
Washington thúc đẩy các cường quốc khác chấp nhận trật tự quốc tế dựa
trên luật pháp do Mỹ lãnh đạo. Nhưng theo quan điểm của Trung Quốc, việc
này giống như người Mỹ đặt ra luật lệ và các nước khác phải tuân theo mệnh
lệnh của Washington. Tướng Martin Dempsey, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham
mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, trở nên quen thuộc với nỗi bất bình có thể thấy
trước do quan điểm của Trung Quốc gây ra. “Một trong những điều làm tôi
đặc biệt chú ý về các quan chức Trung Quốc là, bất cứ khi nào tôi muốn nói
chuyện với họ về các chuẩn mực quốc tế hoặc các qui tắc ứng xử quốc tế, họ
đều vạch ra rằng những luật lệ đó được làm ra khi họ còn vắng mặt trên sân
khấu thế giới, ” Dempsey bình luận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí này
[Foreign Affairs] năm ngoái.
ĐƯỜNG AI NẤY ĐI
Qua gần ba thập niên, Hoa Kỳ là nước giàu mạnh nhất thế giới. Trong thời
gian đó, ảnh hưởng to lớn của Washington trên các vấn đề thế giới đã khiến
giới chóp bu và lãnh đạo các nước khác nhận thấy việc tìm hiểu văn hóa Mỹ
và đường lối chiến lược của Mỹ là thiết yếu. Nhưng trái lại, người Mỹ thường
cảm thấy mình có cái xa xỉ là không cần phải động não tìm hiểu thế giới quan
của dân nước khác – một sự thiếu quan tâm do nhiều tầng lớp quyền lực Mỹ
tin tưởng rằng đằng nào thì phần còn lại của thế giới cũng đang dần dà song
chắc chắn trở thành như Mỹ.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã thách
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thức thái độ thờ ơ này. Các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ bắt đầu nhận ra
rằng họ cần phải cải thiện sự hiểu biết của mình về Trung Quốc – nhất là về
tư duy chiến lược của Trung Quốc. Đặc biệt là, các nhà làm chính sách Mỹ bắt
đầu nhận ra những đặc điểm riêng trong cung cách tư duy của các người đồng
nhiệm Trung Quốc về việc sử dụng quân lực. Trong việc quyết định có nên tấn
công đối phương hay không, tấn công lúc nào và bằng cách nào, các lãnh đạo
Trung Quốc trong hầu hết các trường hợp đã tỏ ra hợp lý và thực tiễn. Nhưng
hơn thế nữa, các nhà làm chính sách Mỹ còn nhận ra năm cơ sở giả định [presumptions] và sở thích [predilections] của phía Trung Quốc; những điều này
có thể cung ứng thêm các chỉ dấu về hành vi chiến lược Trung Quốc có khả
năng thể hiện trong các cuộc đối đầu.
Trước hết, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, chiến lược của
Trung Quốc được thúc đẩy một cách không ngại ngùng bởi chính sách thực
dụng [realpolitik] và không hề bị vướng víu vì bất cứ một yêu cầu nghiêm
chỉnh nào để biện minh cho hành vi của Trung Quốc dựa trên luật pháp quốc
tế và chuẩn mực đạo đức. Thái độ này cho phép chính phủ Trung Quốc linh
hoạt một cách tàn nhẫn [ruthlessly flexible], vì Bắc Kinh ít cảm thấy bị ràng
buộc bởi các cơ sở lý luận trước đó [prior rationales] và gần như miễn dịch
[immune] đối với những chỉ trích về sự thiếu nhất quán của mình. Vì thế,
chẳng hạn, khi Kissinger đến Trung Quốc năm 1971 để bắt đầu các cuộc mật
đàm về việc nối tình hữu nghị Mỹ-Hoa, ông nhận thấy các người đối thoại với
ông không hề mù quáng vì ý thức hệ mà thẳng thắn đến mức thô bạo về lợi
ích quốc gia của Trung Quốc. Trong khi Kissinger và Tổng thống Mỹ Richard
Nixon cảm thấy một điều cần thiết là phải biện minh cho sự thỏa hiệp mà cuối
cùng họ đã đạt được [với Trung Quốc] để chấm dứt Chiến tranh Việt Nam
như một “hòa bình trong danh dự, ” thì Mao Trạch Đông thấy không cần phải
giả vờ, chẳng hạn nói rằng trong việc thiết lập quan hệ với tư bản Mỹ để tăng
cường địa vị của Trung Quốc trước mắt Liên Xô, một cách nào đó ông đang
đẩy mạnh một phong trào quốc tế xã hội chủ nghĩa rộng lớn hơn.
Ta có thể nói rằng, cũng như đường lối thực tiễn của Trung Quốc đối với
chính trị thế giới giúp cho Trung Quốc có một lợi thế hơn Mỹ, thế giới quan
chiến lược cực kỳ tổng thể [obsessively holistic strategic worldview] của Trung
Quốc cũng cho Trung Quốc một lợi thế không kém. Các nhà hoạch định chính
sách Trung Quốc nhận thấy mọi biến cố có liên hệ mật thiết với nhau. Bối cảnh
đang mở ra, trong đó một tình hình chiến lược xuất hiện, xác định điều mà
người Trung Quốc gọi là shi [thế]. Từ này không thể dịch thẳng ra tiếng Anh
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Henry Kissingger và Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh, 1975.

nhưng có thể giải nghĩa là “tiềm năng” [potential energy] hoặc “đà, trớn” [momentum], nội tại trong bất cứ tình huống nào ở bất cứ thời điểm nào. Nó gồm
có “thiên thời, địa lợi”, cán cân lực lượng, yếu tố bất ngờ, tinh thần quân dân,
và nhiều yếu tố khác. “Mỗi một yếu tố đều ảnh hưởng lên các yếu tố kia, tạo
ra các chuyển biến tế nhị về tiềm năng và lợi thế tương đối, ” như Kissinger đã
viết trong cuốn sách xuất bản năm 2011, On China [Bàn về Trung Quốc]. Như
vậy, một nhà chiến lược khôn khéo của Trung Quốc sẽ kiên nhẫn dành hết thì
giờ để “quan sát và nuôi dưỡng những chuyển biến thuận lợi trong bối cảnh
chiến lược này” và chỉ đi nước cờ của mình khi nào mọi việc ở vào thế liên kết
thuận lợi nhất. Rồi sau đó ông mới đánh chớp nhoáng. Nếu theo dõi, ta sẽ thấy
kết quả gần như tất yếu.
Chiến tranh đối với các nhà chiến lược Trung Quốc chủ yếu có tính cách
tâm lý và chính trị. Người Trung Quốc cho rằng nhận thức của một địch thủ
về tình hình thực tế trên trận địa có thể cũng quan trọng như chính thực tế ấy
vậy. Đối với Trung Quốc thời đế chế, việc tạo ra và duy trì hình ảnh một nền
văn minh ưu việt đến nỗi chính hình ảnh này tượng trưng cho “trung tâm của
thiên hạ” đã giúp ngăn chặn các nước thù địch thách thức lại bá quyền Trung
Quốc. Ngày nay, một luận cứ về sự trỗi dậy tất yếu của Trung Quốc và sự
xuống dốc không thể đảo ngược của Hoa Kỳ đang đóng một vai trò tương tự.
Theo truyền thống, người Trung Quốc giành chiến thắng không bằng một
trận đánh quyết định mà thông qua các động thái gia tăng từng bước nhằm
dần dần cải thiện thế trận của mình. David Lai, một chuyên gia về các vấn
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đề quân sự, đã minh họa đường lối này bằng cách so sánh môn cờ vua của
Phương Tây với môn cờ vây, weiqi, của Trung Quốc (thường được gọi là go).
Trong cờ Tây, người chơi tìm cách khống chế trung tâm bàn cờ và thắng địch
thủ. Trong cờ vây, người chơi tìm cách bao vây địch thủ. Nếu một cao thủ cờ
Tây thấy trước được năm hoặc sáu nước đi, thì cao thủ cờ vây thấy trước được
cả 20 hoặc 30 nước. Chăm chú theo dõi mọi chiều hướng trong quan hệ rộng
lớn với một địch thủ, nhà chiến lược Trung Quốc cưỡng lại việc xông tới giành
chiến thắng quá sớm, thay vào đó nhắm vào xây dựng lợi thế từ từ. “Trong
truyền thống Phương Tây, người ta đặt nặng việc sử dụng vũ lực; binh pháp
gần như giới hạn vào các chiến trường; và cách chiến đấu là dùng vũ lực để đè
bẹp vũ lực, ” Lai viết trong một bài phân tích năm 2004 cho Viện Nghiên cứu
Chiến lược của Đại học Chiến tranh Lục quân Hoa Kỳ. Trái lại, “triết lý nằm
sau cờ vây … là tranh giành lợi thế tương đối chứ không tìm cách tiêu diệt
hoàn toàn lực lượng của địch.” Bằng một lời nhắc nhở khôn ngoan, Lai cảnh
báo rằng “chơi cờ vây với não trạng cờ Tây là rất nguy hiểm.”
CHÚNG TA CÙNG ĐI TỚI THỎA HIỆP
Washington sẽ vì lợi ích của mình mà lưu ý cảnh báo nói trên. Trong những
năm tới, bất cứ một số điểm nóng nào cũng có thể tạo ra một cuộc khủng
hoảng trong quan hệ Mỹ-Hoa, kể cả có thêm những cuộc tranh chấp lãnh thổ
trên Biển Hoa Nam và các căng thẳng về chương trình vũ khí hạt nhân đang
tiến triển nhanh của Bắc Triều Tiên. Vì phải mất thêm một thập niên hay lâu
hơn nữa, Trung Quốc mới sánh kịp Mỹ về các khả năng quân sự, người Trung
Quốc sẽ rất dè dặt và thận trọng về bất cứ việc sử dụng vũ lực sát thương nào
chống lại người Mỹ. Bắc Kinh sẽ coi vũ lực quân sự như công cụ thứ yếu trong
chính sách đối ngoại của mình, không tìm chiến thắng trên chiến trường mà
cố thực hiện các mục tiêu quốc gia. Trung Quốc sẽ tăng cường các quan hệ
ngoại giao và kinh tế với các nước láng giềng, thúc đẩy sự lệ thuộc của họ vào
Trung Quốc, và dùng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích (hay o ép) họ hợp tác
trên các vấn đề khác. Mặc dù từ trước đến nay Trung Quốc coi chiến tranh là
phương án lựa chọn sau cùng, nhưng nếu họ kết luận rằng những đường biểu
thị xu thế dài hạn [long-term trend lines] không còn đi theo hướng thuận lợi
cho họ và rằng họ đang mất sức mạnh mặc cả, Trung Quốc sẽ khởi động một
cuộc chiến giới hạn để cố gắng đảo ngược xu thế.
Lần sau cùng mà Hoa Kỳ đối mặt với những rủi ro cao độ của chiếc bẫy
Thucydides là trong cuộc Chiến tranh Lạnh – nhất là trong cuộc khủng hoảng
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tên lửa Cuba. Suy niệm về cuộc khủng hoảng này, vài tháng sau khi giải quyết
vấn đề, Tổng thống John F. Kennedy nhận ra một bài học trường cửu: “Trên
hết, trong khi bảo vệ lợi ích sinh tử của mình, các cường quốc nguyên tử phải
tránh các cuộc đối đầu mà chúng đưa một địch thủ đến chỗ phải lựa chọn hoặc
là nhục nhã rút lui hoặc là chiến tranh nguyên tử.” Bất chấp luận điệu cứng rắn
của Moscow, Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev cuối cùng kết luận rằng
ông có thể nhượng bộ về vũ khí hạt nhân tại Cuba. Tương tự như thế, về sau
Kissinger và Nixon khám phá ra rằng lý thuyết gia Mao Trạch Đông của Trung
Quốc rất khéo léo nhượng bộ khi việc này phục vụ lợi ích của Trung Quốc.
Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump cả hai đều đưa ra những
đòi hỏi tối đa, nhất là về vấn đề Biển Hoa Nam. Nhưng cả hai cũng là những
chuyên gia về hợp đồng [dealmakers]. Chính quyền Trump càng thấu hiểu
quan điểm của Bắc Kinh về vai trò của Trung Quốc trên thế giới và về lợi ích
cốt lõi của Trung Quốc bao nhiêu, thì họ sẽ càng được chuẩn bị tốt để thương
thuyết với Bắc Kinh bấy nhiêu. Vấn đề còn lại vẫn là sự phóng chiếu tâm lý [lấy
bụng ta suy ra bụng người]: thậm chí các quan chức lão luyện của Bộ Ngoại
giao Mỹ cũng thường giả định sai lầm rằng lợi ích sinh tử của Trung Quốc
phản chiếu lợi ích của Hoa Kỳ. Các quan chức đang soạn thảo đường lối của
chính quyền Trump đối với Trung Quốc sẽ khôn ngoan nếu chịu đọc Tôn Tử,
một triết gia cổ đại của Trung Quốc: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Nếu chỉ biết ta mà không biết địch, thì cho mỗi chiến thắng, sẽ có một thất bại.
Nếu vừa không biết địch vừa không biết ta, thì trăm trận đều thua.”
G. A.
Trần Ngọc Cư dịch

�V.

THƠ - NHẠC
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Thơ

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Em vẫn Huế

Ngày anh bảo luôn thấy em là Huế
Tà áo mềm lả lướt một trời thương
Em lóng ngóng vội đưa tay giấu tóc
Con đường buông theo nhiều dạo vấn vương
Mở mắt đếm bao ngày vui đến lạ
Em vẫn bên nên Huế rất chiêm bao
Hôm em đến răng mà trời lớ quớ
Chẳng nghe chi ngoài lời gió lao xao
Em vẫn Huế áo vẫn đôi là lượt
Đường quanh co khắp muôn lối giăng giăng
Huế làm chi mà đổ tràn tơ lụa
Nhịp cầu thưa chẳng giữ được mùa trăng
Em sẽ bảo lòng mình thôi đừng khóc
Mượn cỏ cây và nắng khỏa trong xanh
Huế lòng vòng từng nỗi buồn chực vỡ
Một ngày thôi mà như đã mong manh
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Đường tần ngần có còn ai đó đợi
Ai hẹn hò mà sương trắng bâng khuâng
Biết răng chừ anh mới nghe Huế nói
Nhìn sông trôi và ôm Huế thật sâu

Niềm tin
Khi bạn nói với tôi về niềm tin
Có thể điều đó được phát ra bằng thứ thanh âm của chiếc lưỡi
Một chiếc lưỡi làm bằng lý thuyết dẻo như mủ cao su đã được nấu lại
Những niềm tin đàn hồi
Tôi cũng thường nói với tôi về niềm tin
Trên chiếc lưỡi cứng như tấm tôn cắt vào thân cây cao su
Và mỗi đêm chiếc lưỡi chảy
Từng giọt lý thuyết sền sệt như thứ mủ trắng chưa kịp đông lại
Từng niềm tin đông cứng
Có thể bạn từng cho tôi niềm tin
Bằng những thanh âm trên chiếc lưỡi thật mềm
Có thể một ngày chiếc lưỡi biến dạng thành chiếc xẻng
Xúc niềm tin tôi mai táng
Nên khi tôi nói được với bạn về niềm tin
Là lúc chiếc lưỡi của tôi sẽ được đào lên từ nấm mộ

Huế ngủ
Đêm nay tôi chờ
Những phiên bản tình yêu đang rấp lên
Quấn quanh khung sắt cửa sổ của nhà thương điên
phía xa trong hẻm nhỏ
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Những chàng Tây ba lô mang tên Hăm Lét đi ngang qua phố
Dừng lại cụng ly với gã say đang ngồi lỳ suốt cả buổi chiều
dưới hàng long não
Huế ngủ, sớm hơn những thành phố khác
Sự yên lặng chạy trên mặt đồng hồ màu trắng,
dị ứng với từng cú nhích dạ quang
Đêm phủ tràn nặng trĩu, có lẽ vì thế mà chúng
chỉa vào sự bế tắc của những con số đếm ngược
Từ Phạm Ngũ Lão xuôi về Bạch Đằng lao dốc đến Nguyễn Chí Thanh
Có người bạn tôi vừa rủ về ngồi ở chợ đêm đầu mối Phú Hậu
Có thể ở đó hàng ngày những số phận đang tất bật
trong từng âm thanh của động cơ ba gác
Những đôi mắt mọc mầm trong mớ rau củ ngổn ngang
bên bờ phố cổ Bao Vinh
Huế ngủ,
Ông Ngự lại muốn kể cho mọi người nghe về những giấc mơ bình minh
Cái ve cái chén khề khà vác câu
Ngồi kể tiếp về câu chuyện dòng sông chưa bao giờ đổ bến
Về cái chân cầu vồng bị trượt lắng giữa Ngự Hà
Tình yêu mù màu trong những nhà thương điên
Ré lên, ha hả
Huế ngủ,
có thể thêm vài tiếng nữa
Quán chè Chi Lăng yên lặng từ lâu
Tiếng xe tiếng người thỏm lọt
Huế ngủ,
Có thể thêm vài ba tiếng nữa
Vài ba ngày nữa
Vài ba năm nữa
Có ai vừa đi ngang qua màn hình
Trong chiếc tivi quên bật từ hôm trước
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29

Thơ

Trần Ngọc Trác

Quê xa
Xa quê mới thấy cực lòng,
Bốn bề núi, bốn bề sông ngậm ngùi.
Bạn bè trang lứa xa xôi,
Tiếng chim cũng tiếng quê người buồn tênh.
Tí tách giọt nước hàng hiên
Giọt mưa cũng giọt mưa miền quê xa.
Hương sắc thơm lựng người ta,
Mùi hương cũng thể hương nhà của ai.
Xốn xang bếp lửa then cài,
Râm ran ngọn lửa nhớ ai lửa buồn.
Nhớ quê, quê chẳng gần hơn
“Anh em xa, láng giềng gần” sớm hôm.
Trại sáng tác Đại Lải 6.1996
(Rút từ tập thơ HƯƠNG LỬA, NXB Văn Học – 2001)
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Bình minh từ những nhịp chày
Con không ngủ yên như bạn bè cùng lứa tuổi,
Bên rèm reo mùi hương lý đang bay.
Con thích ngủ với cây rừng, dáng núi
Trong miên man say đắm nhịp chày…
Trăng ngả xuống rạch ngang già nửa mái
Cho lòng con say nguồn sáng lên sân.
Mẹ níu trăng nhịp chày xa vọng lại,
Đêm vào khuya tiếng nện cối thêm gần.
Gạo tròng trành chao như nước dưới trăng,
Lai láng trắng một chảo tròn miệng cối.
Mẹ cúi nắm trong lòng tay nóng hổi,
Mật hương rừng giàu hơi ấm thiêng liêng.
Gùi nhấp nhô cho mùa rẫy làm nên,
Đêm yên lặng rõ tiếng chày hơi thở.
Và man mác như ra chiều con ngủ,
Võng chậm dần vơi tiếng gõ ngừng tay.
Ngủ đi con, con hãy ngủ đi con!
Mẹ đang bận cho mùa vàng lúa trải.
Con ngủ yên để mai con trẻ lại,
Trong nhịp chày trỗi dậy kéo bình minh.
Đạ Tẻh 1980
(Rút từ tập thơ HOA TRINH NỮ,
NXB Văn nghệ TP HCM -1990)
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Im lặng
Chẳng ai chịu nói một lời,
Một lời thôi cũng rối bời trái tim.
Hai người như thóc lặng im,
Chỉ thương ngọn cỏ chết chìm trong tay.
Đà Lạt 1979
(Rút từ tập thơ HOA TRINH NỮ,
NXB Văn nghệ TP HCM -1990)

Trần Ngọc Trác

Sinh 1958. Bút danh: Trần Trọng Văn.
Học: Quốc Học, Hàm Nghi, Đoàn Kết, Nông nghiệp. Khoa ngữ
văn Đại học Đà Lạt, khoa báo chí.
Tác phẩm:
Tập thơ: Hoa trinh nữ (1990), Hương lửa (2001),
Ngọn gió lang thang (2006), Từ thanh đàn hình cánh hạc (nhạc
phổ thơ TN Trác) 2006. Sắc hoa Đà Lạt (2007), Khuôn trăng (2007),
Rong chơi cho đã kiếp người (2012), Sự bức bối của lửa (2014).
Sách: Duyên nợ Đà Lạt 1, 2, 3, 4 (2015), Ký ức Nam Ban (2016),
Sống trong thời loạn, Nàng công chúa và ngôi nhà điên (2016)
Từ Tây tiến đến Tây nguyên (2017)
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30

Thơ

Nguyễn Tuyết Lộc

Lời Của Đêm
Những bước chân trên cát
Lặng lẽ sóng xoá tan
Như nỗi buồn muôn đời của biển
Em ca hát
Lang thang…
Lang thang …
Nhớ đến anh mỗi sáng
Hơi ấm phà vào cổ đánh thức em
Những nụ hôn của đêm
Ngất ngây từng mi-li-mét
Em thích cách anh nhìn em – lung linh ánh lửa
Em thích cách anh hôn em – Khát đói cảm xúc
Em thích cách anh ôm em – Không có ngày mai
Và khi thì thầm bên tai
“Anh yêu em”
Em tan biến trong ái tình đầy ma lực
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Bình minh lên
Chiếu từng tia nắng ấm
Đêm vội vã qua
Bóng tối
Miền đất dành cho nỗi nhớ thăng hoa
Giờ chỉ là kỷ niệm
Trong giấc mơ ngọt ngào đầu tiên của đêm
Em thấy mình là chim sơn ca đang khiếu nại
Khi cà trái tim bé nhỏ vào gai nhọn hoa hồng
Đến giọt máu cuối cùng
Không tìm ra hạnh phúc

Ký Ức Xanh
Từng bước cô đơn
Bên bờ sông Seine
Liêu xiêu bóng đổ
Gió lạnh từ đồi núi xa xăm
Bay qua rừng dẻ, sồi, bạch dương tràn về thành phố
Paris xanh đang chuyển vàng – Thu
Ký ức nằm bên anh trên thảm cỏ non
Mặt trời ấm áp hôn đôi mắt hờ khép…
Xa hẵn rồi
Hè ơi, tạm biệt!
Những chú chim non
Hôm qua còn run rẩy dưới mái hiên
Giờ vô tư nhảy nhót
Ngày mặt trời hát
Hoa lá nẩy lộc đâm chồi
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Nguồn sống ươm mầm từ băng tuyết
Trên cánh tử đinh hương
Giọt sương ngọc trai lóng lánh
Nhuỵ ngọt mật ong
Chiều rỡ ràng hổ phách
Thôi nhé, hãy quên niềm đau – nước mắt
Khi gió rét mùa đông trút hơi thở cuối cùng
Hương Xuân rưng rưng suối tóc
Dẫu mùa Xuân rạng ngời nơi xứ lạ
Tới ngõ thiên đường vẫn thiếu bóng anh
Chút hơi ấm
Cả nụ hôn
Kỷ niệm chưa ngừng thổn thức
Ngỡ ngàng dư vị đắng cay
Trăng dát vàng trên Cổ thành se lạnh
Mùa sen hồ hư ảo đuổi theo em
Những cung đường rợp bóng cây xanh
Từ sân ga xuôi về Vỹ Dạ
Từ Kim Long qua Long Thọ - Nguyệt Biều
Chiều chiều
In bóng chúng mình
Hây hẫy gió sông xưa
Áo trắng dài quấn quit
Từng bước cô đơn
Trên bờ sông Seine
Liêu xiêu bóng đổ
Bốn mùa thay đổi
Em vẫn ngóng chờ hơi ấm từ anh…

Nguyễn Tuyết Lộc
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31

Thơ

Nguyễn Duy Cân

Màu tự tại
- Trên đồi kia, cây khô còn đợi gió.(*)
Anh ngỡ ngàng nhìn mây trắng vẫn trôi,
Lòng suy tư tới một thời tuổi nhỏ,
Mộng mơ xưa, mù mịt tận cuối trời.
- Rồi, vẫn kiên tâm cùng cây và gió.
Cùng mưa đêm và nắng ải chiều hoang.
Càng khắc nghiệt, càng tin cành khô nở.
Vỗ về anh, tồn tại với muôn vàn.
- Bỗng, một vì sao gieo mình xuống đây,
Mắt sáng lung linh, dáng hao gầy,
Chắc đã mỏi mòn theo năm tháng,
Như anh trên đồi và dáng cây.
- Cây khô đó – anh - và con sao nhỏ,
Đành chắt chiu, nương tựa dỗ dành nhau.
Trong bình lặng. Kiếm mượn lời sách vở,
Giữ tâm can, tự tại lung linh màu. /.
Nguyễn Duy Cân 10.2015.
* Ý thơ của một cựu nữ sinh Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi
Đang ở Canada.
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Trần Ngọc Cư

Này Trai râu, Trai Bãi dâu,
Mày đi đâu vội thế?
Làm sao tao tin được chuyện này.
Mày về kỵ mẹ,
Tao về thăm em.
Mới gặp hôm nào, vĩnh biệt hôm nay.
Mấy tuần này tao mệt đừ ho suyễn,
Trong cơn ho tao thỉnh thoảng nhớ mày
Cảm thương thiếu thời mày cũng mệt đừ ho suyễn
Nghe bác gái cho mày nuốt sống thằn lằn,
Chuyện thực hư không còn cơ may hỏi lại.
Nếu linh thiêng cho tao nằm chộ, nghe mày.
Này thằng bạn
Chiếm mặt bằng thời thơ ấu của tao.
Từ thuở học lớp đồng ấu “Cụ Kỳ”
Ra chơi đánh nắp keng, ù mọi,
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Thổi bong bóng lợn đá banh.
“Tan học rồi là tan học rồi, ”
Thi nhau rống, những con trùn nổi lên cần cổ.
Chạy ù về nhà, cất sách vở, xuống Biền.
Tắm và bò lên bãi làm những thằng dưa tặc
Chôn trái dưới cát nóng, có đánh dấu bằng que.
Vài tuần sau cằng lên lăn dưa xuống sông hể hả,
Có phải mình từng là đồ “đá cá lăn dưa” không bạn?
Chỉ nhân đạo hơn những kẻ chôn mìn.
Nhắc chuyện xưa để mày cười khúc khích trong đó.
Rồi cũng từ Oanh vũ Gia đình Phật tử “Cụ Kỳ”
Cuối cùng chúng ta bò lên làm Huynh trưởng Gia đình Phú Hậu
Có Đoàn Đại Oanh đánh nhịp, dạy các em thiếu nữ hát bè.
Anh Ngộ khuyên “Cụ mi cho tụi nó hát xoá óa cho rồi,
Dân Bãi Dâu bán cháo bán chè, đừng bày đặt hát bè chorus!”
Tao còn nhớ như in.
Mới đó thằng Oanh đi 24 năm rồi hỉ.
Cái chuyện tao dạy hô hấp cấp cứu năm nào,
Tình ngay mà lý gian,
Mày bóp méo, nhắc hoài tao vô cùng ốt dột.
“Ai lớn lên không từng yêu đương,
“Ai yêu đương, không từng hò hẹn,
“Việc ấy lẽ thường.” [1]
Tao tặng em Tùy tập thơ và hẹn em từ lúc năm giờ chiều
“Khi nào anh huýt Que Sera, Sera em ra với anh, em nhé.”
Xóm vắng đi lên đi xuống cả thế kỷ dài,
Tao hồi hộp hụt hơi, may có bạn hiền xuất hiện,
“Trai ơi, tới gần cửa sổ nơi con Tùy ngồi học,
huýt sáo bài Que Sera, rồi mi bỏ chạy giùm tao!”.
Mày chẳng biết mô tê, nhưng mày vui vẻ thi ân.
Phép lạ mày ơi, tao nghe tiếng đẩy ghế của nàng,
Đó là âm thanh tuyệt vời mà lòng tao hoài vọng.
Dù cuối cùng chỉ là một chuyện để mày chọc quê,
“Một thằng câu cá đứt dây, ”
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trong khi mày đi từ chiến thắng này qua chiến thắng khác, tao chưa hề
nghe mày kể lấy một chuyện thất tình!
Nhưng đỏ tình đen bạc mày ơi.
Mày nghỉ phép ra thăm tao ngoài Quảng Trị
Tại bến xe trước trường tao dạy học
Một thiếu phụ ngồi khóc tỉ tê
Kể chuyện tiền tử tuất của chồng bị bọn bài ba con lột sạch
“Giữa đường thấy sự bất bình mà tha, ”
Mày vào trận đỏ đen, quyết lấy lại tiền cho người quả phụ,
Như thể mày chưa bao giờ nghe nói đến “bài ba con.”
Mà thật vậy, mày chưa bao giờ trải nghiệm món này.
Và tao cũng chẳng hơn gì,
Ủng hộ mày rất mực,
Mày lột cái đồng hồ của tao đặt vào sòng bạc,
Tao đứt ruột nhìn theo
Nhớ công ơn mày huýt gió năm nào.
Trai ơi,
Tao nhắc những kỷ niệm này và thấy mình đang khóc
Thằng Thuẩn đi rồi, lại đến thằng Oanh, rồi đến lượt mày,
Những đứa con Bãi Dâu trang lứa với mình ngày càng thưa thớt.
Nhưng tao tin mày luôn luôn cười cợt, vui chơi.
Nhớ thương,
Tnc 20-6-2017
(1) thơ Tạ Hữu Thiện
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Vĩnh biệt Hồ Phùng
Tôi chiếc lá vàng giữa mùa lá rụng
Còn bám trên cành nhìn bạn ra đi.
Vẫn biết đời ngẫu hợp và chia ly,
Nhưng cái lạnh sáng nay vô cùng da diết!
Trong bạn bè, Hồ Phùng là quái kiệt
Dí dỏm, lạc quan, thắm thiết nghĩa tình.
Đôi mắt nụ cười có ánh bình minh,
Anh kể chuyện sao mà duyên dáng thế.
Là đồng môn, tôi đem lòng kính nể
Một tấm gương hiếu học suốt đời
Một nhân cách xử thế sáng ngời
Ở trong anh, ơi người bạn tuyệt vời!
Một sáng đầu Thu
october 2017
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Cung Trọng Bảo

Thơ tình cho vợ
Quen em từ tuổi hai lăm
Bây giờ em đã vào hàng bảy mươi
Bốn lăm năm ấy chẳng rời
Ta như sông nước một đôi chung dòng
Quen em từ độ má hồng
Bây giờ bảy chục vẫn không thấy già
Như tình thủa ấy “Thanh Đa”
Dẫu đời dâu bể vẫn là “Mai Thôn”
Bao năm tình vẫn mặn nồng
Vẫn như thủa ấy phải lòng nên duyên
Bao năm như buổi mới quen
Vẫn nồng hơi ấm lần đầu chạm tay
Đưa nhau ta đến chốn nầy
Bảy mươi em vẫn như ngày thanh tân
Ngày xưa áo lụa bâng khuâng
Bây giờ áo ấy vẫn đầy con tim

295

296

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

Nhớ lần anh gọi tên em
"Cây tre hội quán" trời đêm Sài Gòn
Cớ chi em dạ bàng hoàng
Cho sau bữa ấy ta choàng đời nhau.
Oct 01 2017

Thơ giữa đời thường
Tôi đang ở giữa những ngày xứ lạ
Trời Cali bỗng mưa nắng thất thường
Hoa vườn sau đã nở hết quỳnh hương
Thơ tôi viết vẫn bên đời cơm áo
Thơ tôi viết chẳng có điều mộng ảo
Vẫn là em thủa hò hẹn Mai thôn
Vẫn là em của hai buổi sớm chiều
Thân áo lụa mát đời tôi lữ thứ
Thơ tôi viết vẫn nặng lòng cố xứ
Khói chiều quê xa khuất nẻo phồn hoa
Mười năm qua ngơ ngẩn nhớ quê nhà
Thư cứ hẹn chưa chịu về thăm Huế
Thơ tôi viết vẫn nặng lòng con trẻ
Tuổi thanh tân mong chúng được vuông tròn
Đường còn dài đừng vội nản lòng son
Đem chân cứng để đá mềm hữu hạn
Thơ tôi viết vẫn theo đời bè bạn
Rượu đầy ly thương tiếc chuyện phong trần
Ngó cuộc đời bằng hư ảo phù vân
Tuổi thất thập quên đi thời gươm giáo
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Thơ tôi viết vẫn mong điều tâm đạo
Sáng thức ra không thấy bóng ưu phiền
Giữa hồng trần tìm lại tuổi uyên nguyên
Cho an lạc trở về thân vô ngã.

Quán tưởng
Chiều ngồi quán tưởng chờ trăng
Nghe trong thinh lặng bóng hằng vân du
Giật mình cứ ngỡ mình tu
Thì ra hiên nắng dội từ tâm thôi.
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Minh Đạo

Nhớ

(Liên hoàn khúc)
Đàn ai trầm bổng dưới sương mờ,
Nhớ mãi người thương đến ngẩn ngơ.
Khúc nhạc Đường Về say lối hẹn,
Lời ca Cầu Gãy đắm tình mơ.
Mênh mang thuở ấy xinh duyên thắm,
Lặng lẽ bây giờ đẹp chỉ tơ.
Kỷ niệm xa xăm trong gió thoảng,
Ngọt ngào đọng lại với nàng thơ.
Ngọt ngào đọng lại với nàng thơ.
Thấp thoáng bóng ai lúc đợi chờ.
Trách mãi ve sầu vương nỗi nhớ,
Thương nhiều cánh én dỗ cơn mơ.
Gió mưa ngày ấy sao tầm tã,
Giông bão hôm nay thật lặng tờ.
Bên cửa đong đưa màu tím Huế,
Ngân nga hạnh phúc ánh dây tơ.
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Ngân nga hạnh phúc ánh dây tơ,
Phím lướt đàn vang nốt thẩn thờ.
Mái tóc dịu êm chao cánh mộng,
Làn môi vội vã thoáng trăng mơ.
Em nghe lời hát sao đằm thắm,
Ta ngắm viền mi cứ ngẩn ngơ.
Nỗi nhớ quay về khi bóng ngả,
Long lanh giọt nắng với người thơ.
Long lanh giọt nắng với người thơ,
Duyên thắm mang theo đến tận giờ.
Có lúc lay thầm bao ước mộng,
Nhiều khi gõ nhẹ những niềm mơ.
Hoàng hôn đường phố không ai đợi,
Sương sớm bờ sông chẳng kẻ chờ.
Kỷ niệm bên nhau ngày xế bóng,
Tình xuân gặp lại dưới trăng mờ.
Tình xuân gặp lại dưới trăng mờ,
Hiên vắng đêm về phút mộng mơ.
Một thuở bên phòng vui giá sách,
Bao ngày trước gió đẹp trang thơ.
Nên duyên Nguyệt Lão thôi e ấp
Trọn nghĩa Tào Khang thỏa ngóng chờ.
Biển cả thuyền trôi đà cập bến,
Hoa xinh nắng mới đợi trên bờ.
Huế (2016)
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Lớp cũ trường xưa

(Tặng lớp 12C3 niên khóa 1978-1979 trường QH – Huế)

Hàng cây lớp cũ mãi còn đây,
Kỷ niệm xa xăm chất chứa đầy.
Lời giảng hiện về trong nghĩa trọn,
Áo bay khép lại lúc duyên thay.
Dịu dàng chia sẻ như bao thuở,
Thân mật lo toan với những ngày...
Tóc bạc sương pha đời vẫn chảy,
Chung nhau kết nối một vòng tay.
Huế (2016)

                                 Minh Đạo
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Trương Văn Hải

Nhủ lòng
Xét niên kỷ đã ngoài sáu chục
Trải một vòng vinh nhục qua rồi
Cúi đầu cảm tạ ơn trời
Tháng năm còn lại lỗ lời tính chi
Ngoại lục thập nghĩ gì thêm mệt
Nhưng tâm - thân phải biết giữ gìn
Tai bay vạ gió thình lình
Khổ ta là chuyện gia đình phải lo
Hãy chậm lại , sống cho minh mẫn
Việc uống ăn cẩn thận đủ đầy
Rượu bia vừa phải chớ say
Tay chân vận động hàng ngày đừng quên
Chiều , bóng xế bên thềm mờ nhạt
Tận hưởng thôi - bóng mát thanh nhàn
Lụy tình , xin hết vương mang
Bờ ân bể ái: trái oan thêm phiền
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Nghĩa vợ chồng nợ duyên vay trả
Tình cha con nghiệp đã vần xoay
Ấm êm tròn vẹn thế này
Còn mong chi nữa , chung tay bảo toàn

Hương mơ
(Bình thanh thi)

Dòng Hương mơ màng trong sương mờ
Cành mềm đôi bờ xanh non tơ
Triều êm lăn tăn im như tờ
Thi nhân lòng tràn trề câu thơ
Màn hơi loang , thuyền trôi bồng bềnh
Mai này đây , trời cao thêm duyên
Nơi trần gian tình ca lan truyền
Lời hoài thương vi vu triền miên
Người phiêu du dừng chân lưu đày
Đời tha phương chia lìa từ nay
Bên phòng khuê hiền thê vui vầy
Hồn tiêu dao đành xa chân mây

Hai bài thơ được giải của ban báo chí (năm học 1972 - 1973)
Hai tác giả Lê Thạch Hãn và Nguyễn Cửu Chí đều học lớp 11C
(Quốc Học , Khóa 67 - 74)
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Lê Thạch Hãn

Bài mùa thu

Có còn gì chơ vơ từng dáng bước
Xám cả lòng tôi những mưa sương
Chiều nay về thấy mình xa lạ
Tiếng thở dài loài di điểu kêu thương
Ôi tất cả như lên màu xưa cũ
Bạn bè dăm ba đứa phương trời
Có nhớ nhau qua từng đốm lửa
Cũng xin từng điếu thuốc tàn hơi
Nghe cây lá gục đầu rung tiếng gió
Tháng ngày buồn hơn tất cả chia ly
Con đường đó tôi còn qua muôn thuở
Mà lá vàng tan tác rụng dày kia
Xin nhớ em như một lần quay mặt
Như một lần tôi đổ vỡ ngày xưa
Để bây giờ gót màn lê hiu hắt
Chợt nhìn mình trong một thoáng bơ vơ
Tôi còn lại một hồn sâu đã rã
Chiều nay về đứng lạc giữa mưa thu
Có lẽ suốt đời thành xa lạ
Nên một mình đốt khói thở hư vô...
Hai bài thơ được giải của ban báo chí (năm học 1972 - 1973)
Hai tác giả Lê Thạch Hãn và Nguyễn Cửu Chí đều học lớp 11C
(Quốc Học, Khóa 67 - 74)
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Nguyễn Cửu Chí

Tìm xưa
ta tìm lại nẻo đường con
lối xưa kỷ niệm héo hon buồn buồn
ta tìm lại sáng mù sương
thời thơ ấu đó đến trường chừ xa
âm thầm tìm dấu cỏ hoa
gót chim non đã hóa ra mù mờ
thôi rồi đánh mất tuổi khờ
ta tìm chốn cũ ngẩn ngơ nỗi tình...
Hai bài thơ được giải của ban báo chí (năm học 1972 - 1973)
Hai tác giả Lê Thạch Hãn và Nguyễn Cửu Chí đều học lớp 11C
(Quốc Học , Khóa 67 - 74)
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Kỷ niệm thời xa vắn�

N

ăm đó, tôi đang học lớp đệ nhị (lớp 11 bây giờ) ở Trường Quốc Học,
Huế, chỉ còn mấy tháng nữa chúng tôi chuẩn bị thi Tú tài phần1. Lớp
chúng tôi ở dãy lầu phía bên trái từ ngoài cổng trường vào, phòng áp chót. Nếu
đi theo ngã cầu thang từ hội trường lên thì phòng đầu tiên là lớp đệ nhị B10,
lớp của chúng tôi là phòng thứ hai, đệ nhị B9 Đứng ở cửa sổ lớp tôi nhìn qua
bên kia đường Nguyễn Trường Tộ là trường Đồng Khánh, một trong những
trường nữ, nổi tiếng bởi nhiều cô gái xinh đẹp của đất Thần kinh.
Hôm đó, vào giờ Toán đại số, hai giờ đầu của buổi chiều thứ tư thì phải. Huế
về mùa này trời rất nóng nực, thỉnh thoảng mới có gió, nhưng lại là những cơn
gió nồm từ Lào thổi qua, rất khó chịu, mồ hôi rịn ướt cả áo. Thỉnh thoảng, lại có
tiếng ve sầu kêu rả rích từ những hàng cây phượng vĩ trong sân trường vẳng lại.
Thầy dạy toán của chúng tôi hồi ấy còn rất trẻ, người dong dong cao, có
dáng vẻ của một nghệ sĩ hơn là một giáo sư toán, điều đó được thể hiện trong
ánh mắt, trong nụ cười và mái tóc bồng bềnh trước trán của thầy. Thầy mới tốt
nghiệp Đại học Sư phạm năm trước, hơn chúng tôi khoảng 4, 5 tuổi. Có thể nói
chúng tôi là lớp học sinh đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục của thầy.
Thường ngày, thầy rất đúng giờ, thầy đã quy định từ đầu khóa học không
một ai được phép đến trễ sau khi thầy đã bước vào lớp. Học sinh nào đến sau
thì buộc phải trở ra, đợi giờ môn học khác mới có thể vào. Nhưng không hiểu
sao hôm nay đã năm phút trôi qua, hình như chúng tôi đều đã có mặt đầy đủ,
cũng không có ai đến trễ mà thầy vẫn chưa đến.
Đám học sinh chúng tôi, vẫn còn rất trẻ, phá phách và nghịch ngợm… Bất
cứ giờ nào, của ai, nếu vì một lý do nào đó thầy không đến lớp thì chúng tôi
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giống như đàn ong vỡ tổ. Chúng tôi reo hò, vui mừng vì được nghỉ học và đi
lang thang, đạp xe qua các ngã đường, chủ yếu là lượn tới lượn lui trước đường
Lê Lợi, nhìn ngắm những người đẹp của trường Đồng Khánh. Nhưng nguyên
tắc là phải được thông báo cho phép nghỉ hay không đã, nhưng hiện chưa
được thông báo, chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi, ít ra cũng phải 10 phút thầy
không đến thì, anh bạn trưởng lớp của chúng tôi sẽ xuống văn phòng xin ý
kiến thầy Giám học, rồi mới thông báo
Thời khắc chậm chạp trôi qua. Trưởng lớp của chúng tôi vừa bước ra chưa
đầy hai phút thì thầy xuất hiện ở đầu hành lang, mặt nghiêm lạnh bước vào.
Một chút hụt hẫng, tiếc rẻ, chúng tôi cùng đứng dậy chào thầy. Mặt thầy vẫn
không đổi sắc, đưa tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Sau đó, thầy quay mặt
lên bảng, viết dàn bài trước khi giảng theo thói quen.
Lớp chúng tôi có khoảng 60 học sinh, tôi ngồi ở vị trí thứ hai bên trái, hàng
ghế thứ hai kể từ trên xuống, ngoài cùng là một bạn, đến tôi, tiếp theo là hai
bạn khác. Ngang với bàn tôi phía bên phải, gồm có bốn bạn, cả bốn đều học
giỏi, nhưng lại hiếu động, có phần quậy phá. Tôi không nhớ hết tên các bạn, vì
đã nhiều năm tháng không gặp lại nhau, hơn nữa, tuổi đời của tôi ngày càng
chồng chất nên không còn nhớ hết tên các bạn.
Lúc đó, Thầy đang cặm cụi viết lên bảng thì bỗng có tiếng kêu cót két của
ai đó cố tình lắc lắc chiếc ghế gãy mộng vang lên từ hàng ghế thứ hai, tức cùng
ngang với hàng ghế của tôi, phía bên phải. Nghe tiếng động, thầy quay lại, tiếng
cót két im bặt. Thầy quay lên bảng tiếp tục viết thì tiếng cót két lại vang lên.
Đến lần thứ ba thì hình như thầy không kiềm chế được nữa trước sự nghịch
phá của một bạn nào đó. Thầy quay phắt lại, mặt đỏ bừng, gần như hét lên:
- Đồ mất dạy! Thiếu giáo dục…
Cả lớp chúng tôi im phăng phắc vì chưa từng thấy thầy phản ứng như vậy.
Tôi cũng im lặng như các bạn khác trong lớp, không có thái độ gì, nhưng tự
nhiên tôi lại cảm thấy mặt mình đỏ và nóng bừng lên một sự phẫn nộ không
biết từ đâu choáng ngợp trong tôi.
Sau ít phút, tôi cảm giác như thầy chợt tỉnh, nhận ra sự nóng giận bất ngờ
của mình, thầy quay lại, cố gắng nói thật nhẹ, nhưng không giảm đi sự nghiêm
khắc:
- Tôi hỏi các em: ai đã có hành vi quậy phá vừa rồi?
Bình thường tôi rất ít nói, lại càng ít nói hơn trong giờ toán, vì tôi vốn rất
dốt toán. Hình học không gian còn tạm tạm, chứ như môn Đại số học thì tôi
dốt hết chỗ nói. Các bạn đã từng học chung với tôi ai cũng biết điều đó. Chính
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môn toán học đã gây khó khăn cho bản thân tôi trong kỳ thi Tú tài 1 năm đó,
tôi bị đánh trượt, không có tên trong danh sách kết quả kỳ 1, phải đợi đến kỳ
hai tôi mới đậu, mà phải đậu vớt, nên năm sau tôi đã xin chuyển qua ban C,
ban Văn chương và sinh ngữ mà tôi tương đối có khả năng.
Nghe thầy hỏi, tôi bất ngờ đưa tay lên, đứng bật dậy:
- Thưa thầy, con…!
Như lượng đoán tiếng động vang lên lúc nảy không phát xuất từ phía hàng
ghế phía tôi, hơn nữa bình thường có lẽ thầy cũng biết tôi không có bản lĩnh
quậy phá theo cách đó. Cho nên khi nghe lời tự thú nhận của tôi, thầy giận dữ
nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi:
- Em lấy danh dự gia đình em thề là em đã có hành động nghịch phá vừa rồi.
Không biết một động lực nào đó vô hình thúc đẫy, chính tôi cũng không lý
giải được. Tôi trả lời thầy với giọng lý sự, chưa từng có nơi tôi:
- Thưa thầy, con chơi thì con chịu trách nhiệm, chứ sao lại đưa danh dự
gia đình con vào đây?
Thầy ngẩn người lặng im một hồi lâu, có lẽ thầy không ngờ câu nói đó lại
được thốt ra từ cửa miệng tôi. Thầy quay người lại, hướng về phía tôi, giọng
quả quyết:
- Em lấy sách vở và bước ra khỏi lớp. Tôi chỉ cho phép em khi nào ba mẹ
em đến đây, tôi mới cho phép em vào lớp trở lại.
Lời phán của thầy vừa lọt vào tai tôi, thì người tôi như vừa từ cung trăng
rớt xuống, tôi hoàn toàn không có chút ý thức về sự có mặt của tôi trong hiện
tại. Tôi xách cặp, cúi gầm mặt bước ra khỏi lớp, trước những ánh mắt bất ngờ
của bạn bè tôi.
Đi dọc theo hành lang, bước xuống các bậc cấp của cầu thang, mà hai chân
tôi như muốn nhũn ra, quỵ xuống. Chưa bao giờ tôi rơi vào tâm trạng tuyệt
vọng như thế. Tôi phải đối diện với một thực tế mà tôi không thể hình dung
ra được. Câu hỏi đầu tiên chợt nảy sinh trong đầu tôi, là tôi phải nói thế nào
với mẹ tôi đây? Tôi làm sao dám nhìn vào đôi mắt của mẹ tôi và yêu cầu mẹ
đến trường xin thầy cho tôi được vào lớp? Tôi là một đứa con như thế nào?
Gia đình tôi nghèo, mẹ tôi phải bươn chải, chạy ngược chạy xuôi không chỉ để
kiếm cái ăn cái mặc, mà còn cố gắng nuôi anh em chúng tôi học hành tới nơi
tới chốn và mong muốn chúng tôi trở thành một con người hữu dụng trong
xã hội. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi sẽ vô cùng thất vọng và đau khổ bởi một đứa con
như tôi, vì tôi không biết chia sẻ gánh nặng của mẹ, không sống xứng đáng với
lòng tin, niềm hy vọng của mẹ, để mẹ tôi có được chút an ủi vượt qua những
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khó khăn, cay nghiệt của cuộc đời. Có lẽ nỗi thất vọng, mất lòng tin đó nơi mẹ
tôi mới chính là nỗi sợ hãi và đớn đau thật sự trong lòng tôi. Tôi thầm trách tôi
nông nổi, háo thắng. Tôi chợt nhớ đến bà nội tôi khi tôi còn ở Bến Ngự cùng
với bà. Bà tôi sống theo nếp truyền thống tổ tiên, trong vườn, bà đã xây sẵn
một huyệt mộ từ nhiều năm trước khi tôi chưa sinh ra, chuẩn bị cho ngày bà
lìa cõi đời, dù bà chưa hề có dấu hiệu chi là sắp phải bước sang thế giới bên
kia. Khi tôi còn nhỏ dại, bà vẫn thường nói với tôi rằng: “Bà sống là để chuẩn bị
chết, chỉ cầu mong sống thế nào để trước giờ hấp hối bà không phải hối tiếc vì đã
làm cho ai đó phải đau khổ và hối hận vì mình…”. Sau này lớn lên tôi bắt đầu
hiểu và coi câu nói của bà đó như là bài học đầu tiên bà dành cho tôi giữa chợ
đời đầy những biến động và phức tạp…Thật ra, tôi cũng không hiểu tại sao
tôi phản ứng với thầy như vậy. Tôi muốn chứng tỏ trước thầy và trước bạn bè
cùng lớp với tôi điều gì? Tôi thành thật nói ra rằng, tôi không muốn để thể hiện
đức tính anh hùng hay gì gì giữa những người bạn cùng lớp với tôi? Tại sao tôi
nhảy vào một việc chẳng chút liên quan đến tôi, để nhận cái hậu quả như hôm
nay. Kiểm điểm lại, tôi vẫn thấy rất mơ hồ về hành động của mình. Có lẽ, tôi
đang đi giữa cơn mộng du, không một chút ý thức.
Tự trong thâm tâm, tôi biết tôi không hề sợ bất cứ một hình phạt nào
giáng xuống người tôi. Tôi lại càng không sợ bị đòn, vì mẹ tôi chưa từng sử
dụng hình phạt đó đối với tôi. Cái mà tôi run sợ nhất, khủng khiếp nhất ấy
chính là việc tôi đánh mất lòng tin của mẹ tôi đối với tôi. Tôi thật sự sợ hãi khi
phải nhìn thấy ánh mắt buồn tủi tuyệt vọng của mẹ tôi khi biết được sự thật
về thái độ của con trai mình, đứa con trai yêu quý của bà, mà từ lâu nay bà
vẫn nghĩ là một đứa con ngoan hiền chăm học, dù không xuất sắc lắm, lại có
thể bị thầy đuổi ra khỏi lớp. Đúng là tận thế đối với mẹ tôi. Hơn ai hết tôi biết
mẹ tôi sẽ đau đớn, phẫn nộ đến mức nào. Tưởng tượng đến khuôn mặt mẹ
tôi trong phút giây đó, tôi chỉ muốn mặt đất dưới chân tôi nứt ra, nhận chìm
tôi xuống. Tôi buông cặp sách, ngồi bệt xuống thảm cỏ, cạnh bờ sông Hương
trước trường ôm mặt khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Cả một tương lai u ám vây lấy tôi, lòng tin trong mẹ tôi đối với tôi đã bị
chính tôi tước đoạt, đánh cắp một cách không thương tiếc. Ngày thi cũng không còn xa. Nếu thi không đậu, tôi không thể tiếp tục đến trường, sẽ bị gọi vào
lính và chỉ còn con đường khoác áo nhà binh, cầm súng lao vào cuộc chiến,
mà đó đâu phải con đường mà mẹ tôi mơ ước, chọn lựa cho tôi. Thỉnh thoảng
mẹ tôi vẫn thường nói với anh em tôi:
- Dù khổ cực đến mấy mẹ cũng chấp nhận, miễn sao các con học hành tới
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nơi tới chốn, thoát khỏi cảnh ngu dốt, để mai sau có khả năng đóng góp cho
xã hội nhiều hơn.
Nghĩ đến lời mẹ, tôi càng thấy tôi là một đứa con bất hiếu, hoàn toàn không
xứng đáng với lòng tin của mẹ, không đáng sống trên cõi đời này nữa.
Sau đó, không biết làm gì hơn, tôi lấy xe, đạp lang thang, mà không biết
mình đi đâu, … Nhưng cũng còn may, vẫn tỉnh táo để về tới nhà đúng giờ,
nhưng không đàng hoàng như mọi ngày, mà trở về với tâm trạng của một tên
trộm, cử chỉ lén lút, sợ mấy đứa em bắt gặp, nhất là mẹ tôi.
Suốt đêm hôm đó, tôi trằn trọc thao thức không ngủ, tôi vật lộn với ý nghĩ
nói hay không nói thật với mẹ tôi và tôi cứ phải chập chờn với bao nhiêu giấc
mơ quái đản, khủng khiếp…
Tôi không có ý định nói dối mẹ tôi, nhưng đồng thời tôi cũng biết tôi không đủ can đảm nói ra điều đó. Không có sự chọn lựa nào dễ dàng cả, tất cả quá
khăn đối với tôi, dù tôi biết như vậy là tôi có lỗi với mẹ. Tôi gần như bất lực,
đành buông xuôi, để mặc cho sự việc đến đâu thì đến. Những ngày sau đó,
sáng chiều cứ đến giờ, tôi mặc áo quần tề chỉnh, đạp xe ra khỏi nhà với cặp
sách đầy đủ để mẹ tôi tưởng con trai bà vẫn đến trường bình thường như mọi
ngày. Nói là đi đến trường, nhưng thật ra tôi vẫn quanh quẩn đâu đó vì không
được phép vào lớp. Mấy đứa bạn thân trong lớp, vẫn tìm gặp tôi, an ủi, khuyến
khích tôi, nhưng tụi nó cũng không biết làm gì để giúp tôi vượt qua tai nạn.
***
Ngày cuối tuần, tôi vẫn chưa được phép vào lớp, tôi buồn nản, đạp xe lang
thang qua các ngã đường, mà không hình dung mình đã đi những đâu, gặp
những ai, thấy những gì. Tôi né tránh những con đường quen thuộc có những
người quen qua lại, sợ họ tình cờ bắt gặp và vô tình mách lại với mẹ tôi. Tôi
cũng không đủ can đảm một lần đến thăm Hoàng Anh, người bạn gái mà tôi
mới quen từ mùa hè rồi. Tôi biết nói gì với nàng, lý giải thế nào về hành động
của tôi để nàng hiểu tôi hơn? Tôi cứ đạp xe lang thang, mà lòng không chủ
định. Hết ngày này sang ngày khác, với tâm trạng rã rời, buồn nản.
Chiều hôm đó, tôi bất ngờ ngừng xe lại. Tôi ngạc nhiên không biết động lực
gì xui khiến đã đẩy đưa tôi đến đây. Vì đây là nhà người dì tôi, em họ của mẹ
tôi. Dù ở vai dì, nhưng dì chỉ hơn tôi một tuổi, xinh đẹp, đôi mắt luôn ẩn hiện
một nụ cười tinh nghịch, đáng yêu. Có lẽ vì đôi mắt đó mà dì có nhiều chàng
trai đeo đuổi. Nhưng có lẽ dì chưa thật sự yêu thương ai vì còn phải lo học
hành. Dì học cùng trường với tôi, trên tôi một lớp. Ngoài tình thân gia đình,
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chúng tôi thương quý nhau, vì những khi cần phải đi xa giao dịch bán buôn,
mẹ tôi thường gửi tôi và các em tôi nhờ dì chăm sóc, nên chúng tôi rất thân
nhau. Thỉnh thoảng, dì cũng hay có tính muốn tỏ ra vai trên của tôi. Điều đó
đôi khi làm tôi khó chịu, nhưng tôi lại cảm thấy dì xinh đẹp và đáng yêu hơn.
Tôi đang lưỡng lự định quay xe trở lại, thì đã có tiếng dì từ trong nhà vọng ra:
- Trân, mi đi đâu giờ này? Vào đây.
Một ý nghĩ chợt đến. Tôi dẫn xe vào cổng. Một chút hổ thẹn khi nghĩ tới ý
định không mấy trong sáng nẩy sinh trong đầu, nhưng nó làm cho tôi có phần nhẹ
nhõm. Tôi nhớ ra, dì tôi là bạn thân của cô người yêu của Thầy dạy Toán lớp tôi.
- Chiều nay có giờ học không mà đi đâu tới đây?
Tôi ngồi xuống ghế đối diện, lúng túng nhìn dì:
- Bộ con lên thăm dì không được hả?
- Sao lại có chuyện động trời đó vậy? Thường ngày mi có thèm lên đây
thăm tao đâu.
- Con đâu đến nỗi tệ hại như dì nghĩ!
- Vậy tao phải nghĩ về mi như thế nào mới đúng đây?
Tôi bậm môi nhìn dì:
- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không dì? Con đang có ý định
nhờ dì chuyện này, liệu dì có bằng lòng giúp con không?
Dì tôi mở tròn đôi mắt bồ câu nhìn tôi:
- Việc chi, mà ấp a ấp úng vậy?
Cuối cùng tôi đành phải kể hết hoàn cảnh hiện tại của tôi cho dì nghe.
Dì nghe mà đôi mắt cứ tròn xoe ngạc nhiên nhìn tôi, tưởng như tôi đang kể
chuyện giả tưởng không tin tôi là nhân vật chính của câu chuyện.
Sau khi nghe xong, dì hỏi:
- Chuyện ni, tao làm răng có thể giúp mi được đây?
Tôi ngước nhìn dì cầu cứu:
- Dì không giúp thì ai giúp con đây!
Dì nhìn tôi lắc đầu:
- Nhưng tao đâu có biết cách nào?
Tôi đắn đo một chút rồi nói thẳng ý của mình:
- Con biết cô Thanh Thanh là bạn thân của dì mà cô ấy con nghe nói là người
yêu của thầy dạy Toán lớp con, dì nói với cô Thanh Thanh giúp con một tiếng.
Dì tôi lại kinh ngạc nhìn tôi khi nghe tôi đưa ra giải pháp.
- Mi cũng ghê hí! Nhờ tao nói chuyện nầy với Thanh Thanh hả?
Rồi dì nhìn thẳng vào mắt tôi tủm tỉm cười:
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- Không lẽ tao tay không bắt giặc cho mi? Phải có điều kiện chớ.
Tôi mừng rỡ gật đầu:
- Thì dì đòi gì con cũng chịu, miễn dì đừng nói với mẹ con là được.
Dì làm ra vẻ suy nghĩ, lại vừa cười vừa nói.
- Tao không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mi chịu hai xuất, mỗi xuất hai vé ciné
Châu Tinh hay Tân Tân gì cũng được.
- Gì dữ vậy? Dì bắt bí con hả?
- Tao con gái, không lẽ đi ciné một mình mà coi được sao? Tao định rủ
Thanh Thanh cùng đi. Nếu mi nói vậy, thì mi nhờ người khác đi!.
Bất đắc dĩ, tôi đưa ngón tay ra nghéo:
- Thôi được, con đồng ý.
Dì tôi cũng đưa ngón tay ra trước mặt tôi nghéo lại, và nhìn tôi mỉm cười.
Trên đoạn đường đạp xe về nhà, nhớ lại lời đề nghị với dì, lòng tôi bỗng
cảm thấy hoang mang và thật sự thấy hổ thẹn, mấy lần muốn quay xe trở lại
nhà dì, yêu cầu dì hủy bỏ lời đề nghị vừa rồi, nhưng thú thật tôi yếu đuối, hơn
nữa trong lòng tôi vẫn còn ám ảnh việc mẹ tôi đau khổ thất vọng vì tôi, tôi đã
không đủ can đảm quay trở lại mà đi thẳng về nhà với tâm trạng phức tạp, hy
vọng và chờ đợi, hổ thẹn và ray rứt... Tôi không biết cái gì đã dẫn dắt tôi đến
đoạn đường này? Đây là đoạn đường đến nhà Hoàng Anh, cô bạn gái mà tôi
tình cờ gặp gỡ trong một lần đến Thư viện tìm tài liệu cho một bài báo tôi dự
định viết cho một tạp chí, trong khi cô gái cũng đến để tìm tài liệu cho một bài
thuyết trình ở trường. Và từ đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau.
Con đường này và ngôi nhà này đã hơn cả tuần nay tôi không đặt chân
đến vì chuyện tôi bị đuổi ra khỏi lớp. Thật ra, tôi chưa có ý định gặp lại Hoàng
Anh trong tâm trạng bất ổn hiện tại, tôi quay xe trở lại, bất ngờ cánh cửa tầng
trên mở ra, tôi vừa kịp nhìn thấy Hoàng Anh đang đứng trước khung cửa, đầu
ngẩng cao, tóc buộc xoắn lại rất khéo, lấp lánh với dải lụa đỏ... Tôi muốn dừng
lại để được nhìn sâu vào ánh mắt to đen và diệu vợi của nàng, được nghe giọng
nói trầm ấm của nàng, nhưng kịp nghĩ lại, tôi cúi người phóng xe đi tiếp... chợt
có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng...
***
Đến sáng thứ ba, đúng một tuần sau kể từ hôm bị đuổi ra khỏi lớp, một đứa
bạn cùng lớp gặp tôi khi tôi đang đạp xe lang thang trên đường Lê Lợi. Đến
lúc đó, tôi cũng chưa biết sẽ đi đâu và số phận của tôi như thế nào sau buổi nói
chuyện với dì tôi. Hắn vỗ vai tôi và nói với tôi:
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- Thầy Toán nhắn mi, cho phép mi đi học lại đó.
Tôi ngạc nhin nhìn hắn, như không dám tin điều nó nói. Tôi buột miệng
hỏi lại:
- Có thật thầy cho phép tao vào lớp học lại không?
Hắn cười:
- Tao nói dối mi làm chi. Vào học đi, cả lớp đều mong mi đi học.
Tôi mừng rỡ đến muốn khóc, ít ra, tôi cũng không phải đối mặt với ánh
mắt đau khổ, thất vọng của mẹ tôi khi nghe tôi bị đuổi học. Nhưng mặt khác,
trong tôi vừa nẩy sinh một nỗi hổ thẹn, sự thất vọng về chính mình khi nhớ lại
những đề nghị của tôi với dì tôi. Tôi mừng vì được thầy tha thứ, nhưng điều đó
đã làm tôi đau đớn… Sự kính trọng đối với thầy trong lòng tôi thật sự bị đổ vỡ,
sút giảm, nói đúng hơn là bị đánh mất, nếu như việc tôi được vào học được sự
tác động của cô bạn của dì tôi. Hình ảnh của thầy trong tôi không còn thiêng
liêng như trước đây, đã bị tổn thương mà e rằng tôi không hy vọng tìm thấy lại.
Tôi hối hận vì thầm trách tại sao tôi lại chính là thủ phạm, kẻ bày mưu tính kế
để làm hoen ố hình ảnh của thầy, đẩy thầy vào ngỏ bí không có cách thế chọn
lựa nào khác. Đồng thời tôi tự bào chữa: thầy cũng là một con người, hơn nữa
thầy còn trẻ, mà đã là con người thì có cả tính tốt lẫn tính xấu cũng là điều bình
thường. Nhưng trong suy nghĩ, trong mơ ước của tôi, ít ra về phương diện này
thầy là thần tượng của chúng tôi, thầy không thể có khiếm khuyết, không thể
sai phạm về mặt đạo đức như những người khác. Do đó, tôi có cảm giác hụt
hẫng, thất vọng, thầy không còn là hình ảnh người thầy mà tôi đã lý tưởng về
thầy. Một ý nghĩ khác chợt đến, phản bác ý nghĩ ban đầu của tôi: giả như Thầy
có nghe lời người yêu của thầy mà cho tôi vào lớp trở lại thì đó có gì sai trái?
Tôi cũng thấy có lý, nhưng sao tôi vẫn thấy bị tổn thương, hình ảnh Thầy còn
lợn cợn trong tôi một cái gì đó mà tôi khó thể chấp nhận.
Cũng may, suốt ngày hôm đó không có giờ Toán của thầy, nên tôi không
phải đối diện với thầy. Nhưng trong tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, đau đớn
vì từ đây đến hết năm học, sao tôi tránh khỏi việc phải gặp lại thầy. Tôi không
biết trong những lần gặp gỡ đó tôi phải nghĩ về thầy thế nào? Thái độ của tôi
ra sao? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, và tôi nôn nóng muốn tìm
lời giải đáp.
***
Buổi chiều, sau khi nghe tiếng chuông bãi học, tôi thoát nhanh ra khỏi lớp,
lặng lẽ đẩy xe ra trước cổng, đạp một mạch thẳng tới nhà dì.
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Chưa kịp dựng xe, tôi đã lên tiếng hỏi khi nhìn thấy dì từ bên trong bước ra.
Tôi hấp tấp như người bị hụt hơi:
- Dì, dì có gặp cô Thanh Thanh chưa?
Dì tôi nhìn tôi gật đầu:
- Tao mới gặp nó sáng nay ở trường.
- Dì nói với cô ấy thế nào?
Đôi mắt của dì mở rộng, nụ cười dịu hiền của dì cúi xuống. Mặt dì không
có vẻ gì là đùa cợt cả:
- Xin lỗi mi, tao cũng chưa biết nói với nó thế nào. Khi nghe câu chuyện
mi kể, tao chỉ định phá mi chơi cho bỏ ghét cái tật lanh chanh của mi. Bây giờ,
nghĩ lại thấy mi cũng tội, nhưng không biết cách nào giúp mi đây.
Nghe chưa hết câu, tôi không nói, chạy tới ôm lấy dì, hôn lên trán dì. Và
không giấu nỗi mừng vui, tôi lắp bắp:
- Cám ơn dì! Cám ơn dì…. Dì không cần nói gì nữa hết. Xong rồi.
Rồi tôi buông dì tôi ra, lật đật quay đầu xe, phóc lên yên, đạp ra cổng:
- Con về đây. Tuần sau con đãi dì một chầu ciné, dì muốn mời thêm bạn
dì mấy người cũng được
Dì ngơ ngác nhìn theo tôi nhăn nhó:
- Cái thằng này, chắc nó khùng rồi. Tao không hiểu gì hết.
Tôi quay lại ở hàng rào, nói ngược lại:
- Dì chẳng cần phải hiểu làm gì cho mệt! Cứ coi như con khùng…
Trên con đường trở về, tự nhiên tôi cảm thấy tâm hồn tôi thanh thoát nhẹ
nhàng như được chấp cánh.. Con đường tôi đang đi qua, có vẻ như rộng thêm
ra, cây cỏ như reo vui, và chim chóc bất ngờ cất tiếng hót vang.. Nỗi băn khoăn
lo lắng trĩu nặng trong lòng tôi trong suốt cả tuần nay như có bàn tay nhiệm
mầu nào đó cởi bỏ.
Tôi chạy bay về nhà, ném xe vào một góc, tới trước mặt mẹ tôi, ôm chặt lấy
mẹ trong vòng tay không nói lời nào và nước mắt không ngớt trào ra vì xúc
động.
Mẹ tôi ngước nhìn tôi hơi có vẻ bất ngờ, mẹ hất tay tôi ra và nhìn thẳng
vào mắt tôi:
- Chuyện gì vậy con?
Tôi nhìn mẹ lắc đầu:
- Không, đâu có chuyện gì. Con thấy nhớ mẹ, thương mẹ nên muốn ôm mẹ
như ngày còn bé mỗi khi cảm thấy nhớ mẹ, thương mẹ con lại chạy về nhà để
được mẹ ôm vào lòng....
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Mẹ tôi bật cười nhìn tôi, trách yêu:
- Cái thằng này, bữa nay khùng rồi chắc, mày đâu có còn nhỏ.
***
Buổi chiều sau đó, giờ Toán của Thầy, cũng vào giờ đầu của buổi chiều.
Trời cũng rất nóng nực, thỉnh thoảng mới có gió, những cơn gió nồm từ biên
giới Lào thổi đến, lại có cả tiếng ve sầu kêu rả rích từ hàng cây trong sân trường
vẳng lại, nhưng tôi không hề có cảm giác nóng nực, ngược lại tôi cảm thấy dễ
chịu như những ngày đầu Xuân. Tôi không biết các bạn tôi nghĩ gì, nhưng tôi
thì rất mong muốn được gặp lại thầy, được nhìn thấy thầy quen thuộc trên bục
giảng như mọi ngày
Mấy phút sau, thầy bước vào lớp, thầy vẫn có thói quen nhìn xuống cả lớp
mỉm cười:
- Chào các em.
Rồi thay vì quay lên bảng bắt đầu cho bài học mới như mọi ngày, thầy bước
xuống khỏi bục giảng, đi thẳng về phía tôi. Đặt tay lên vai tôi, giọng thầy nhỏ
và ấm:
- Thầy biết em đã đau khổ như thế nào khi không dám yêu cầu ba mẹ em
đến xin lỗi thầy. Thầy hiểu, vì thầy cũng đã từng rơi vào trường hợp của em.
Hơn nữa người phạm lỗi đã nhận lỗi với thầy rồi. Nhớ cố gắng học thật giỏi.
Thầy đặt niềm tin vào em. Và mong em đừng bao giờ đánh mất niềm tin đó
trong lòng mọi người, cũng như những người đã thương yêu em.
Tôi đứng dậy, nhìn thầy không nói được lời nào. Nước mắt tôi chảy tràn
trên má, niềm hạnh phúc chợt đến, tôi đã tìm thấy lại nguyên vẹn hình ảnh của
thầy cũng như lòng kính trọng đối với thầy trong tôi sau cơn bão tố, một cơn
bão đã đi qua trong lòng tôi, đi qua trong đời tôi tưởng chừng như nhận chìm
tôi dưới vũng sâu của nỗi đau. Nếu như bị đánh mất niềm tin thì làm sao tôi có
thể sống được đây? Tôi không hình dung cuộc đời tôi thế nào trong tình huống
đó. Nhưng rất may, mọi sự đã không diễn ra như vậy. Tôi nói lí nhí:
- Em chân thành xin lỗi thầy và cũng rất biết ơn thầy đã cho em lại nguyên
hình ảnh của thầy trong em!
Giữa lúc đó, những tiếng vỗ tay vang lên làm tôi chợt tỉnh. Tôi đưa tay quệt
hai hàng nước mắt quay nhìn các bạn tôi mỉm cười.
Thầy cúi xuống bên tai tôi :
-Em đã tìm thấy lại nguyên hình ảnh thầy trong em là nghĩa là sao ? Có
nghĩa là có lúc em đã đánh mất thầy ?
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Tôi ngước lên nhìn thầy không nói như ngầm thú nhận vì tôi chợt hiểu ra
thầy đã thực sự hiểu trong lòng tôi vẫn còn ám ảnh điều đó. Dù cách này hay
cách khác, ít ra nó cũng một lần cỡi bỏ cái cảm giác đè nặng trong tôi.
Sau giờ học, tôi lấy xe đạp trở về, bất ngờ qua khỏi Ga, nơi tôi vẫn hẹn gặp
nhau với Hoàng Anh mỗi khi đi học về. Hoàng Anh đứng đó chờ tôi với nụ
cười e ấp, rồi cả hai chúng tôi tiếp tục đạp xe song song bên nhau, qua khỏi cầu
Lòn, đi thẳng lên Phường Đúc đến một vùng đất trống, cạnh bờ sông Hương,
nhìn qua bên kia là làng Phú Xuân.
Khi cả hai đã ngồi xuống trên thảm cỏ, Hoàng Anh nhìn tôi:
- Nghe nói Trân có chuyện phải lo lắng?
Tôi cảm động vì sự quan tâm của Hoàng Anh, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nàng.
- Không có chuyện gì đâu?
Hoàng Anh lắc đầu:
- Không có chuyện gì mà cả tuần Hoàng Anh không thấy tăm dạng Trân
đâu hết. May mà Hoàng Anh có công chuyện chứ không Hoàng Anh giận lắm
đó! Hoàng Anh có nghe một người quen trong lớp của Trân cho biết Trân bị
thầy đuổi khỏi lớp.!
Tôi ngước lên nhìn Hoàng Anh có phần xấu hổ và xúc động đưa tay nắm
nhẹ bàn tay búp măng của Hoàng Anh.
- Cũng tại Trân nông nổi, thiếu suy nghĩ. May mà thầy đã tha thứ cho Trân
vào học lại rồi
Hoàng Anh mỉm cười thật tươi, nắm tay tôi lắc đầu:
- Trong chuyện này, Hoàng Anh có cách nhìn khác.
Tôi thắc mắc
- Cách nhìn khác là sao Hoàng Anh?
Hoàng Anh nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi:
- Hoàng Anh cho rằng thầy cũng hơi quá với Trân khi buộc Trân phải ra
khỏi lớp và yêu cầu ba mẹ Trân tới gặp thầy, thầy mới cho vào lớp. Theo Hoàng
Anh, thầy cũng có lỗi vì nóng nảy, thốt ra những lời có phần nặng nề chớ bộ!
Mặc dù thái độ quậy phá của bạn nào đó làm thầy bực tức.
- Cám ơn Hoàng Anh đã chia sẻ. Trân nghĩ, sau này Hoàng Anh phải theo
ngành Luật mới đúng!
Hoàng Anh cười có vẻ tinh nghịch:
- Trân nịnh Hoàng Anh đó há? Hoàng Anh con gái mà! Lâu lâu được nịnh
dù đúng hay sai cũng thú vị. Nhưng nói thật, trong chuyện này Hoàng Anh lại
thích phản ứng của Trân, nếu là Trân, trong hoàn cảnh đó Hoàng Anh mong
muốn sẽ làm như Trân!.
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Tôi lắc đầu:
- Tại sao? Sẽ rơi vào hoàn cảnh rắc rối, chứ tốt đẹp gì.
Hoàng Anh vẻ ương ngạnh:
- Hoàng Anh thích đức tính trung thực của Trân.
Rồi Hoàng Anh nhìn khoảng trời trước mặt, bâng quơ:
- Chỉ sợ càng ngày người ta càng ít trung thực, mà một xã hội thiếu trung
thực và thiếu tình yêu thì đó là địa ngục, chứ không phải xã hội loài người.
Hoàng Anh nghiêng đầu vào vai Trân vẻ trầm ngâm. Những tia nắng cuối
cùng đã bắt đầu tắt dần…
- Nghĩ gì vậy Hoàng Anh?
Hoàng Anh giật mình quay lại, nhìn Trân bằng ánh mắt lặng lẽ, và nói với
Trân bằng nét mặt ít biểu cảm, ánh mắt tựa hồ như đang nhìn lên bầu trời,
xuyên thấu qua người Trân:
- Hoàng Anh mơ về một thế giới, mà trong đó, con người biết yêu thương
con người…
- Liệu thế giới mà Hoàng Anh mơ ước có thật không?
Hoàng Anh nheo mắt nhìn vào mãng mây tím ở chân trời đang tan dần:
- Có lẽ Hoàng Anh thà sống trong thế giới… ước mơ để tưởng mình hạnh
phúc, còn hơn phải sống trong thực tại khổ đau.
Tôi ngạc nhiên và hơi có chút âu lo:
- Điều gì đã khiến Hoàng Anh bi quan như vậy?
Hoàng Anh nhăn mặt lắc đầu:
- Hoàng Anh không biết, và cũng không lý giải được tại sao?
Tôi bặm môi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Anh bằng tất cả yêu
thương xúc động:
- Hoàng Anh này, Trân nghĩ những gì mình không đủ sức gánh vác được
thì sẽ không dám lo toan, nhưng Trân sẽ nguyện cùng Hoàng Anh đi bất cứ
đâu trên cõi đời này.
Hai tay Hoàng Anh níu lấy tay tôi và đôi mắt to tròn của nàng long lanh
nhìn lại tôi, tôi tưởng chừng như chưa bao giờ thấy nàng đẹp và ngọt ngào
đến như thế!
20.8.2007

Sâm Thương

Cựu học sinh Quốc Học 1960-1963.
Nhà văn. Biên kịch điện ảnh
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Thương nhớ Hoàng Lan

T

ôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ,
một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: “Mô Phật, sao sau chùa lại phơi
tã lót?” Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: “Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên,
mười năm sau ta sẽ trở lại”. Trở về thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh
trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi.
Lớn lên, tôi giống cha tôi như đúc và rất được mẹ yêu chiều. Cha tôi mắt
sáng, mũi cao, tiếng nói trầm ấm, tính tình hiền hoà trung thực. Khi còn là
một chú tiểu đầu để chỏm, người đã nổi tiếng thông minh, mười lăm tuổi chép
rành kinh chữ Hán. Rồi vì học giỏi, được cử làm giáo sư ở trường Trung học
Bồ Đề, một trường phổ thông tư thục của Giáo hội. Lúc người sắp được phong
Đại Đức thì gặp cô bé nữ sinh tinh nghịch, có đôi mắt hút hồn, đôi môi đầy
đam mê và cái tính thích gì thì làm cho bằng được. Ban đầu, cô bé chỉ định
quấy phá chơi để thử bản lĩnh của thầy. Nhưng rồi tình yêu là lửa, chính người
muốn đốt lại cháy. Cả chùa ngẩn ngơ khi người thanh niên đạo hạnh vòng tay
trước sư cụ trụ trì: “Yến bệnh nặng đã bốn tháng rồi, sợ rằng cô ấy chết. Thầy
dạy con tu hành để cứu chúng sinh. Nay con có thể cứu một sinh linh, sao lại
khước từ?” Cha tôi rời chùa, cô Yến khỏi bệnh rồi hai người thành vợ thành
chồng. Ông bà tôi để lại một ngôi nhà, cha tôi cho dỡ đi, xây vào chỗ đó một
ngôi chùa tư. Đã không bỏ đời theo đạo được, thì ông đem đạo về giữa đời.
Sau khi đã có con, ông vẫn ăn chay, mặc áo nâu và tụng kinh sớm chiều. Có lần
mẹ tôi đi chợ mua một xâu ếch, những con ếch theo phản xạ cứ chắp hai chân
trước vái lia lịa. Một bà đi ngang bảo mẹ tôi: “Mấy con ếch lạy khéo không
thưa thầy M.H” Rồi bà cười ha hả: “Đi tu mà chẳng chót đời, làm thân con ếch
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cho người lột da”. Tính mẹ tôi mau nước mắt, cứ vừa đi vừa khóc thút thít cho
đến lúc tới nhà. Tối đó bà kèo nhèo mãi, năn nỉ mãi cha tôi tội gì không để tóc,
ngả mặn, làm người trần cho sướng cái thân. Tu kiểu này, người ta nói không
chịu nổi. Cha tôi chỉ cười, dường như chẳng để tâm. Cả đời người không tranh
giành với ai mà như có phép thần thông, chạm vao đâu thì phất lên đến đó. Cơ
sở làm hương trầm của người càng phát triển, mẹ tôi càng béo đẹp ra thì lời
đàm tiếu của thiên hạ càng rần rần. Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, mẹ bỗng đột
ngột bỏ đi mất tăm…
Cô ruột tôi giận lắm, bảo: “Mẹ mi là con yêu tinh, khi trước đã phá đời tu
của cha mi, chừ lại phá luôn đời tục của ổng.” Ai cũng khuyên đăng báo tìm,
nhưng cha tôi chỉ nói “Đừng”. Ông không trách móc gì, nhưng có lẽ ông buồn,
tiếng tụng kinh đêm khuya nghe chừng khắc khoải. Chao ôi, với những con
thuyền khắc khoải ấy, kiếp nào cha mới đến Tây Phương?
Cơ sở làm hương từ đó phó mặc cho cô tôi. Cô tôi cho chặt cây, nhổ cỏ, sửa
sang lại khu vườn sáng sủa. “Thiệt là hư sự, ai đời lập chùa mà lại trồng hoàng
lan trong sân. Mùi hoàng lan là mùi ma, hèn chi ma chướng nó phá cho như
thế ni.”
Tôi dân dấn nước mắt nhìn người ta chặt cây hoàng lan, cành lá vứt bừa bãi
trên mặt đất. Ngày xưa, gội đầu xong mẹ tôi thường hái hoa giấu vào búi tóc
cho thơm. Bây giờ người đã đi, hoa cũng không còn…
Năm tôi mười tuổi, có vị Đại Đức trên núi về thuyết pháp ở chùa Diệu Đế.
Tôi đi theo cô tôi đến nghe. Khi trở về tôi xin xuất gia. Cha tôi bảo: “Kinh sách
ở đây, chuông mõ ở đây, con còn đi đâu?” Tôi chỉ lắc đầu…
Nơi thầy tôi ẩn tu là Bích Vân am – am Mây Biếc. Mười năm khai sơn, thầy
đã cùng đồ đệ trồng hơn hai chục mẫu bạch đàn và ba ngàn giò phong lan đủ
loại. Các sư huynh dạy tôi chăm hoa, tưới cây mỗi sáng. Buổi chiều đi học ở
trường Nam Giao. Năm mười lăm tuổi tôi bắt đầu chướng tính. Sư huynh hạch
tôi: “Bạch thầy, Đăng Ninh trốn học, la cà ở quán cà phê Tím. Người quanh đó
ai cũng chê cười, họ nói cô ruột Ninh làm hương giàu có, cúng dường nhiều
tiền nên thầy thả cho Ninh tha hồ tự tung tự tác”. Tôi ức, lầm lì không nói, thầy
cũng không quở. Tính thầy rất nghiêm, không mấy khi la rầy mà đồ đệ ai nấy
tuân lời răm rắp. Chỉ riêng với tôi, không hiểu sao thầy đặc biệt khoan thứ. Sợ
thầy phạt, đợi lúc sắp tụng kinh, tôi biện bạch: “Bạch thầy, ngày xưa cha con
thường bảo: tu trên núi, tu giữa chợ mới là khó. Không ở giữa đời, làm sao hiểu
đời đục mà tránh?” Thầy hỏi: “Ai bảo con là đời đục? Đời không đục, không
trong.” Tôi hụt hẫng, không hiểu ý thầy định nói gì.
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Tu trên non bây giờ thật ra cũng không phải dễ. Thầy tôi tránh đời vào
núi sâu nhưng rồi vườn lan Mây Biếc nổi tiếng quá nên người trần lại kéo lên
thưởng ngoạn. Thứ bảy, chủ nhật, học trò đạp xe lác đác trắng trên con đường
mòn tới thảo am. Mấy cô nữ sinh nhỏ tuổi mê hoa ngẩn ngơ ngắm bông súng
tím trong hồ, chạy vào tới tận hiên, chỗ thầy ngồi viết sách. Thầy không quở,
cũng không ngẩng lên nhìn. Một cô bé chạy đến gần tôi, nhìn những làn sương
li ti mà tôi đang xịt lên những chồi đang đơm nụ. Cô hỏi tôi tên hoa, tôi giảng:
“Đây là giống Tiểu Hồ điệp, nghĩa là bươm bướm nhỏ. Em thấy không, trông
xa chấp chới như đàn bướm cải màu vàng”. Cô chìa tay với những ngón búp
măng, hứng sương. Tôi cau mày: “Này, đừng nghịch”. Cô bé cứ đùa với những
bụi nước, chẳng để ý lời tôi. “Anh cứ tưới đi, em cũng là Lan”. Tôi cáu, xịt cho
nước rơi ướt cả tóc, cả áo cô bé. Mấy cô bạn cười rúc rích, khi về có cô còn
nói vọng lại: “Con Lan hên quá, gặp chú tiểu vừa đẹp trai vừa quậy”. Tôi tủm
tỉm cười. Sư huynh tôi cáu kỉnh: “Mấy con Thị Màu đời nay quá quắt lắm. Bay
không biết quyến rũ sư tăng là tội đoạ địa ngục hử?” Tôi cự: “Người ta chỉ đùa
thế, có gì mà gọi là quyến rũ”.
Từ đó, vài hôm một lần, Lan lại đến giúp tôi tưới hoa. Tôi dạy cho cô biết
về phong lan, đây là cả một thế giới còn đa dạng hơn thế giới người. Phượng Vĩ
đỏ rực, Tuyết Điểm thì trắng, Vũ Nữ thì như đang múa trước giò. Lan phụng
phịu: “Hoa nào cũng có tên riêng, chỉ em không có”. Tôi nhìn khuôn mặt cô,
đôi mắt trong trẻo với cái miệng hồn nhiên như trẻ thơ. “Vậy tôi đặt cho cô
một cái tên. Tên cô là Tinh Khôi”.
Thầy biết tình thân giữa tôi và Lan. Sư huynh không vui lòng, thầy chỉ bảo:
“Không can gì”. “Bạch thầy, người này có bạn thì người kia có bạn, rồi con gái
kéo đến đầy thảo am, còn cái thể thống gì nữa?” Thầy gật đầu. Chiều lại, tôi
mài mực hầu thầy, thầy đem cho tôi xem bộ tranh mười bức vẽ mục đồng chăn
trâu. “Đây là thập mục ngưu đồ, cũng là quá trình tu học của một con người.
Trâu không là trâu, mà chính là cái tâm ta đó”. Tôi động lòng, hỏi: “Bạch thầy,
con xem bức vẽ cuối cùng, không còn trâu, chẳng còn người, chỉ còn trăng soi.
Vậy cớ gì phải sống trong dây trói. Ngày xưa Tuệ Trung Thượng Sĩ là bậc ngộ
đạo mà không kiêng rượu thịt, vì chay mặn chỉ là hình tướng bên ngoài, không
can hệ đến sự giác ngộ bên trong”. Thầy cười: “Đúng, con ạ, với bậc đắc đạo là
thế. Nhưng khi ta còn là một người phàm, thì cũng như con trâu kia, phải có
sợi dây buộc, có người chăn dắt. Đến khi cái tâm vững rồi, sáng rồi mới có thể
như trâu đen thành trâu trắng, không ràng không buộc, chẳng những nhởn
nhơ trên cỏ xanh mà còn bay lên chín rầng mây”. Tôi vái thầy mà thưa: “Con
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hiểu rồi, nhưng nhà chùa chẳng thể xua đuổi ai. Từ mai con xin thôi không giữ
vườn lan nữa.”
Mấy hôm sau, Lan thấy sư huynh ra tưới vườn, còn tôi thì chẻ củi. “Anh
không thích phong lan nữa sao?”. “Không. Muôn hồng nghìn tía, chẳng qua
cũng chỉ để nhìn trong chốc lát. Một đời tôi chỉ riêng nhớ hoàng lan”. Tôi giảng
cho cô bé biết hoa hoàng lan cánh mảnh mai, vàng như màu chim hoàng yến.
Thuở trước, cứ rằm, mồng một, các bà hàng hoa lại đến mua, họ gói hoa trong
lá chuối, từng gói nhỏ xinh xinh toả thơm ngây ngất. Lan bảo: “Thích ghê, em
chưa thấy bao giờ”. Ừ, loài cây ấy có lẽ giờ đây đã tiệt giống rồi hay sao, nhiều
lần theo sư huynh đi chợ mua bông chuối, tôi để ý tìm mà không thấy nữa.
Tôi lớn lên, lòng bâng khuâng như thiếu vắng một thứ gì, cứ mơ hồ nhớ nhớ,
thương thương…
Cuối năm, anh em tôi kẻ kéo người đẩy, chở phong lan xuống phố đổi gạo.
Ông chủ tịch hội hoa cảnh hài lòng lắm khi thấy những giò mũm mĩm với chồi
xanh đầy nụ. Ba bao gạo lớn được bưng ra. “Cha ơi, con có làm một ít bánh
trái cây để cúng dường”.Tôi nghe tiếng, quay lại, sững người vì thấy Lan. Ông
chủ tịch âu yếm bảo: “Cúng dường thì phải cung kính. Con phải tự lên chùa
lạy Phật mà dâng”. Tôi hãi hồn, vội nói: “Thôi thôi, khỏi phiền nữ thí chủ. Nhận
ngay ở đây”. Lan bật cười, lại cái cười tinh khôi. Rồi Lan nhìn tôi buồn thiu:
“Sao lâu nay anh không ra vườn? Em lên chùa, biết anh trong bếp mà mấy chú
không cho vào. Riết rồi em buồn không muốn đến nữa”.
Mấy buổi sau, tôi theo các bạn cùng lớp vào quán. Lan ngồi ở đó, sau chiếc
bàn con bên cửa sổ. Các bạn tôi ai cũng nhìn về phía Lan, còn cô bé thì chẳng
nhìn ai, cứ lặng lẽ một mình. Ngồi ở một bàn xa mà tôi như thấy cả bầu trời
hoàng hôn tím, tím ngát ngoài kia đang in trong đôi mắt Lan. Mãi đến khi
chúng tôi ra về, Lan mới ngoái nhìn, ánh mắt thơ ngây mà não nùng. Bỗng
dưng đỏ mặt, rồi tôi thấy hoảng sợ vì mình đã đỏ mặt…
Một người con gái chiều nào cũng ngồi ở quán Tím, chẳng bao lâu đã
thành đề tài để bọn con trai bàn tán.
“Con Lan sữa tươi trông xinh vậy chứ nó mắc bệnh sợ đàn ông. Đếch thằng
nào đến gần được, nó tránh như tránh tà”. “Không phải đâu, nó giữ giá để chờ
lấy Việt kiều, thằng Hùng ở Cali về ngày nào cũng trực ở nhà nó”. “Giữ giá cái
gì, nó ưa thằng Quắn chạy bàn ở cà phê Tím. Tao thấy nó ngồi một bàn với
thằng Quắn, khóc rưng rức”. Tôi im lặng, một lát sau mới bảo: “Khó tin”. “Ở
đời chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra – bạn tôi nói, vẻ ông cụ non – Chiều qua
chính mắt tao thấy nó chạy ra sau quầy đưa bức thư cho thằng Quắn”.
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Đạp xe về đã đến quá lăng Tự Đức, tự nhiên tôi bứt rứt không chịu được.
Tôi quay xe, đạp về nhà Lan. Mưa phùn lướt thướt trên con đường về Bao Vinh
xa tắp. Mẹ Lan hỏi: “Nhà chùa có việc gì mà nhắc cháu lên? Thấy Quắn về
nhắn, tôi cho cháu đi ngay rồi”. Tôi tái mặt, không kịp chào, đạp xe đi như tên
bắn. Tim tôi dội thình thịch vì âm vang những lời nói của sư huynh khi Lan
mới lên thảo am lần đầu: “Cô gái này đẹp đẽ thanh tú nhưng đuôi mắt quá dài,
môi mỏng, cổ cao, tai nhỏ. Đấy là tướng hồng nhan mệnh yểu.”… Trời chập
choạng tối, tới Nam Giao. Nhìn dáo dác hai bên đường, tình cờ thấy Quắn và
Lan cùng ngồi trong quán ốc. Quắn gọi rượu, đang ép Lan uống, Lan lắc đầu,
Quắn cố nài. Tôi đi vào, đấm mạnh vào mũi Quắn: “Đồ lừa đảo. Từ nay chừa
cái thói dỗ gái đi”. Quay sang Lan, tôi nạt: “Đi về!” Không biết Lan có bị một
thứ thuốc mê gì không, mặt ngây ngây như bị bỏ bùa. Tôi chở Lan đi. Quắn
biết tôi có võ Thiếu lâm nên đành chịu phép, hậm hực chùi máu mũi nhìn theo,
cái nhìn của một con thú mất mồi…
Trên đường về, Lan tỉnh lại, gục mặt vào lưng tôi, khóc: “Em nhờ Quắn
chuyển đến anh nhiều thư, anh có nhận được không?” Tôi cau mặt: “Em khờ
lắm, sao lại đi với thằng Quắn?” “Quắn bảo em uống vài chén cho ấm rồi lên
đàn Nam Giao chờ Ninh đến”. “Em đừng quên, tên em là Tinh Khôi. Đừng dại
dột để bọn lưu manh làm nhơ bẩn”. Nước mắt Lan chảy thấm qua chiếc áo lam
của tôi, thấm vào đến da thịt. Dừng xe, tôi ngồi xuống vệ cỏ ven đường. Lan
ngồi bên tôi. “Đêm nào nằm mơ cũng thấy anh dắt em đi thăm vườn phong
lan. Mình về trồng lan trong sân nhà em đi, có thích hơn không?” Tôi không
trả lời, ngắt những cọng cỏ, vò nát trong đôi tay run run. Trên kia, trăng sáng
quá, tròn và rực rỡ như chiếc mâm vàng giữa trời. Bỗng nhiên lòng tôi miên
man nhớ những câu chuyện cha tôi vẫn kể ngày xưa… “Em có thích nghe
chuyện cổ tích không?” “Thích”. Tôi kể cho Lan nghe chuyện người tử tù đội
chiếc mâm vàng đầy nước đi từ cổng hoàng cung vào trước ngai vua mà không
sánh ra ngoài một giọt, Lan nghi ngờ: “Sao có người làm được như thế?” Tôi
gật đầu: “Ngày ấy, nhà vua cũng đã hỏi như vầy. Vị thiền sư trả lời: “Bệ hạ hứa
nếu y làm được thì sẽ tha tội chết. Vì lẽ sống chết của y, nên dù việc khó vô
cùng mà y vẫn chăm chăm làm bằng được. Nay nếu bệ hạ cầu giải thoát cũng
như người này cầu sống thì việc tu hành dù khó mấy cũng có thể vượt qua”.
Lan ngước nhìn tôi, lần đầu tiên tôi nhận ra trong hai cái giếng êm như nhung
của mắt cô bé những tia sáng ương ngạnh lạ lùng. “Em hiểu rồi. Anh xem tu
hành là chuyện sinh tử của anh. Vậy nếu em lại xem anh là chuyện sinh tử của
em thì sao? Anh và em, ai đi trọn đường, ai bỏ cuộc?” Tôi bảo: “Em nói gì thế?
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Chuyện sống chết mà nghe cứ như là trò chơi sấp ngửa của trẻ con”. Lan cười…
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi, ngón thon vuôn vuốt như cánh hoa ngậm sữa. Vẻ
đẹp này có phải phù du? Vẻ đẹp này là sắc hay không? Chỉ thấy ngợp vì trăng.
Trăng sáng quá. “Thôi, về đi em”. Tôi đạp xe, trước mặt tôi chập chờn lấp loá
những con đường. Những mê lộ giữa đạo và đời, giữa ma và Phật…
Việc lộn xộn ở quán ốc chẳng mấy ngày đã đồn đến chùa. Cô tôi biết, tốc
lên ngay. Tôi bảo: “Cô đừng lo. Chẳng có chuyện gì đâu”. “Không có lửa làm sao
có khói. Ăn ốc, đánh lộn, giành gái. Thế còn gì là tu hành? Tau mà gặp con ma
nữ đó, tau tước từ dưới tước lên”. Tôi ngẩn người một lúc rồi hiểu ra, không nín
được cười. Cô bực tức: “Cháu tưởng chuyện gì cũng cười là xong sao?”
Quả là chuyện không thể cười mà xong. Mấy hôm sau, gia đình Lan mời
tôi về.
“Con ma nữ” đã uống hai mươi viên Sedusen, may sao nhà biết được, chở
đi cấp cứu. Mẹ Lan chắp tay lạy tôi như lạy Bồ Tát: “Bác biết tính con Lan lắm,
từ nhỏ nó đã nói là làm, đã làm là làm tới cùng. Sợ e cứu thoát lần này, nó lại tự
sát lần nữa. Con cứu nó cho bác đi con”. Tôi cuống quýt: “Bác bảo con làm sao
được?” “Con cứ giả vờ ừ đi, bây giờ nó mới lớn, tính còn ngông cuồng, vài ba
năm nữa chững chạc rồi tự nhiên nó hiểu ra”. Ông chủ tịch hội hoa cảnh mắt
đỏ au, nhìn tôi chờ đợi một lúc rồi bảo vợ: “Nói như bà cũng khó. Chú Ninh
đây tướng mạo khôi ngô, trước sau rồi sẽ có phước được che lọng vàng. Lẽ
nào vì con mình mà để người ta mang tai mang tiếng”. Tôi thở dài: “Cháu đi tu
không phải là mong lọng vàng che đầu. Chỉ vì nguyện giữ thân trong sạch để
tụng cho mẹ cháu một nghìn lần kinh Thuỷ Sám”. Nhớ tới mẹ, tôi bất giác đau
đớn trong lòng, đứng dậy đi…
Tôi về chùa, từ ấy không đi đâu. Thầy bảo: “Sao con bỏ học?” Tôi nói: “Suối
ở xa, con muốn ra triền núi đào giếng”. Tôi tự đày mình trong những nhát cuốc
trên sỏi đá, đêm về tụng kinh, vẫn đôi khi chợt nghe tiếng mình khắc khoải.
Có lúc nửa đêm chợt tỉnh, thấy thầy ngồi bên giường, lâm râm niệm chú. Tôi
hốt hoảng vùng dậy: “Bạch thầy”. Thầy tôi bảo: “Con giật mình, nói mê luôn,
hất tung cả chăn.” Tôi nói: “Con tỉnh rồi. Rước thầy đi nghỉ, con xin ra bệ Phật
niệm Cầu An”. Thầy lặng lẽ một lúc rồi bảo tôi: “Tâm không an, có cầu cũng
vô ích”. Tôi gật đầu thú nhận. Bao nhiêu đêm, cứ chợp mắt là thấy Lan hiện ra,
mảnh dẻ, thanh thoát, đầu đội chiếc mâm vàng sóng sánh nước đi thẳng đến
bờ vực. Tôi nghe tiếng thét của nàng vang động cả giấc mơ, nàng nhào xuống
rơi thẳng vào không gian mênh mông như chiếc lá lìa cành trước gió. “Thầy
ơi, nếu vào Niết bàn mà phải đạp lên một chiếc lá, Phật có làm không? Xin
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thầy cho con hay, trời đất nặng hơn hay chiếc lá nặng hơn?” Thầy nhìn vào mắt
tôi: “Chỉ có con tự trả lời được thôi. Ngày mai con hãy về, cứ nhìn thẳng vào
nghiệp duyên mà tự quyết định lòng mình.” Tôi lắc đầu: “Thầy quên sao? Con
đã thề khi nào đào xong giếng mới xuống núi”.
Ra xuân, đường lên núi khô ráo. Hai tay tôi ướt bùn đỏ, những giọt nước
đầu tiên đã úa ra từ lòng đất sâu. Tôi chạy về chùa, định vào trình thầy nhưng
người đang làm lễ. Có người thí chủ dâng hương trong bệ Phật, mùi trầm mới
thơm thơm trong không gian.
Đang dội nước rửa tay, tôi nghe có người bước đến: “Chú Ninh!”
Tôi ngẩng lên. Mẹ của Lan. “Bác lên chùa cầu cho em đi bình an…” Bà đưa
cho tôi một cái túi nhỏ, rồi vừa quay đi vừa đưa khăn lau mắt.
Những dòng chữ trong thư, mảnh mai và run run như những cánh lan:
“Bốn trăm ngày chờ anh ở quán Tím, cuối cùng em cũng hiểu ra là mình
thua cuộc. Đã đi mà chẳng tới, lẽ ra thì phải chết. Nhưng em chết thì anh làm
sao yên lòng đi trọn con đường tu. Vì vậy, em đã quyết định lấy chồng xa xứ.
Trong cái túi này là cây hoàng lan con, em nguyện tìm cho anh bằng được rồi
mới ra đi. Em vẫn nhớ lời anh nói, một đời anh chỉ thích hoàng lan…
Người ta cứ bảo em khôn, lấy ông Việt kiều đi Tây đi Mỹ cho sướng chứ
theo chi chú tiểu trọc đầu. Nhưng đi Tây đi Mỹ không phải là chí nguyện của
em. Lấy một người mình không thương, đến một nơi xa lạ với em còn khổ hơn
là chết. Xin anh hãy tụng cho em một lần kinh cầu siêu thoát, một lần thôi…”
Bất giác, tôi oà khóc. Nước mắt theo nhau lăn trên má tôi như ép cho hết
những dòng tục luỵ cuối cùng. “Cứ khóc đi con” – Thầy vỗ về khi thấy tôi
luống cuống che mặt – “Thầy chưa nghe nói gỗ đá thành Phật bao giờ”. Tôi nức
nở: “Bạch thầy, thầy có cho con trồng cây Hoàng Lan không?”
Thầy bảo: “Cỏ cây vô tội, sao mình không thể bao dung?” Rồi một tay dắt
tôi, một tay cầm túi cây đến bên góc vườn, thầy tự mình trồng xuống.
Tôi tưới cây bằng nước giếng chùa. Hoàng lan lớn lên, năm này qua năm
khác, nở hoa vàng mong manh. Mong manh như tất cả những gì đẹp trên thế
gian.
Tôi cầm lòng thôi thương, thôi nhớ.
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Trần Thùy Mai

Cựu nữ sinh Đồng Khánh (1965- 1972)
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Hiện sống và viết ở Huế, Bình Dương, San
Francisco.
Đã xuất bản 11 tập truyện ngắn với những
truyện chính như Huyền thoại về chim
phượng, Gió thiên đường, Thương nhớ Hoàng
Lan, Trăng nơi đáy giếng, Thị trấn hoa quỳ
vàng... Nhiều truyện đã được dựng thành phim
và được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Nhật,
Thụy Điển, Đức...
Những giải thưởng chính:
- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2002
với tập truyện ngắn Quỷ trong trăng.
- Giải A Văn học Cố Đô năm 2008
với tập truyện ngắn Thập tự hoa.
- Giải thưởng Văn chương của Hội Hữu nghị
Thành phố San - Francisco - Thành phố Hồ
Chí Minh năm 2011 với các sáng tác văn học
và công trình nghiên cứu Folklore Việt Nam.
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Khoảnh khắc hai trường

rời cuối thu. Rất đẹp. Lá phượng vàng bay đầy đường. Tôi đang trong
tâm trạng náo nức của một thoáng hương xưa với con đường Âm Hồn
của một thời mà thời gian này thuở ấy tôi cắp sách đến trường. Thời con gái
của tôi thênh thang trở về với “cặp sách, nón lá, tóc xõa ngang vai, đạp xe đạp
…”. Mắt rưng rưng… để rồi …
Từ ngôi nhà vườn xưa đầy hoa lá (nay là nhà hàng Tinh Gia Viên) ở Kiệt
2 đường Âm Hồn, tôi mượn xe đạp, đạp ra cửa Thượng Tứ, qua cầu Trường
Tiền, quẹo phải xuống đường Lê Lợi. Lang thang một mình mong tìm lại một
chút cảm giác đáng yêu của ngày ấy - ngày tôi là nữ sinh Đồng Khánh. Con
đường học trò nhộn nhịp hơn xưa. Con đường lãng mạn với cây dài lá rũ, xôn
xao trong nắng “đợi bóng tình nhân” (đây là con đường 18 - trong đôi mắt Huế
trữ tình một thuở của thầy Cao Huy Thuần) vẫn dễ thương như độ nào. Con
đường áo lụa nên thơ, duyên dáng ; con đường áo trắng quần tây xanh dáng
thư sinh, điềm đạm đang vờn quanh tôi. Xao xuyến. Rạo rực. Đạp xe đến gần
trường xưa - ngôi trường hồng con gái nổi tiếng một thời. Tim tôi rộn rã. Đây
là “Trường em” - Đồng Khánh, trường tôi. Cổng trường duyên dáng hiện ra.
Trong phút chốc lòng tôi bỗng chựng lại. Tên trường không còn. Nơi cổng
này, ngày xưa chỉ dành riêng cho giáo sư và khách ra vào thì nay học trò con
trai, con gái với quần tây, áo chemise trắng lao xao đạp xe ra vào. Cảm giác xót
xa chợt đến. Ôi, con trai cũng vào học trường của mình. Giật mình bởi như
có tiếng của ai đó đang khúc khích cười vọng lại từ xa… “Ui cha, dị chưa tề.
Trường chi của mi?”. Tiếng vọng chợt đến, chợt đi. Tôi mỉm cười, bẻn lẻn. Ừ.
Trường chi của mình hè! Nhưng mà… không, con gái tụi mình ngày ấy vẫn
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thường hãnh diện và có ý nghĩ như rứa: Trường của mình. Cứ được vào học
trường Đồng Khánh là trường của mình. “Trường của mình”. Nghe dễ thương
chi lạ. Tôi ngừng xe. Mắt hướng vào trường. Đôi mắt buồn xa xăm của một
“thiếu nữ lớn tuổi” xấp xỉ thất tuần. Đứng nhìn trường xưa mà lòng buồn rười
rượi. Đảo mắt tìm một tà áo dài trắng học trò. Không có. Tuyệt nhiên không.
Con trai, con gái quần tây, áo chemise trắng qua lại trên những con đường nhỏ
trong sân trường. Nét duyên, nét thơ, đằm thắm, dịu dàng của con gái Đồng
Khánh dưới nắng sân trường đã mất. Mất thật rồi. Ngậm ngùi, nuối tiếc. Ôi!
Trường em - Đồng Khánh của tôi.
Sát với Trường em là con đường nhỏ yên ắng, Nguyễn Trường Tộ - giới
hạn với Trường anh, Quốc Học. Anh và em chỉ cách nhau một con đường.
Con đường nho nhỏ, dễ thương dành riêng cho con gái Đồng Khánh nghỉ
chân trước giờ trường mở cổng. Đường thì của chung nhưng ngày ấy không
có bóng dáng của một anh Quốc Học nào dám bước chân đi vào “khoảng trời
riêng của em”. Tôi từ từ đạp xe đi vào khoảng trời riêng của mình ngày xưa và
nhớ về ngày ấy… Dễ thương nhất vẫn là những giây phút đợi giờ cổng trường
mở. Nghỉ hai giờ đầu. Học hai giờ sau. Các nàng thường đi học sớm, đứng dọc
hai bên lề đường, dưới bóng cây xanh. Nón lá nhấp nhô. Áo trắng nhẹ bay dưới
nắng sáng, nắng chiều. Kín đáo nhìn nhau. “Con gái ngắm con gái”. Vẫn là một
cái thú riêng của nữ sinh Đồng Khánh. Tôi thường đứng cặp khi thì Bùi Hồng
Xuân, khi thì Trần Bích Hà to to, nhỏ nhỏ. Bích Hà, nước da trắng hồng, xinh
xinh, tinh nghịch, nhí nhảnh rất dễ thương. Hà là tầm ngắm của các anh sinh
viên Y Khoa Huế và Pilot - một thời sáng giá của thập niên 60. Hồng Xuân đẹp,
có duyên với chiếc răng khểnh. Mắt nâu đa tình, thu hút người nhìn. Những
mẩu chuyện bên lề đường Nguyễn Trường Tộ của chúng tôi bao giờ cũng rộn
rã: “Chiều ni, được nghỉ học hai giờ sau về Tây Thượng ăn bánh bèo hí!”. “Ừ.
Chiều ni mình ăn mười chén”. Hồng Xuân nheo mắt nhìn tôi với nụ cười thật
duyên. Bích Hà chen vào: “Mình sẽ ăn mười lăm chén. Chồng chén của mình
sẽ cao hơn chồng chén của ấy”. “Ừ. Có sức thì cứ ăn. Chiều ni mình đãi”. Tôi
nói. Hồng Xuân đánh nhẹ vào tay tôi: “Ê, ấy nhìn Lâm Kim Cúc xinh chưa tề”.
“Ừ. Đẹp. Mà ấy cũng đẹp chơ bộ”. “Tui đẹp mà không ai nhìn”. Cười. “Không,
cũng có nhiều người nhìn ấy lắm đó”. “Ai?”. “Bích Hà và tui đây nè”. Cả ba đứa
cùng cười…
Qua khỏi giới hạn với Trường em là Quốc Học, trường anh. Tôi dừng
xe trước cổng trường anh. Trường anh bề thế, vững chãi. Cũng màu hồng
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như trường em nhưng sậm màu hơn và Quốc Học rất đỗi đàn ông. Tôi đạp
xe thêm một đoạn ngắn dọc đường Lê Lợi và đi vào con đường bên hông
trường Quốc Học - đường Phan Bội Châu. Con đường này có cổng phụ
dành cho các anh Quốc Học ra vào trường. “Khoảng trời riêng của anh”.
Con đường mà ngày xưa các em Đồng Khánh không bao giờ dám bước
chân vào. Nay, tôi đàng hoàng đi vào con đường ấy mà không “sợ”, không
“dị” chi cả. Đúng 48 năm tôi rời trường Đồng Khánh ở lứa tuổi biết yêu,
biết sợ, biết dị… Đứng nhìn cổng ra vào dành cho học sinh Quốc Học,
tôi thật sự bàng hoàng khi trước mắt tôi, học trò Quốc Học con trai, con
gái đang nối đuôi nhau người đi vào, kẻ đi ra. Nữ sinh quần tây có, áo dài
trắng có, tay áo xăn lên đến khuỷu tay, vạt áo quấn quanh người đang đạp
xe ra khỏi trường. Một nữ sinh áo dài trắng đàng hoàng đứng bên lề sát
cổng trường đợi người thân đến đón. Hai tà áo bay trong gió. Mắt tôi bỗng
sáng lên. Tim rạo rực. Nhưng cô nàng đầu trần, tóc demi-garcon, vai đeo
túi xách màu đỏ đựng sách vở. Lạ quá!. Học trò con gái cũng học trường
Quốc Học, học trò con trai cũng học trường Đồng Khánh. Tôi bùi ngùi,
thương cảm và tiếc thầm. Giá như cô gái này có mái tóc xõa ngang vai với
chiếc nón nghiêng che theo chiều nắng và cặp sách trên tay thì duyên dáng,
đằm thắm, dễ thương biết chừng nào - hình ảnh đặc trưng của nữ sinh
Đồng Khánh một thời. Tôi bỗng nhớ ngày xưa, khoảng gần cuối thập kỷ
50, trường nữ Trung Học Đồng Khánh chưa có lớp Đệ Nhất, các chị Đồng
Khánh phải qua học nhờ ở trường anh - Quốc Học nhưng các chị vẫn áo
dài trắng, nón lá, cặp sách trên tay duyên dáng, mềm mại vô cùng. Học
nhờ ở trường anh đến năm 1963, trường Đồng Khánh mở được các lớp Đệ
Nhất với đầy đủ các ban A, B, C thì cảnh học nhờ của các chị không còn.
“Anh không còn cưu mang em nữa”. Nghe mà dễ thương quá!
…Tôi đang đứng trầm ngâm giữa khung trời mùa thu xứ Huế mà bùi ngùi
tiếc thầm về ngôi trường nữ và ngôi trường nam nổi tiếng một thời của Huế.
Hai ngôi trường đẹp bên bờ sông Hương, có bề dày lịch sử và lớn nhất của
Huế. Trong nỗi niềm xúc cảm đó tôi mong Huế sẽ phục hồi lại được một ngôi
trường nam, một ngôi trường nữ như xưa “Ngày ấy. Hôm nay. Mãi mãi”…
Mùa thu Huế vẫn còn đây với gió nhẹ, lá vàng bay. Con đường học trò
vẫn duyên dáng với hai hàng cây có lá xanh um chụm đầu thầm thì bên nhau
nhưng nét Huế trong học trò như nữ sinh Đồng Khánh, nam sinh Quốc Học
ngày xưa đã không còn. Huế ơi! Tiếc quá đi thôi. Tôi cũng như bất cứ người
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Huế nào của một thời đã từng học ở hai trường Quốc học và Đồng Khánh khi
xa Huế đều nhớ thuở còn đi học dưới hai mái trường nữ và nam sang trọng,
đẹp và rất duyên của Huế mà chúng tôi vẫn gọi một cách trìu mến, lãng mạn
là “Trường anh - Trường em”.
Ơi! Huế của một thời.

Bùi Kim Chi

Học TH Đồng Khánh, Dâu Quốc Học.
Cựu giáo sư TH Hàm Nghi, Huế
Tác phẩm: Tim tím Huế (2009),
Huế của ngày xưa (2014)
In chung Khởi sắc những vùng quê
(2013), Truyện ký Đồng Nai (2013),
Thơ văn nữ Đồng Nai (2013)
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PHIẾM LUẬN:

TẢN MẠN VỀ BÚT MỰC
Riêng tặng thế hệ trẻ chưa hề dùng bút mực !

B

ây giờ mấy ai mà xài bút chấm mực, lại càng xa hơn cái thời mà ông cha
ta còn viết chữ nho xài bút lông! Đến nay tôi vẫn còn nhớ hồi còn nhỏ
(đầu thập niên 50 khi đi học các lớp mẫu giáo tôi đã dùng bút chì để tô lại các
chữ cô đã viết mẫu trên vở, lớn hon một chút, khi vào cấp 1, thì cũng đã thấy
xuất hiện bút chấm mực, tức là một cán gổ nhỏ tròn dùng để cầm khi viết, một
đầu nhọn, đầu kia thì có chỗ thiết kế để găm ngòi bút sắt vào. Mực thì khi dùng
phải có lọ mực bên cạnh, hoặc nếu đem theo đến trường thì có loại bình mực
làm bằng nhôm nhẹ, hình tròn, loại 2 đáy thông nhau có chúc ngược mực vẫn
không đổ ra ngoài. Trước đây trên các bàn học đều có đục một lỗ nhỏ (hiện nay
vẫn còn tồn tại loại bàn này ỏ rất nhiều trường) để đựng những lọ mực cùng
kích cỡ cho học sinh sử dụng khi đến trường, khỏi phải mang theo ;mới hay
lúc xưa Ông cha chúng ta cũng đã quan tâm đến việc tạo điều kiện dể dàng cho
việc học của con cái, cháu chắt. Mực thì có thể mua đựng sẵn trong chai nhỏ
(thời chúng tôi có loại mực nước ngoài như INK hoặc QUEEN), song để tiết
kiệm, chúng tôi thường mua các viên mực về khuấy với nước để dùng, đậm
nhạt tùy thích, màu thì chủ yếu màu tím (thường dùng cho Tiểu học), màu
xanh (cho Trung học.) Dùng bút loại này cũng có cái tiện là vì khi lỡ bị rơi bút
hoặc không để ý khi cho vào cặp, bọn nhỏ chúng tôi thường làm hư ngòi bút,
(Huế nói là ngòi bị "rè" không còn viết được nữa), thế là cứ thoải mái rút ngòi
bút cũ vất đi và găm vào đó một ngòi mới! Trong thời gian này cũng xuất hiện
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ngòi viết "rông", ngắn và nét to hơn loại kia , chủ yếu dùng để viết tên hay tựa
đề với chữ to rất nghệ thuật (Calligraphie-mỹ tự pháp)! Vì là bút mực nên mỗi
khi viết xong cần phải có một tờ giấy thấm để làm chóng khô mực vừa mới
viết, đặc biệt là trong các công sở, trên bàn luôn có một dụng cụ thấm mực có
hình hơi cong, có núm tròn để cầm lăn trên chữ vừa viết hoặc một tấm giấy
thấm to đặt trên bàn, những hình ảnh rất đặc trưng thời sử dụng bút mực. Nói
đến chuyện mực mà không nói đến chuyện thời đi học thuở thơ ấu đố ai mà
giữ được áo quần, tay chân mặt mũi sạch không bị lấm lem mực thì cũng là
một thiếu sót lớn. Chưa kể là những trò chơi nghich ngợm, đôi khi là những
lúc tức giận nhau thời ấu thơ đã rảy mực vào sách vở, vào áo quần lẫn nhau là
những nỗi lo sợ mỗi khi đến trường và về nhà bị thầy cô hay cha mẹ phát hiện.
Sau thời gian dùng loại bút này, tôi bắt đầu thấy xuất hiện loại bút máy hay
còn gọi là bút mực (Fountain pen), dĩ nhiên mẫu mã có thay đổi, đẹp hơn, bắt
mắt hơn và hiện đại hơn do có nắp đậy (khỏi hư ngòi viết), trên nắp có thêm
một thiết bị nhỏ dùng để móc hay kẹp vào áo, phần thân thì trong ruột có hệ
thống ống bơm mực và dự trữ mực nên tất cả mặt hạn chế của bút cắm ngòi
chấm mực trước đây đều đã được giải quyết thỏa đáng trong cùng một cây viết.
Đây là nhờ kết quả nghiên cứu năm 1884 của Ông Lewis Edson Waterman
mà sau này và cho đến bây giờ tên ông đã trở thành một thương hiệu bút máy
nổi tiếng trên thế giới. Cùng với các cây bút Waterman, cùng xuất hiện đồng
thời các cây bút nổi tiếng không kém cạnh: Parker, Pilot. Cross, Sheaffer, Mont
blanc, Pelikan...
Tôi vẫn còn nhớ như in một anh được mẹ tôi mời dến nhà dạy kèm cho
mấy anh em chúng tôi có cho tôi một cây bút Parker, ngắn to và bị hư song
chưa có món quà nào thời thơ ấu mà tôi quý bằng; dầu chưa được phép viết
loại bút này (mà có được phép viết chắc cũng viết không được) song tôi luôn
dắt nó trên áo bất kỳ đi đâu với một vẻ tự mãn...
Song song với thời điểm này, ở miền Bắc, nhất là khi hai miền thống nhất
vào năm 1975, tôi chỉ thấy các loại viết như Kim Tinh, Hồng Hà, Cửu Long.
Trường Sơn... vừa kém về chất lượng vừa thua xa về mẫu mã. Tuy vậy, vì Kim
Tinh là viết "ngoại "nên chỉ có một số cán bộ nhà nước thỉnh thoảng mới có,
lại có người còn làm một túi len có quai để bỏ nó vào nhằm khỏi hư và mất!
Và rồi đến giai đoạn Bút Bi: (Ballpoint pen) (trước đây chúng tôi cũng gọi
là bút... nguyên tử!) một sáng kiến tuyệt vời của Ông John Loud (Mỹ) năm
1888 trong lúc ngồi nghỉ chân ở công viên nhìn các em chơi bóng, tình cờ
một trái bóng lăn qua một vũng nước để lại đằng sau một vệt nước gợi ông ta ý
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tưởng sáng chế ra cây bút bi: bỏ qua những phiền toái về mực lỏng, về cách dự
trữ mực cũng như ngòi viết, ông này đã nghĩ ra cách dùng mực đặc và ngòi bút
sắt được thay bằng đầu bi: vừa sạch sẽ, vừa vô cùng tiện lợi. Lại còn sản xuất
loại viết mà chỉ trong một cây, có thể viết nhiều loại mực màu khác nhau (4, 5
màu), chỉ cần đẩy lên đẩy xuống một cái nút nhỏ là dễ dàng thay đổi màu mực!
Dùng bút bi khi hết mực cũng dể giả quyết: một là thay ống mực (rechange),
hoặc để tiết kiệm thì đi bơm mực nên trước đây - thời còn khó khăn - có 4
nghề xem ra hơi "lạ" đối với thế hệ trẻ ngày nay:
"Dán áo mưa, tái chế dép nhựa cũ, bơm mực ruột bút bi, lộn cổ áo sơ mi"
Càng về sau bút máy cũng như bút bi luôn chạy theo thị trường để thay
đổi mẫu mã, cây bút trở nên đẹp hơn, quý hơn, đôi lúc có giá rất đắt - đặc biệt
bút máy - nên ngoài công dụng chính là viết, nó còn có chức năng như một
phụ kiện trang trí, thẩm mỹ, sành điệu đánh giá một phần nào vị trí của người
dùng trong xã hội.
Tuy nhiên, việc gì đến cũng phải đến, với đà tiến hóa của nhân loại, với sự
bùng nổ của Khoa học kỹ thuật, các loại bút nêu trên đều dần dà lui về dĩ vãng,
thậm chí những cây bút mực và bút bi có thương hiệu nổi tiếng như Parker, Waterman cũng không còn được trọng dụng nữa, có chăng cũng được thỉnh thoảng
dùng khi ký những văn kiện quan trọng , khi phải ghi chú cấp thời, thậm chí là
một hình thức... khuyến mãi khi phải bán kèm với ví da, đồng hồ để làm quà
sinh nhật... Sự xuất hiện của máy tính đã làm một cuộc cách mạng lớn trong việc
ghi chép: từ nay chỉ cần mở máy, đánh văn bản rồi gửi cho nhau cũng trên máy,
nhanh và gọn biết bao nhiêu! Thích thú và tiện nhất là không cần giấy để viết, sai
thì chỉ việc làm một động tác nhỏ, bổ sung câu hoặc bỏ câu , chữ vừa viết cũng...
một động tác nhỏ nên chuyện từ giã bút viết cũng là chuyện hợp lý. Thêm một
điều lí thú nữa là từ nay bệnh nhân đi khám bệnh cũng đỡ phải bực mình và vất
vả khi cố gắng đọc các chữ kiểu con trùn trên các đơn thuốc của các bác sĩ vì
hiện nay, tại các bệnh viện công, các kiểu chữ con trùn này cũng đã được vi tính
hóa rõ ràng. Sự phát minh vĩ đại này còn đi kèm vơi sự xuất hiện của điện thoại
di động smartphone vói đây đủ chức năng - dĩ nhiên có chức năng thay thế bút
viết - nên cũng góp phần đưa loại bút viết vào vị trí thứ yếu. Tôi dùng chữ vị trí
thứ yếu vì ít ra bút viết (đặc biệt là bút bi) vẫn còn đang sử dụng rộng rãi trong
học đường và ngay cả một số ít người lớn tuổi đang cần sự hỗ trợ bút viết hàng
ngày thay cho máy tính và máy điện thoại di động.
Để chấm dứt chuyện phiếm về bút viết, tôi xin trích câu nói của một nhà
văn Mỹ đề cập đến tình cảm, sự gắn bó và quý trọng của ông đối với bút viết:
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"My two fingers on a typewriter have never connected with my brain. My
hand on a pen does. A fountain pen of course. Ball point pens are only good
for filling out forms on a plane" (Graham Green)
(Hai ngón tay của tôi trên máy đánh chữ chưa bao giờ liên kết với trí óc của
tôi. Nhưng bàn tay tôi khi cầm bút thì có. Dĩ nhiên đó là một cây bút máy. Bút
bi chỉ tiện điền vào các biểu mẫu khi đang ở trên máy bay."
DVN, SG ngày đầu tháng 10/2017

Đào Văn Nhẫn

Sinh 1947, Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế
và Đại học Văn khoa Huế năm 1970.
Giáo viên trường Quốc Học 1996-2007

GHI CHÚ: Từ trái qua:
1/Bút chấm mực (cán và ngòi bút sắt) 2/ Hộp quà gồm có bút, ví và đồng hồ 3/
Những cây bút có thương hiệu nổi tiếng (Waterman, Parker, Cross...) 4/Một số bút
qua các năm và các thương hiệu khác nhau.
(Tài liệu: DVN›s Pen Collection)
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Kẻ rao giảng
Tình yêu

Tác giả và người tình trăm năm

L

úc còn nhỏ ba tôi thường dạy rằng ở trên đời này có hai hạng người đó
là người tốt và người khác, con phải ráng làm người tốt và tìm bạn tốt
mà chơi, Tôi đã làm đúng lời dạy của ba tôi và đã có nhiều bạn tốt khi tôi vừa
mới lớn. Tuy nhiên khi trưởng thành hơn, cụ thể là thời gian học năm cuối ở
trường Hàm Nghi và bắt đầu cấp ba ở trường Quốc Học Huế, tôi tự phân thêm
một loại bạn thứ ba nữa - bạn dễ thương. Đó là lúc tôi bắt đầu làm quen với
những người bạn tốt khác phái.
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Dần dần tôi nhận thấy những người “bạn dễ thương” này đã cho tôi một
thứ tình cảm mới.
Thế rồi theo thời gian, tôi cũng định hình được loại tình cảm riêng cho
“bạn dễ thương” này. Có người gọi đó là “tình yêu”, còn tôi thì vẫn mơ màng
cho đến lúc có đứa bạn hỏi tôi rằng:
- Mối tình đầu của bạn là ai?
Tôi sững sờ và chẳng biết là ai. Và tôi hỏi lại người bạn:
- Theo bạn thế nào là mối tình đầu?
- Đó là người con gái đầu tiên trong đời làm mình rung động và cảm thấy
thương yêu, quyến luyến không muốn rời xa.
Nếu đúng như thế thì tình cảm này tôi đã có từ khi bắt đầu học lớp 1 tại
một trường Công giáo. Tình cảm đó tôi dành cho một ma soeur trẻ đẹp hiền
từ - người đầu tiên dụ được tôi đi học vì hồi đó tôi nhất quyết không chịu đến
trường.
Tôi là đứa bé ốm yếu rất được ba tôi nuông chiều, không chịu đưa tôi đến
trường mà mời thầy về nhà dạy. Hai bà chị ruột của tôi thấy điều này không
ổn nên một hôm dẫn tôi đi chơi rồi bất ngờ giao tôi cho người bảo vệ ẳm vào
trường học Vinh Sơn. Tôi khóc thét dữ dội nhưng khi gặp ma soeur xinh đẹp
dỗ dành và đàn cho tôi nghe những bài ca rất hay thì đã khiến tôi dịu lại. Soeur
dẫn tôi đến bên cửa sổ và chỉ vào một lớp học:
- Con thấy các bạn chơi với con rồi tiếp tục vào đây chơi nữa, sao con lại cứ
chơi một mình, không buồn à?
Quả nhiên tôi thấy các bạn chạy lăng xăng trong lớp học. Tôi bắt đầu mê
đi học từ đó. Và tôi cũng cảm thấy yêu mến và quyến luyến soeur đến nổi về
sau gia đình tôi chuyển vào ở Tây Lộc trong Thành Nội xa trường Vinh Sơn
ở Nam sông Hương nhưng tôi vẫn bắt người nhà đưa tôi đi học hàng ngày để
được gặp soeur.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên của soeur là Hải. Cảm xúc đầu tiên
của một cậu bé ngày càng được nuôi dưỡng để trở thành một thứ tình cảm mà
tôi đã không tìm gặp lại được ở bất cứ một cô bạn dễ thương nào của tôi sau
này.
Khi phát hiện ra loại bạn dễ thương thì chúng tôi bắt đầu đi “cua”. Hồi còn
học ở trường Hàm Nghi, thỉnh thoảng đến giờ giải lao là tôi phóng xe đạp đến
trường nữ trung học Thành Nội để nhảy dây với các em (Trong nhóm bạn có
người bà con với ông cai trường). Còn khi lên Quốc Học chỉ cần một gói Basto
xanh cho ông gác dan là vào căng tin ăn chè với mấy em Đồng Khánh. Bọn
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mình học Đệ Tam (Lớp 10) khi vào quán thì phải tránh đàn chị với bảng tên
thêu màu Nhất Tím (Lớp 12) và Nhị Hồng (Lớp 11), cứ nhắm Tam Xanh và
Tứ Đỏ, còn Ngũ Vàng, Lục Lục, và Thất Cam thì còn nhỏ.
“Đi đường lâu gặp ma”. Một dạo tôi làm quen với một em Đồng Khánh
cùng học đệ tam. Nàng cho biết tên là Hiếu và chỉ địa chỉ nhà rất nhiệt tình ở
con dốc trên Nam Giao. Đến ngày hẹn tôi cởi Honda đỏ leo dốc đến trước cửa
nhà nàng. Tôi vào gõ cửa thì một cô gái bước ra:
- Anh kiếm ai?
- Cho tôi hỏi thăm có phải đây là nhà Hiếu?
- Anh kiếm Hiếu có việc chi?
- Tôi có hẹn đến chơi
- Hiếu là gì của anh?
- Chỉ là bạn thôi a.
- Anh quen Hiếu trong trường hợp nào?
- Đi học rồi quen. Tôi hơi bối rối
- Hiếu là tôi đây!
Tôi bị rơi vào tình trạng khó xử. Về sau thỉnh thoảng tôi kể câu chuyện này
cho học viên tiếng Anh của tôi để giải thích từ “embarrassing” trong giáo trình
Streamline. Lần sau gặp lại Hiếu, thì ra nàng đã trêu đùa tôi. Hiếu là tên của
người chị, còn cô ta tên thật là Hòa.
Có lẽ đây chỉ là những tình cảm hồn nhiên của tuổi học trò, góp vui cho
những buổi học nhóm hay cà phê cuối tuần. Thế nhưng khi lên đại học, tôi
kết thân với thi sĩ Nguyễn Đức Bạt Ngàn, và anh đã có vài nhận xét thú vị về
“đường tình” của tôi và đã gợi ý: “Ông phải là kẻ rao giảng tình yêu bằng chính
tình yêu của mình!”
*

*

*

Tôi là một Hướng đạo sinh. Luật Hướng đạo có 10 điều giúp chúng tôi rèn
luyện để trở thành kẻ hữu ích cho xã hội. Tôi rất thích điều luật thứ 8 “Hướng
đạo sinh gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi”. Về sau tôi cũng thích câu nói của Thủ
tướng Anh Winston Churchill: “Hãy sống vui tươi lạc quan, nếu bạn u buồn ủ
dột thì cũng chẳng có lợi lộc gì hơn”. Tuy ít quan tâm đến lợi lộc cá nhân nhưng
tôi vẫn rất thích ý tưởng này vì nó đã giúp tôi sống vui tươi lạc quan hơn. Trong
công việc thỉnh thoảng tôi ra thuyết trình về nghiệp vụ ngoài Hà Nội; có kẻ đã
hỏi tôi rằng:
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Chúng tôi thấy nghề thư viện chẳng có gì vui mà tại sao trông anh lạc quan
dữ vậy. Mỗi lần ra đây là anh làm cho bọn tui cười thỏa thích.
Thế thì các anh chị cứ vui cười đi. Louis Pasteur đã nói: “Nghề nghiệp không
làm vinh quang con người mà chính con người làm vinh quang nghề nghiệp”.
Trước đây tôi thường nghĩ “ở hiền thì gặp lành”. Về sau tôi còn gặp được ý
tưởng của một triết gia Phương Tây: “Một người nếu đã chăm chỉ trong công
việc và sống lạc quan thì sẽ luôn gặp may mắn”. Ý tưởng thực tế này đã rất đúng
với tôi. Tôi đã gặp ít nhiều may mắn. Đôi khi vận may đến như có một bàn tay
vô hình sắp đặt. Và đời sống tình cảm cũng không ngoại lệ.
Hồi đó có một nữ sinh tên Đông từ Pleiku về ghi danh ở Đại học Văn khoa
Huế. Em có nét đẹp dịu dàng với mái tóc dài rất liêu trai. Rất nhiều nam sinh
viên Văn khoa, Khoa học, Sư phạm ngấp nghé thương thầm nhớ trộm. Nàng
đã có người đưa đón. Có chàng si tình đến độ thốt lên “Tui mơ ước chỉ một lần
được ngồi bên em để hát cho em nghe rằng: “Em Pleiku má đỏ môi hồng. Ở
đây buổi chiều quanh năm mùa Đông’”. Còn anh bạn chung ban Khoa học với
tôi thì lãng mạn hơn, trời lạnh thấu xương nhưng chỉ mặc phong phanh một
chiếc áo sơ mi cộc tay, mồm ngậm điếu thuốc, tay kẹp cuốn sách “Zarathustra
đã nói như thế” của Nietzsche, lang thang trên vỉa hè đường Lê Lợi dưới trời
mưa bụi, quyết khinh miệt thân xác để nhớ thương em.
Nam sinh nào cũng mong được làm quen với nàng, dù rằng nàng đã có
người yêu. Mùa đông xứ Huế mưa và lạnh, chúng tôi ngồi quán cà phê Chị Lợi,
cà phê Tổng Hội Sinh Viên… thường trầm trồ về nhan sắc của em.
Tết năm đó tôi bay vào Quảng Đức (nay là Dak Nông) để ăn Tết với gia
đình của bà chị ruột. Tôi mua vé bay đi Buôn Ma Thuột rồi từ đó sẽ đi trực
thăng lên Gia Nghĩa. Tôi đến phi trường Phú Bài khá muộn, vội vàng chạy lên
máy bay sắp cất cánh. Khi tìm thấy chiếc ghế trống của mình thì trông thấy
người ngồi bên cạnh chính là nàng. Tim tôi đập thình thịch, toàn thân tôi run
rẩy, cho đến khi máy bay cất cánh và ổn định trên bầu trời, tôi mới lấy lại bình
tĩnh quay qua hỏi làm quen:
- Đông về Pleiku ăn Tết à?
- Ủa sao anh biết tên em?
Nàng nhìn tôi ngạc nhiên. Đôi mắt tròn xoe đen lóng lánh. Em đẹp như
một thiên thần. Tôi ấp a ấp úng nhưng cũng đã nói được một câu:
- Cả Viện Đại học Huế ai mà chẳng biết tên em.
Tuy thời gian bên nhau trên chuyến bay ngắn ngủi nhưng chúng tôi cảm
thấy tình thân gắn bó như đã lâu lắm rồi. Nàng thổ lộ với tôi là chưa có người
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yêu, người đưa đón nàng đi học là ông cậu ruột, em của mẹ nàng. Tôi như mở
cờ trong bụng với một niềm hân hoan tột cùng. Đến Pleiku tôi đưa nàng xuống
phi trường, cũng với một nét mặt hân hoan nàng hẹn sẽ gặp lại tôi sau tết. Nàng
ở với ông bà ngoại nhà ở gần Hồ Tịnh Tâm. Tôi tiếp tục bay đi Buôn Ma Thuột.
Tim tôi đang hân hoan đón nhận mùa xuân đầu tiên xa nhà với một tình
cảm yêu thương ngây ngất… hình như đó là tình yêu!
Sau tết về lại Huế, tôi đã đến làm quen với gia đình, nơi Đông đang ở trọ.
Chúng tôi đã có những lần đi chơi chung gồm ba người. Dần dần vì bận rộn
công việc hay do đồng lõa của người cậu, đang là chủ của một tiệm nhỏ sửa
TV, khiến ông đã từ chối đi chơi chung với hai đứa tôi. Và sau đó chúng tôi đã
thực sự hẹn hò.
Tôi thích đọc sách, nhất là những cuốn sách đã tác động đến nhân cách
và quan niệm sống của tôi. Tôi mê luôn tính cách của những nhân vật trong
tác phẩm. Chẳng hạn như thói quen của anh chàng chịu chơi (homo ludens)
Alexis Zorba của Nikos Kazantzaki là thích đắm mình trong những lúc trời
giông biển động trên đảo Crete, Hy Lạp, la hét kêu gào để xua đi những ức
chế và buồn nản trong cuộc sống. Hồi đó tôi chẳng có buồn nản, ức chế gì hết
nhưng thói quen của Zorba đã khơi dậy tính cách mạo hiểm cho tôi. Tôi đã rủ
vài người bạn thực hiện ý định đó nhưng chẳng ai đồng tình. Tất cả đều nói:
- Điên hay sao trời mưa gió bảo bùng mà đòi về Thuận An xem biển động!
Nhưng tôi đã thực hiện cho riêng mình. Tôi kể cảm giác thú vị này cho
Đông nghe, nàng rất hào hứng và mong được chia sẻ cảm giác đó với tôi trong
một lần sắp tới.
Hôm đó theo dự báo thời tiết, cơn bão sẽ vào miền Trung, nơi chịu ảnh
hưởng nhiều nhất là Quảng Trị và Thừa Thiên. Sáng hôm sau, tranh thủ khi
trời mưa chưa to và gió chưa mạnh, chúng tôi cỡi xe Honda về Thuận An. Tìm
đến cái chòi trong rừng dương liễu, nơi có thể nhìn thấy biển rõ ràng. Trước
mặt chúng tôi biển xanh mênh mông gầm thét, sóng bạc đầu huyên thuyên
trò chuyện. Bỗng dưng, mây phong ba kéo kín bầu trời, gió thổi mạnh từng
cơn rồi mưa đổ ào như thác lũ. Nhiều lần sóng biển cao dữ dội với tới cái chòi
rách nát. Mặc dù chúng tôi đã mang áo mưa nhưng cả hai bị ướt như chuột lột.
Chúng tôi với nhau hạnh phúc giữa cơn thịnh nộ của trời biển.
Về chiều, tạm thời gió lặng đe dọa cơn giông sắp tới. Phương Tây mây
xuống thấp báo hiệu một trận phong ba mới. Chúng tôi vội vàng qua sông Tân
Mỹ trước khi màn đêm buông xuống. Trên đường về ướt lạnh, nàng thì thầm
bên tai tôi:
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- Đây là kỷ niệm đẹp nhất, em sẽ không bao giờ quên.
Năm học kết thúc, chúng tôi chia tay và hẹn nhau năm học sau. Tôi hứa
sẽ vào Pleiku thăm nàng. Nhưng ai ngờ lần chia tay này là vĩnh viễn. Nàng đã
không trở lại. Nàng đã kết hôn với một sĩ quan cấp tá của quân đội VNCH.
Liệu có dễ dàng quên những kỷ niệm đẹp với một người đã bỏ đi không
một lời từ biệt? Ừ thì đành phải quên thôi. Bởi trước mặt đang chờ ta là biết
bao bông hoa tươi đẹp với hương thơm ngào ngạt tràn đầy!
Hạnh phúc nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi là thời gian theo học lớp
Anh văn (Bằng hai) tại trường Đại học Văn khoa. Lớp tôi là cả một rừng hoa.
Bắt đầu những tuần học đầu tiên có hai môn học sinh viên được xếp ngồi học
theo thứ tự ABC. Ngẫu nhiên một bông hoa xinh đẹp Đà Nẵng tên Hồng ngồi
cạnh tôi trong giờ “Speech Training” và ngồi trước mặt tôi trong giờ “Oral English”. Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau bằng câu nói giọng Đà Nẵng nghe
dễ thương:
- Huế của anh hắn lạnh ghê!
Về sau câu nói nầy trở thành câu chào hỏi của nàng đối với tôi mỗi khi gặp
nhau ở lớp học và ở cư xá nữ trường Mai Khôi nơi nàng đang ở trọ để đón đi
chơi. Thú vị nhất là cùng nhau đọc bài trong phòng đọc “Reading Comprehension” được bố trí trong một ngôi nhà đối diện cổng trường Khoa học. Phòng
mở cửa liên tục từ 7:30 đến 22:00. Sinh viên đến đọc bất cứ lúc nào theo giờ
quy định. Tự lấy đọc những bài “reading” theo chương trình học, tự chấm
điểm và tự cho mình lên hạng. Chúng tôi thường hẹn nhau đọc vào ban đêm
và sau đó đi ăn chè.
Khi bắt đầu thân nhau thì tôi mới biết nàng đã đính hôn với một người lớn
tuổi hơn mình nhiều, đó là một sĩ quan chuyên viên không quân tại phi trường
Đà Nẵng. Thỉnh thoảng tôi vào Đà Nẵng thăm nàng vào dịp cuối tuần, Lần
nầy khi tôi vào nhà thì mẹ nàng cho biết nàng không có nhà. Khi tôi quay gót
thì nàng gọi tôi từ trong nhà. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên
bàn có sẵn một ly sữa. Nàng vẫn đang mặc chiếc áo ngủ và tiếp tôi có vẻ như
không được tự nhiên lắm. Nàng mời gần như ép tôi cùng uống chung một ly
sữa, thậm chí nàng đút cho tôi từng muỗng sữa. Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ thì
thấy anh ta với bộ đồ không quân, súng bên hông và băng đạn quanh mình
đang đứng trên sân nhìn chúng tôi với cặp mắt rực lửa. Tôi lại thấy khó xử và
dường như thái dương của tôi nóng lên. Tôi có thể ăn đạn bất cứ lúc nào. Thế
nhưng anh ta quay gót bỏ đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng. Còn
tôi thì biết rằng trò chơi tình ái đôi khi cũng là trò mạo hiểm.
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Tôi cho rằng tất cả chúng ta sống trên thế giới tươi đẹp này là để được
hưởng hạnh phúc trừ phi có một số người vô tình hay cố ý tự xây bức tường
cản ngăn. Hãy sống hết mình cho tình yêu. Cái ta cho và cái ta được thì vô
cùng. Chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Đó là lý do tôi đã có một cuộc sống
tình cảm phong phú.
Bằng hữu đã đưa tôi vào một cuộc chơi mới là “cua cá độ”. Tôi phải chinh
phục một cô sinh viên Văn Khoa xinh đẹp và kênh kiệu và tách nàng ra khỏi một
người tình cùng lớp vì cặp đôi này được cho là dễ ghét. Thoạt đầu, tôi ái ngại. Và
đồng thời tôi cũng thiếu tự tin, nhưng tôi xem đây là trò chơi như những nhân
vật “mạo hiểm trong thành phố” của O’ Henry. Vì thế nên tôi chấp nhận.
Bạn bè cung cấp cho tôi nhiều thông tin về nàng và động viên tôi hết mình.
Nàng có thói quen gởi chiếc xe đạp mini ở bãi giữ xe đường Trương Định.
Nàng đã “mua” chỗ gởi xe đó; và tôi cũng đã làm một việc tương tự như vậy.
Chúng tôi ngồi ở cà phê Tổng hội sinh viên. Khi nàng vừa đi xe vào bãi, tôi
cũng phóng chiếc Honda đỏ của tôi vào để bên cạnh xe nàng. Lần đầu tiên
xem như là tình cờ. Lần thứ hai cũng như vậy. Tôi nhoẻn miệng cười với nàng,
nhưng nàng nhìn phía sau xem thử tôi cười với ai. Chưa thành công, bạn bè
động viên tôi cố lên. Lần thứ ba tôi lại cười, vì có lẻ tức cười quá nên nàng cũng
cười. Tôi nói:
- Hữu duyên cố ý năng tương ngộ.
- Anh sai rồi, phải là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.
- Không cố ý thì làm sao gặp được Phương.
- Biết cả tên người ta nữa à! Nàng nói trống không, đúng cái giọng kênh
kiệu của các mệ xứ Huế.
Không sao, miễn là tôi đã được đi cùng với nàng một đoạn từ chỗ gởi xe
đến cổng trường Văn Khoa, nơi anh chàng người yêu nàng đứng đợi sẵn. Bạn
bè tôi xác nhận là đã có thắng lợi bước đầu.
Lần thứ tư, chúng tôi ngồi đợi chờ cà phê Tổng Hội thì nàng vào bãi giữ xe,
nàng nhìn quanh xem tôi có xuất hiện hay không. Tôi phóng xe qua, nàng làm
những động tác chậm chạp như cố ý đợi tôi. Chúng tôi cũng chậm rãi cùng
nhau đi đến cổng trường Văn Khoa, anh ta vẫn ở đó và luôn luôn ở đó trong
những lần sau.
Vào dịp hè, một anh bạn Hướng đạo là Lộc, tổ chức dạy hè tại trường Xuân
Lộc gần nhà tôi. Tôi đã giới thiệu để mời Phương dạy Tiếng Anh và đề nghị:
- Nếu ông định trả lương một tiết học bao nhiêu thì hãy trả cho Phương
gấp đôi. Tôi sẽ chịu bù lỗ phần đó.
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Phương đã nhận dạy lớp hè. Nhà tôi trở thành nơi dừng chân cho cô giáo
Phương trước và sau khi lên lớp. Tôi có một tủ sách khá phong phú và hầu như
trong suốt thời gian này, nàng đã ngấu nghiến rất nhiều những cuốn sách hay
của tôi.
Một hôm tôi hỏi:
- Người đó với Phương là như thế nào?
- Chỉ là phim đen trắng thôi. Nàng trả lời vừa khôi hài vừa ngộ nghĩnh.
Sau đó, bạn bè tôi cho biết là đã có sự rạn nứt giữa cặp đôi đó và vui vẻ cho
rằng tôi đã thắng cuộc. Dẫu sao thì điều này chẳng khiến cho tôi vui. Vì tự biết
là mình đã làm điều lố bịch. Bỗng dưng nàng tránh mặt và chúng tôi đã không
gặp nhau trong một thời gian dài. Một hôm tôi tình cờ gặp lại hai người họ
sánh đôi nhau bằng xe đạp trên đường đi về Cồn Hến. Tôi quay lại chào và khẻ
hỏi nàng:
- Màu hay đen trắng vậy Phương?
- Màu chơ! Vẫn là cái giọng kênh kiệu khôi hài.
Bấy giờ tôi mới cảm thấy niềm vui thực sự. Sau này tôi được biết hai người
vào dạy học tại Đại học Đà Lạt và sống hạnh phúc ở đó, Anh bạn Lộc cũng vào
sinh sống ở Đà Lạt. Một hôm tôi nhờ Lộc gởi lời thăm vợ chồng Phương và
nhắn hỏi giùm “Phương có còn đẹp như xưa?”. Nàng nhắn qua anh bạn của tôi
rằng “Phương đẹp hơn xưa”.
Đối với tôi đẹp là nghệ thuật cao nhất và hình ảnh tiêu biểu nhất là người
đẹp. Mặc dù không sáng tạo nghệ thuật được nhưng tôi là người biết cảm nhận
nghệ thuật. Tất cả bạn bè tôi đều thừa nhận rằng những người yêu của tôi đều
là những người đẹp.
Trần gian thì tươi đẹp biết bao cho nên tôi luôn tận hưởng cuộc sống không
một chút đắn đo trong bất cứ tình huống nào. Trong những ngày dầu sôi lửa
bỏng của tháng ba năm 1975, tôi và cô người yêu đưa mẹ tôi vào sơ tán Đà
Nẳng bằng Honda. Ngày hôm sau mọi người ở thành phố Huế bỏ chạy vào Đà
Nẵng bằng đủ mọi phương tiện. Trên đường bộ, trong khi người ta hớt hơ hớt
hải nối đuôi chạy dài từ Huế vào Đà Nẵng, thì tôi và nàng đi ngược dòng về lại
Huế với lý do đơn giản là để từ giã Huế.
Hai đứa tôi về đến thành phố Huế vắng hoe vào lúc xế chiều. Không một
bóng người ngoại trừ những người lính với công sự hai bên đường. Giữa hoang vắng, chúng tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Chúng tôi đến nhà nàng ở Tam Tòa, chỉ còn con chó nhỏ mà nàng gọi là
Baloo, đó cũng là cái tên của nàng trong sinh hoạt Hướng đạo. Nàng ẳm Baloo
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lên nhà tôi thì trời sập tối. Ba tôi đã đi vào Đà Nẵng bằng đường biển. Vào nhà
chưa được bao lâu thì không gian tịch mịch bị xé tan bởi đợt pháo kích đầu
tiên vào phi trường Tây Lộc – Nhà tôi cách phi trường chừng hơn 200 mét.
Chúng tôi vội vàng chạy vào hầm trú ẩn nổi che bọc bằng bao cát ở trong nhà.
Đêm hôm đó, hầu hết thời gian là chúng tôi ở trong hầm vì từng đợt pháo kích
kéo dài suốt đêm. Mỗi khi nghe tiếng rít của hỏa tiễn hay tiếng nổ đầu tiên,
đôi khi nghe rất gần là nàng lấy chiếc quạt giấy che đầu lao nhanh vào hầm, và
luôn miệng tươi cười:
- Đây là thế giới mới – Tuần trăng mật
Tiếng nổ chát chúa với mùi thuốc súng, chúng tôi như ở giữa chiến tuyến,
nhưng không hề sợ hãi mà chỉ nghe niềm hạnh phúc tràn đầy.
Rạng sáng hôm sau, khi vừa dứt đợt pháo kích là chúng tôi vội vã rời Huế.
Vào đến Đà Nẵng chúng tôi mới nhận ra là đã quên không mang theo Baloo.
Chúng tôi từ giã Huế thật đúng lúc. Ngày hôm sau Huế rơi vào tay quân
cách mạng. Chúng tôi quyết định vô Sài Gòn. Gia đình nàng không đi. Buổi
tối trước khi vô Sài Gòn, tôi đến chào từ giã bà mẹ của nàng và xin phép được
dẫn nàng cùng đi. Mẹ nàng đã nói:
- Bây giờ con chỉ biết theo tình, sau này con sẽ biết con bất hiếu như thế nào.
Chúng tôi đã đợi hàng giờ tại bến Bạch Đằng Đà Nẵng đề chờ xà lan đưa ra
tàu lớn. Bỗng nhiên tôi thấy tiếc chiếc xe Honda mà tôi thường gọi đó là “thớt
ngựa vàng rong ruổi trên đàng” với tôi bao năm tháng; nếu tôi ra đi và bỏ lại
thì nó cùng chung số phận với hàng trăm chiếc xe khác đang nằm ngả nghiêng
trên bờ. Tôi nảy ra ý định là mang đi gởi chiếc xe tại nhà ông bạn gần đó. Khi
tôi trở lại thì chiếc xà lan vừa rời bến mang theo nàng cùng đi với gia đình tôi
vô Sài Gòn, còn mình tôi thì kẹt lại Đà Nẵng.
*

*

*

Tôi yêu thơ Phạm Thiên Thư từ lâu nhưng mãi đến dạo gần đây tôi mới gặp
người tại quán cà phê Hoa Vàng đường Hồng Lĩnh khu Bắc Hải. Lần gặp đầu
tiên này tôi đã không ngần ngại bộc bạch với thi sĩ rằng:
- Xin cám ơn. Nhờ thi sĩ mà tôi đã giữ được người yêu và có được một tình
yêu tuyệt vời cho đến ngày hôm nay.
Trong ái tình thì yêu nhau, giận hờn nhau, và chia tay là chuyện bình
thường. Đối với tôi, một người lạc quan và ảnh hưởng tư tưởng cực đoan của
Nietzche thì chuyện đó lại càng bình thường hơn. Chỉ cần ngâm nga khúc hát
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Trịnh Công Sơn “Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ…”. Thế là xong
cuộc tình! Đó là lý do là tôi chẳng có một mối tình đầu nào đúng nghĩa.
Cho đến khi tôi tình cờ gặp cô sinh viên khoa Hóa đi thực tập về trên
chuyến tàu Đà Nẵng – Huế. Duyên số đã khiến chúng tôi yêu nhau và chính
nàng đã cho tôi một bài học về ý nghĩa đích thực của tình yêu, theo tôi là dịu
dàng và xúc động chẳng kém gì Jennifer cho Oliver trong “Love Story” khi
nàng nói với chàng rằng “Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc – Love
means not ever having to say you ‘re sorry”. Bài học tưởng là muộn màng khi
chúng tôi đã nói lời chia tay, nàng không những trả lại những gì tôi tặng mà
còn tặng lại tôi một tập thơ mỏng của Phạm Thiên Thư với một trích đoạn ở
trang nhan đề:
“Chim quyên từ độ bỏ thôn đoài
Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai
Về núi nam gặp cành hoa trắng
Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai”
Đây chính là nàng đã gởi cho tôi một thông điệp như nàng đã từng làm khi
chúng tôi mới làm quen. Khi đó lần đầu tiên tôi ngỏ ý hẹn hò, nàng đã gởi cho
tôi một lá thư, là một miếng giấy nhỏ dài được xếp thành nhiều gấp, cuối tờ có
ghi câu “Để gió cuốn đi”, được đặt trong một phong bì bé tí do nàng thiết kế
rất xinh xắn. Thoạt tiên tôi hơi bối rối vì ý nghĩa của câu nói trong bài hát của
Trịnh Công Sơn quá rõ ràng. Nhưng khi xem lại thì mới thấy công phu của
nàng bỏ ra đề tạo nên vật mang tin như thế là trái ngược với ý nghĩa của mẫu
tin. Tôi tìm đến với Tagore và thấy thông điệp của nàng được giải mã bằng câu
thơ: “I know, I know your art. You never will take what you would – Tôi hiểu.
Tôi hiểu nghệ thuật em dùng. Chẳng bao giờ em nhận món quà muốn nhận”.
Còn thông điệp bây giờ là nàng đã giăng nên một lưới tình êm ái đánh động
trái tim tôi khiến không cần Tagore dẫn dắt thì tôi đã ngoan ngoản bước vào.
Khi tôi kể đến đây, Phạm Thiên Thư khen hay và nói:
- Anh đúng là tri kỷ với tôi rồi.
Có người nói rằng “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn
câu thề”. Đối với tôi thì ngược lại. Bao nhiêu mối tình dang dở có thể đã cho tôi
những cảm xúc rung động. Nhưng cho đến khi bài thơ “Chim quyên từ độ bỏ
thôn đoài” mà người yêu đã tặng tôi tại thời điểm sẳn sàng chia tay mới thực
sự thức tĩnh trái tim tôi. Phải chăng tình yêu của nàng và tôi suốt gần 40 năm
nay là mối tình đầu đích thực.
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“Cám ơn em và cảm tạ cuộc đời
Đã mang về cho hạnh phúc tôi
Sớm mai chim hót bình minh lạ
Ngày tháng vô thường một bài ca”.

Tác giả và thi sĩ Phạm Thiên Thư

Nguyễn Minh Hiệp

QH 1966-1969
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Rất Huế

H

ắn lên Gia Lai từ những năm 80-81. Sau này hắn kể, lúc nhận quyết
định đi Gia Lai hắn chẳng biết Gia Lai là cái mô tê chi cả, hắn nghe
địa danh này lần đầu! Thế mà hắn cứ đi. Khi đi, mạ hắn còn nói “Con cố xin về
Cheo Reo công tác”. Ở Huế hồi đó người ta biết địa danh Cheo Reo, Phú Bổn
hơn là Gia Lai. Còn Pleiku! Người ta tưởng nó nằm ở một nơi khác. Hắn lên,
chỉ mang theo cái túi xách cà tàng và một vali sách, đa số là sách văn, truyện,
khảo cứu...viết về Huế, quê hương của hắn.
Tôi và hắn quen nhau nhân một lần ra bưu điện gởi thư cuối năm 81, có
lẽ cái chất Huế nó hiển hiện trên khuôn mặt chúng tôi, lại thêm cái giọng Huế
trọ trẹ của tôi và cái giọng Huế rất đậm của hắn làm chúng tôi thân nhau ngay.
Hắn là Huế gốc, tôi là Huế lai. Với tôi! Huế xa, xa lắm, tôi xa Huế tính ra đã là
đời thứ ba rồi. Còn với hắn thì Huế luôn hiện diện trong lời nói, giọng nói, sở
thích, vui, buồn, hờn, giận … nói chung hắn là người Huế “mắc bệnh nghiện
Huế”.
Nhiều năm thân với hắn, tôi không hiểu tại sao hắn lại bỏ “sông Hương núi
Ngự” mà đi. Có lần tôi đùa với hắn “Chắc Huế đói quá nên bỏ đi chứ gì?” Chỉ
thế mà hắn giận tôi suốt tuần.
Năm nào hắn cũng về Huế hai lần. Một lần vào dịp tết, một lần vào dịp
hè. Khoảng hai sáu hai bảy tết hắn mang vợ con về, bất kể xe cộ khó khăn,
dịp về này hắn chỉ ở nhà với ba mạ hắn, đi thăm chúc tết bà con. Lúc lên hắn
vui lắm, hắn kể ba mạ hắn khỏe, mấy đứa em hắn làm ăn khấm khá, tết ở
Huế rất vui…. Còn dịp hè, hắn đi một mình, lâu hơn, có khi là hai tuần. Trái
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với những lần về tết, những lần này hắn lên, mặt dài thườn thượt, không nói,
bỏ ăn, bỏ nhậu hai ba ngày và khi nguôi ngoai một chút hắn bắt đầu nói bù.
Bao giờ cũng vậy, hắn rủ tôi ra quán café vắng, rồi mở đầu bằng câu: “Quê
mình đẹp rứa, răng mình lại bỏ mà đi?” Hắn nói mà rơm rớm nước mắt. Rồi
hắn kể về những ngày ở Huế: Thăm nhà xong là hắn xách chiếc xe đạp - sót
lại từ thời ông bác - lang thang khắp Huế: Từ chùa Huyền Không, sang Từ
Hiếu, về Nam Giao, dọc bờ sông sang Bến Ngự, qua cầu mới, vô Thành Nội…
Hắn thích nhất là lang thang dọc đường Lê Lợi, nhớ những “ngày xưa còn bé”
theo “em Đồng Khánh” với tà áo dài trắng thướt tha. Có lần hắn đạp xe về tận
Thuận An, lúc lên lại rẽ qua Dưỡng Mong, Ngọc Anh, Lại Thế, về lại Vĩ Dạ, qua
Đập Đá. Có khi hắn đạp xe thẳng lên Nam Giao, rồi ghé thăm các lăng tẩm vua
chúa nhà Nguyễn ngày xưa. Có bữa hắn đạp xe lên thẳng Tuần, ghé thăm lăng
vua Khải Định, sang sông hắn lên tận lăng vua Minh Mạng, Gia Long… Cứ
thế! hắn lang thang khắp Huế suốt tuần, rồi lại thẩn thờ rời Huế mà đi.
Hết kể chuyện đi lang thang hắn lại nói đến chuyện ăn. Chao ôi! Nghe
hắn kể món ăn Huế mà bắt ham: Bánh lọc, bánh nậm, bánh ướt, bánh khoái
Thượng Tứ, bánh bèo Ngự Bình, chè hột sen, chè đậu đen Vạn Vạn và đặc biệt
là món chè bột lọc bọc thịt heo quay... Nhưng mỗi lần về Huế món ăn chủ
yếu của hắn vẫn là cơm hến, hắn kết luận: cơn hến ngon hơn bún hến (món
ăn giống cơm hến nhưng người ta dùng bún thay cơm nguội), bún hến chỉ là
cái cải biên của cơm hến mà thôi. Món mà hắn thích nhất là cá bống thệ kho
khô ăn với cháo gạo đỏ. Này nhé: Cá bống thệ loại nhỏ, vàng ươm, đem ướp
chút nước mắm nhỉ, đường, ớt, tiêu, hành, rồi cho vào nồi đất thêm một chút
“đường thắng (1)”, kho rim. Gắp ra, con cá cong như hình cánh cung, thịt săn
chắc, ăn với cháo gạo rằn nấu thật rền (đặc). Món này mà ăn vào những buổi
sáng mùa thu, gió se lạnh, hoặc mùa đông mưa lất phất thì… tuyệt.
Với hắn, cái gì Huế cũng nhất, Ở Pleiku ăn hột vịt lộn hắn chê rau răm
không thơm bằng rau răm Huế, ăn “bưởi Năm Roi” hắn cũng chê không bằng
một góc thanh trà Nguyệt Biều của Huế, đến nỗi uống café chính gốc Gia Lai
hay Buôn Ma Thuột hắn cũng chê café đậm quá uống vào… mệt tim, không
bằng “Café Bưu điện Huế” ngày xưa, uống vừa ngon đậm đà, vừa lành, vừa bổ
(?).
Hắn kể: hồi xưa, hắn “biểu diễn âm nhạc” cho người ta nghe bằng hai bài
“Lưu Thủy”, “Kim Tiền” đàn bằng Mandolin. Bị phản đối quá chừng, nếu
không hắn sẽ thêm “Tứ Đại Cảnh”, “Nam Ai”, “Nam Bình”… và có khi kết
thúc bằng “Chiều chiều dắt mạ qua đèo (2)” vừa đàn vừa hát nữa cũng nên.
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Thế mà hắn cũng “tán” được, cũng nên vợ nên chồng và người ta cũng bỏ
Huế mà đi theo hắn (cái thằng hiền quá! Trước giờ hắn chỉ có một bồ, là vợ
hắn bây giờ!)
Hắn là người rất tốt, chân tình và hết mình với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ
bạn bè vô điều kiện. Ai cũng công nhận như thế cả. Nói chuyện, hắn chuyên
dùng từ của Huế chính gốc, kể cả những từ rất cổ. Hắn đơn giản “nghĩ gì nói
nấy” không chịu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” bởi thế mà hắn thường bị bạn
bè giận “oan”.
Một buổi tối, hắn đến nhà cô bạn từ thời sinh viên, cô bạn khá thân, ngồi
cạnh hắn suốt mấy năm đại học. Hơn mười năm gặp lại, hai người nói chuyện
đến tận khuya, câu chuyện đến hồi khoe vợ (chồng), khoe con, cô bạn đưa tấm
hình đứa con trai 8 tuổi cho hắn xem. Hắn buột miệng nói một câu “Thằng
này ngó (trông) lỳ quá hỉ?”. Cô bạn đổi nét mặt, nói vớt: “Không! Cháu ngoan
lắm”. Chao ơi! Con vàng con bạc của người ta, mới nhìn qua ảnh mà đã “chơi”
một tiếng “lỳ” ai mà không giận, không phải bạn chắc có khi “uýnh nhau” chứ
chẳng chơi. Tội nghiệp cho hắn! Phải hiểu hắn là người Huế, Huế chính gốc,
Huế từ đời ông tằng ông tổ. Hắn nói “lỳ” là nói theo kiểu của người Huế xưa,
nghĩa là có bản lĩnh, là vững chãi, là không sợ bất cứ khó khăn nào, đó là một
tiếng khen. Nhưng cô bạn hắn là người Bắc, cô ấy đâu có hiểu như vậy, cô ấy
hiểu hiểu “lỳ” hắn nói là “lỳ lợm”, “không vâng lời”, thế mới chết cho hắn. Hơn
10 năm rồi hắn vẫn chưa thanh minh được và cô bạn hắn thì vẫn còn giận cho
đến bây giờ.
Ba mươi năm xa Huế, hắn vẫn cứ cái giọng Huế “chuẩn” như những người
Huế chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Đi chợ hắn hỏi người ta “Ở đây có bán
chén đoại không?”. Vào nhà thuốc hắn nói: “Bán cho mấy viên thuốc đau cái
trôốt”. Sai con quét cái sân hắn nói “Xuốt cái cươi!. Bây”. Cha mạ ơi! Ai biết cái
“đoại” hắn nói là cái gì mà bán! Ai biết cái “trôốt” hắn nói là cái gì mà bán thuốc
giảm đau, Ai biết “cươi, xuốt” hắn nói là gì mà “xuốt cái cươi”!
Những từ Huế mà có khi người Huế - những người suốt đời không bước
chân ra khỏi Huế - đã quên, thế mà hắn vẫn cứ dùng. Có bữa vợ hắn khoe đi
khoe lại cái áo mới mua, hắn “làm” một câu “Xin em! Đừng trến nữa!”. “Trến?”
cha mạ ơi! (xin lỗi cho tôi gọi lần nữa!) Ai biết trến là gì! Lờ mờ tôi hiểu “trến”
là khoe ra, khoe đi khoe lại trong khi người khác không thích. (Có phải thế
không hỡi những người “rất Huế”?).
Hắn nói “rặc ri” tiếng Huế, thường xuyên “mô, tê, răng, rứa”, tôi góp ý thì
hắn nói “tiếng Huế hay ri răng lại đổi?”. Rồi hắn vừa cười hề hề vừa nói thêm:
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“Mi biết không, người Huế là tổ tiên của người Nhật đó, mi–đi–mô-ri, tau-đira-ga, mi-đi-ga-mô, tau-đi-ga-tê. Mi nghe có giống cô-ni-chi-va, a-na-ta-va,
a-ri-ga-tô (3), không?”. Cái này thì tôi biết chắc là hắn xạo, nghe quen lắm,
hình như hắn “thó” từ một chuyện vui nào đó!
Dù có cố gắng nhưng hắn vẫn nói ngọng, ngọng rất Huế, rất dễ thương!.
Cái nhà thì hắn nói là cái “dà”, nho nhỏ thì hắn nói là “do dỏ”. Bởi thế có lần bạn
bè bắt hắn nói câu “Nhà em nhỏ có giàn nho” sửa đi sửa lại mãi hắn vẫn cứ nói
“Dà em dỏ có dàng do”… Chịu!!!
Hắn là giáo viên văn, đã từng là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, thế mà hắn
vẫn sợ… nói bậy khi lên lớp, nhất khi dạy bài giảng văn “Đoàn thuyền đánh cá”
của nhà văn Bùi Hiển. Trong bài văn này có câu “Biển vẫn lồng lộn…”, đứng trên
núi thì có gì mà phải sợ biển lồng lộn? Thế mà hắn vẫn sợ, hắn sợ mình nói lộn
theo kiểu “nói lái” của người Huế. Bởi thế cho nên hắn cẩn thận ghi lên bảng bốn
chữ này ngay dưới tên bài học, và khi đọc, hắn đọc từng chữ (vì sợ đọc lộn “biển
vẫn lồng lộn” thành “biển vẫn...” thì chỉ có nước... bỏ nghề). Nhưng… thế mà lại
“ăn”! Các thầy cô dự giờ ngồi dưới tưởng hắn áp dụng “Phương pháp tạo điểm
nhấn cho chủ đề”, nhờ thế mà hắn được danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và
món tiền thưởng gần một phần tư triệu đồng.
Nghe hắn dụ, tôi có về Huế một lần, cùng hắn. Đó là năm 95 sau trận bão
lớn ở Huế. Đến Lăng Cô, chao ơi là hắn vui! Hắn cười nói hát hò luôn miệng.
Bỏ ghế, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn phần đuôi xe, nhìn lui, cảnh vật chạy lùi
về sau vun vút. Qua đến Phú Lộc, nhìn nhà cửa, ruộng vườn xác xơ hắn khóc
rưng rức và hắn nói với tôi, chỉ một câu, trong nước mắt: “Quê mình răng khổ
ri mi!”
Bây giờ hắn đã đứng tuổi, già thì chưa phải già, nhưng dĩ nhiên là không
còn trẻ nữa. Hắn đã xa quê hơn ba mươi năm năm, ba mươi năm xa quê nhưng
Huế vẫn thấm đẫm trong tâm hồn hắn, không một chút đổi thay. Tôi yêu hắn
vì điều đó, và qua hắn tôi thấy yêu Huế hơn, Huế của hắn và Huế của tôi, mặc
dù tôi là người xa Huế đến mấy đời.
Và tôi thấy vang vọng đâu đây một giọng hò mái nhì buồn man mác:
“Chiều chiều trước bến Văn Lâu,
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm?
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông?
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Đưa câu mái đẩy, chạnh lòng nước non!”
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Ghi chú:
(1) Đường đen đun lửa nhỏ để hơi cháy, dùng để tạo màu nâu đen cho một
số món ăn khi chế biến.
(2) Lý qua đèo, dân ca Huế.
(3) Tiếng Nhật:
- Konnichiwa (cô-ni-chi-va) (Chào bạn)
- Anata wa? (a-na-ta-va) (Còn bạn khỏe không?)
- Arigatou (a-ri-ga-tô) (Cám ơn bạn)Your “Inbox” folder is empty
Truyện ngắn của

Huỳnh Công Toàn

Quốc học 68-75
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PLEIME VÀ TÔI
Thân tặng TD

Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương…
Xin mượn hai câu trong bài thơ “Còn chút gì để nhớ” của nhà thơ Vũ Hữu
Định để mở đầu cho bài viết này!
Vâng! Với Pleime, tôi là người khách lạ. Tôi biết đến Pleime - Trường Nữ
trung học - khi còn ngồi trên ghế giảng đường ở… Huế.
Những chiều bên giòng Hương Giang, anh bạn cùng lớp với tôi thường kể
về ngôi trường nhỏ, nép mình dưới hàng cây cao vút, giữa lòng một thị xã vùng
cao nguyên miền Trung. Anh ấy đã có một thời ở thị xã miền cao này cùng mối
tình học trò dễ thương và thánh thiện.
Trong tôi, ngày ấy, Pleime vừa xa lại vừa gần. Tôi thường hình dung một thị
xã mù sương “buổi chiều quanh năm mùa đông”, ngôi trường nhỏ, thấp thoáng
những tà áo trắng, những tiếng cười giòn tan vỡ òa ra trong không gian tĩnh
lặng.
Số trời run rủi, nhiệm sở của tôi sau khi ra trường lại là Pleiku. Theo chuyến
xe chạy than đầy bụi và khói, ì ạch leo từng ki lô mét đường, tôi đến Pleiku vào
một buổi chiều lạnh giá.
Theo thư giới thiệu của anh bạn, trong những ngày đầu ở Pleiku tôi trọ ở
nhà em.
“Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi”.
Cô bé “của tôi” là như thế, dáng người mảnh khảnh, bờ vai gầy, mái tóc
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huyền ngang lưng. Đó là cô nữ sinh Pleime ngày xưa. Một lần nữa tôi lại có
“duyên phận” với Pleime thân yêu.
Nhà em ở đầu con dốc dài giữa phố. Đó là ngôi nhà bằng gỗ, nhỏ thôi,
nhưng ở giữa một vườn cây rộng. Tôi còn nhớ cái giếng nhỏ, mỗi sáng em ra
lấy nước, giếng có gàu, có ròng rọc nhưng không có tay quay. Em bảo sợ tay
quay quay ngược đánh phải. Hồi ấy những lúc không đi làm, tôi thường quanh
quẩn bên em. Nhớ căn bếp rộng hơi bừa bộn vì củi, thùng tưới và các đồ làm
bếp, căn bếp đầy những chữ “chuột” viết vội bằng phấn. Em bảo nơi nào thấy
chuột là em viết chữ “chuột” vào đó để nhớ và tránh xa. Chao ơi là ngây ngô
và dễ thương...
Em và tôi có đi thăm trường Pleime một lần, đó là lần đầu tôi đi họp nghe
phân công nhiệm sở. Vì trễ giờ nên ba em bảo lấy xe chở tôi đi. Tiếc thay, xe
hỏng mất yên sau, nhưng may là xe sườn ngang (kiểu xe nam) nên hai đứa
cũng chở nhau đi được. Em ngồi trước, hai chân xếp về một phía, tôi vòng tay
sang hai bên, cầm ghi đông, đạp xe trên những dốc dài. Chiều hôm đó, tôi chở
em ngang trường Pleime, rồi đi về phía Biển Hồ. Quá trường Phạm Hồng Thái,
bên phải là một thung lũng nhỏ, em bảo đó là “Thung lũng Tình yêu”. Sau này
mới biết, mọi người gọi đó là thung lũng Phạm Hồng Thái, nhưng… với tôi,
đó là “Thung lũng Tình yêu” mãi mãi. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác
của buổi chiều hôm ấy, tóc em bay bay vương vào mắt tôi, chỉ chừng ấy thôi,
sao mãi vẫn không quên?!
Khí hậu Pleiku ngày đó rất đẹp và lạ lẫm. Ngày có bốn mùa, buổi sáng, lúc
tôi đi bộ theo những con dốc dài, dưới những hàng thông, đến nơi làm việc,
sương mù giăng kín trời. Một lát sau, nắng lên, ấm và sáng như những ngày
Xuân ở Huế. Đến trưa, trời cũng chói và nắng như những ngày Hè. Chiều về,
gió se lạnh, lá vàng rơi, “đã nghe rét mướt luồn trong gió” như Xuân Diệu viết
trong bài thơ Đây mùa Thu tới. Nhưng ấn tượng với tôi nhất là những đêm
“mùa Đông”, sấm ầm ì, chớp giật và mưa như trút nước, tất cả như muốn tỏ rõ
sự uy nghi của núi rừng. Những đêm mưa như thế tôi và em đều không ngủ
được. Em quấn mền ngồi nép một góc giường, ôm cây đàn ghi ta vừa đàn vừa
hát, bao giờ cũng chỉ một bài:
Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du…
Và tôi, tôi cũng hát, hát cho em và cho cả tôi nghe, cũng chỉ một bài:
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Sợi buồn con nhện giăng mau.
Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây
Lòng anh mơ với quạt này
Trăm con chim mộng
về bay đầu giường
Những lúc như thế, tôi thấy như… không hiểu được lòng mình!
Những buổi chiều tà tôi thường đứng ở cửa ngõ nhà em, nhìn xuôi về phố
chợ và nhớ Huế quê hương, nhớ giòng Hương Giang da diết. Không hiểu sao
trong nỗi nhớ của tôi lại có bóng dáng của trường Pleime, với những tà áo dài
trắng tinh khôi. Pleime ơi! ngày xưa – khi còn ở Huế – Pleime thật xa, bây giờ
thì Pleime lại thật gần, thật gần nhưng sao thấy như trong ảo ảnh?!
Tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ. Còn em! Em đến một chân trời khác,
gần ba mươi năm rồi tôi không gặp và cũng không biết tin em.
Nhiều năm trước - lúc bước vào tuổi 54 - một lần nữa, tôi lại có “duyên
phận” với Pleime: tôi chuyển nhà về cạnh trường. Nghe qua thì lạ, đó mà là
duyên phận ư? Nhưng với tôi, điều đó làm tôi yêu Pleime hơn, bởi lẽ, mỗi
sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ, tôi lại thấy trường Pleime: sân trường vắng
ngắt, hàng cổ thụ chìm trong sương, ngôi trường mới nhưng sân trường và dãy
nhà bên phải vẫn như những ngày xưa. Một chốc sau, đường đến trường đông
nghịt, tiếng trẻ con cười đùa gọi nhau ơi ới. Rồi chiều về, sau giờ tan học, hoặc
vào các ngày nghỉ, ngôi trường vắng lặng, trầm buồn và lòng tôi lại rưng rưng
về một Pleime ngày ấy.
Tùy bút của

Huỳnh Công Toàn

QH 68-75

Pleime: Tên trường Nữ Trung Học ở Pleiku trước năm 1975 nay là trước
THCS Nguyễn Văn Trỗi, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
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Chiếc già�
pha lê chân trái

Bên kia sông, nỗi nhớ nhung,
Ngày xưa hoa mộng tưởng chừng mới qua,
Em đi trong “cõi người ta”,
Khi mô về lại quê nhà hỡi Em?

T

rần gởi tặng Vân mấy câu lục bát khi tìm ra địa chỉ email của nàng. Bài
lục bát mở đầu ba chữ “Bên kia sông” là tên một bài hát của Nguyễn
Đức Quang nàng hay hát nho nhỏ Trần nghe. Nàng hát bài này thay đổi lời
một chút “ hát cho vừa mình anh nghe thôi” để kết thúc bài với ánh mắt tình
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tứ. Đó là âm vang và hình ảnh thân thiết của hai người trong một thời lửa đạn.
Bên kia sông là nhớ nhung.
Vân trả lời ngay:
“Làm răng anh tìm ra em hay rứa? Bao nhiêu năm rồi anh hí? Nhớ ngày xưa
quá anh ơi, đúng là những ngày tươi đẹp ít ỏi trong suốt cuộc đời của em. Mấy
mươi năm rồi, trải qua bao nhiêu dâu bể sóng gió cuộc đời, những ngày xưa ấy
dù chỉ còn là kỷ niệm nhưng đó là thời gian em trân quý nhất. Cõi người ta anh
nói đó đúng là “của người ta” chứ không phải của mình. Em lưu lạc quê người
và lạc lõng ngay chính trong căn nhà của mình anh à. Lòng em khi mô cũng như
còn rớt lại trên mảnh đất quê nhà, nơi chúng ta có những ngày đẹp đẽ bên nhau.
Chưa về hưu nên em ít về. Về một lần nhiêu khê phức tạp lắm anh ơi. Khi nào về
em chắc chắn em sẽ đến thăm gia đình anh. Anh mấy con mấy cháu rồi?”
***
Trần tìm Vân như tìm bóng chim tăm cá trên nước Mỹ rộng lớn. Chỉ có
một thông tin duy nhất là nàng qua Mỹ lâu rồi.
Sau một thời gian dài chịu khó bỏ công tìm kiếm tung tích của nàng trên
mạng, Trần tìm ra Vân trên trang website cựu học sinh Quảng Đà ở Mỹ. May là
Vân từng là một nhan sắc nổi tiếng và cựu học sinh trường huyện lỵ của nàng
qua Mỹ chẳng có bao nhiêu người nên nàng đại diện trường trong hội. Nhìn
hình dáng và nghe giọng hát của nàng trong clip văn nghệ trên sân khấu hội
liên trường Quảng Đà ở Cali dịp hội ngộ đầu năm Trần thấy lòng xao xuyến
vô cùng. Nàng vẫn còn đẹp rạng rỡ và tươi tắn. Nơi đó, nàng cũng hát bài hát
ruột “Bên kia sông”. Bài hát kéo Trần về những kỷ niệm hoang mang của một
thời hai đứa bên nhau nơi huyện lỵ xa xôi.
***
Vân - Người con gái với vẻ đẹp kiêu sa và duyên dáng nhất huyện lỵ. Cao,
dáng người đầy đặn cân đối, nước da sáng, tóc xõa dài tới thắt lưng ửng hoe
vàng trong nắng, mày cao mắt sáng, đôi má hồng, môi son nũng nịu, thêm hai
núng đồng tiền làm tăng thêm vẻ đẹp và nét duyên dáng của nàng. Hầu hết
người quen biết nàng đều mặc nhiên công nhận nàng là hoa khôi của cả vùng
này. Nàng có vẻ đẹp hấp dẫn của một cô gái phương Tây và sự duyên dáng
đáng yêu của cô gái phương Đông. Nàng có hai năm học đại học văn khoa ở
Sài Gòn nên giọng Quảng của nàng lai giọng Sài Gòn trở nên ngọt ngào, nhẹ
nhàng và quyến rũ.
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Trần là thầy giáo. Ra trường, chàng chọn nhiệm sở nơi đây. Chàng đem
niềm vui, sự tươi tắn vào không gian một ngôi trường huyện lỵ. Thầy cô giáo
trong trường thích nụ cười cởi mở thân thiện, sự niềm nở ân cần trong giao
tiếp, sự sắc sảo trong lối nói chuyên, sự sâu sắc trong tư duy và lối đùa cợt hóm
hỉnh nhưng trang nhã của chàng. Học trò thích những giờ học sinh động, lối
giảng bài dễ hiểu của chàng, sự gần gũi thương mến thật lòng của chàng nên
học các môn của chàng đứa nào cũng khá lên thấy rõ. Nhiều người thích giọng
hát của chàng-một giọng nam baritone ngọt ngào ấm lòng người khi chàng hát
những bản tình ca đằm thắm. Dù chẳng đẹp trai nhưng nhìn vẻ ngoài sống
động, phong thái bình dị dễ gần, niềm vui tự nhiên trong sáng cùng với tiếng
hát dễ mến của chàng tạo thành một chân dung lạ lẫm ở vùng đất này.
Hai người thương mến nhau.
***
Mấy lần về lại huyện lỵ thăm trường, thăm lại thầy cô và học sinh cũ, Trần
nghe kể về những gì Vân phải trải qua và chịu đựng sau 75.
Một cô giáo đẹp người đẹp nết bị đẩy ra khỏi trường chỉ vì lý lịch người
cha có vai vế trong Quốc Dân Đảng. Chân yếu tay mềm nhưng nàng phải tìm
cách kiếm ra tiền để nuôi gia đình, cha “học tập cải tạo”, mẹ đau yếu và bầy em
dại tuổi ăn tuổi lớn. Nàng vào đội sản xuất nông nghiệp của xã. Ban ngày nàng
cũng dầm mưa dãi nắng, cũng lấm bùn bê bết trên đồng ruộng, cũng gánh
cũng gồng như một “mụ nhà quê” thứ thiệt. Dáng dấp quý phái sang trọng của
nàng gắng gượng hòa vào dòng người đang lao động vất vả, nổi lên trên đồng
như MỘT DẤU CHẤM THAN tội nghiệp!
Rồi nàng ra Đà Nẵng tìm cơ hội buôn bán. Ban đầu nàng ké với người bạn
một chỗ bên hông chợ Cồn, trên lề đường Ông Ích Khiêm đầy bụi bặm. Nàng
trải một mảnh ny-lông để bán áo quần cũ và những đồ dùng trong quân đội
Sài Gòn trước khi tan hàng. Sau 75, hàng hóa đó còn nhiều. Nàng có tay buôn
bán nên hàng mua nhiều bán nhanh. Có lẽ trời đãi kẻ khù khờ.
Kẻ khù khờ trở nên khôn lanh khi đời sống thay đổi tận gốc.
Có chút vốn, nàng theo những người buôn chuyến đi buôn đường dài.
Những chuyến đi Hà Nội, Sài Gòn kéo nàng vào một cuộc đời mới quay vòng
theo bánh sắt tàu lửa và bánh lốp những chuyến xe tải.
Trước năm 1980 là thời kỳ “ngăn sông, cấm chợ” khắp nơi ở Việt Nam.
Chính quyền các tỉnh lập nhiều trạm kiểm soát dọc các đường quốc lộ, tỉnh
lộ để kiểm tra xe ra vào tỉnh mình. Hàng hóa vận chuyển trên đường bị kiểm
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soát gắt gao. Ngay cả gạo và các loại nông sản là nhu yếu phẩm cho đời sống
người dân mà việc vận chuyển buôn bán từ tỉnh này qua tỉnh khác cũng bị
ngăn cấm, tịch thu huống hồ là các loại hàng hóa khác. Buôn bán hàng gì cũng
có thể bị gán cho là buôn lậu. Đã là buôn lậu thì bắt hàng, bắt người. Hai bên
ranh giới tỉnh này, tỉnh kia là hai trạm kiểm soát. Dọc đường, thêm không biết
bao nhiêu trạm đột xuất, tăng cường của nhiều ngành chức năng khác nhau:
công an, quản lý thị trường, hải quan, thuế vụ... Càng ngăn cấm buôn bán thì
chênh lệch giá cả càng nhiều, tiền lời càng lớn. Hầu hết người buôn chuyến
đường dài là phụ nữ; trong đội ngũ đông đảo đó có một số người có chồng là
sĩ quan chế độ cũ đang nằm trong “trại cải tạo” chưa biết khi nào mãn hạn tù
và mấy đứa con dại nheo nhóc ở nhà; có những người lỡ vận vì cuộc đời đảo
chiều; có những thiếu nữ vừa mới thành niên phải bươn chải sớm để phụ giúp
gia đình trong cơn bĩ cực… Biết bao mảnh đời nổi trôi, lăn lóc theo bánh xe
quay. Không biết bao phụ nữ bị vùi dập, bao gia đình tan nát vì theo con đường
buôn chuyến.
Thời kỳ đó, trên xe lửa, kiểm soát viên thường nhận tiền cất giấu hàng cấm
cho con buôn. Trên quốc lộ, tỉnh lộ nhiều lái xe giúp con buôn giấu hàng bằng
thùng xe hai đáy, vách thùng xe hai lớp hoặc có đường dây mãi lộ, mua chuộc
một số cán bộ trực chốt, trực trạm để đi qua trạm kiểm soát trót lọt.
Buôn chuyến lời nhiều nhưng rất dễ mất vốn, sạch tay. Vốn đi buôn càng
tăng thì nỗi lo càng nhiều. Đôi khi người phụ nữ đi buôn phải đánh đổi bằng
những giá rất đắt.
Ân, tình thường đi với nhau. Chịu ơn kiểm soát viên, tài xế, gần gũi họ trên
những chuyến tàu, chuyến xe, ngồi bên bếp lửa những lúc dừng xe ban đêm
chờ vượt trạm, những chăm sóc vụn vặt, những xúc chạm cố tình của người
khác phái và bản năng dậy lên không nén được, một số phụ nữ, thiếu nữ trở
thành nhân tình, vợ bé, vợ hờ của họ.
Vân cũng là nạn nhân đáng thương trên con đường buôn chuyến. Lâm,
người Đà Nẵng là tài xế có xe tải chạy tuyến đường Bắc Nam Sài Gòn-Hà Nội,
dù có vợ và ba đứa con vẫn mê Vân như điếu đổ. Chỉ một phút xiêu lòng khi
dừng xe nơi hoang vắng chờ vượt trạm, Lâm đã gạ được nàng. Sau đó, Lâm rủ
nàng cùng lên chuyến tàu vượt biên đến được Hồng Kông, bỏ vợ bỏ con ở lại
Việt Nam.
***
+ Gửi em vài câu thơ đọc cho vui cuối tuần.
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Mấy lâu ni Em có chi vui?
Chuyện chồng con Em tới mô rồi?
Nhớ chuyện khi xưa mình hẹn ước,
Lúc chừ ngồi nghĩ tiếc mà thôi!
+ Hello anh Trần,
Cám ơn anh. Anh làm thơ hay quá. Em vẫn thường. Rất tiếc em không làm
thơ được để tặng lại anh. Ngày xưa, mình chưa hề hẹn ước. Anh có lúc nào để
ý em đâu!
Chuyện chồng con thì có tiến triển đôi chút. Em gặp lại người tình cũ hồi
còn đi học ở Sài Gòn năm 1971. Sau đó, anh ấy đi du học ở Hoa Kỳ rồi kẹt lại ở
đấy sau tháng tư 1975. Bây giờ gặp lại nhau. Đầu tháng 12 năm nay, tụi em sẽ
làm đám cưới. Tin anh mừng. Sẽ gửi hình cưới anh xem nhe.
Chúc lành và mọi việc tốt đẹp.
Em.
+ Vân ơi,
Anh lấy ý trong mail của Em để viết tiếp. Anh thêm 16 câu cho thành một
bài thơ trọn vẹn để tặng Em. Ý thơ có một nửa sự thật. Những tình cảm tốt
đẹp của anh và em là những điều tuyệt vời trong cuộc đời chúng ta dưới mái
trường huyện lỵ ngày nào. Viết vội nên bài thơ chưa hay lắm. Vui thôi.
Mấy lâu ni Em có chi vui?
Chuyện chồng con Em tới mô rồi?
Nhớ chuyện khi xưa mình hẹn ước,
Lúc chừ ngồi nghĩ tiếc mà thôi!
Ui chao! anh nói chi lạ rứa?
Hai đứa mình hẹn ước khi mô.
Mấy mươi năm rồi Em không nhớ.
Chắc anh bày chuyện kéo em vô.
Mới đó mà xa mấy mươi năm,
Biết Em còn nhớ tới anh không?
Phần anh, còn nhớ em nhiều lắm
Anh vẫn yêu Em, nói thật lòng.
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Có lúc mô để ý đến Em,
Anh nói cho vui chuyện chúng mình,
Nói ra tưởng như là chuyện thật.
Có nói chi Em cũng chẳng tin.
Không tin, anh phải nói một lần,
Lỡ thương người ấy, một giai nhân.
Người ấy lấy chồng, anh buồn lắm.
Thôi hết rồi, ngày nhớ đêm mong.
+ Vân ơi,
Em nói là sẽ làm đám cưới trong tháng 12-2011. Có cưới không? Hình
cưới mô?
+ Anh Trần,
Gửi anh chị Trần hình đám cưới của vợ chồng em.
Trong cái link này có 7 phần, xin bấm vào để xem phần “Tea Ceremony
Part1” trước, rồi đến “Tea Ceremony Part 2”, v.v... sau đó đến “Reception 1” và
cuối cùng là “Reception 4”.
Mỗi phần xem xong phải bấm cái link và đánh mật mã trở lại mới xem
phần tiếp được.
Link xem hình http://phanphotos.com/albums, mật mã 20444203. Xem
hình được hay không nói cho em biết nhé.
Chúc anh chị và mấy cháu năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào và làm ăn
phát đạt.
Em.
***
Trần vào đường link, xem hình đám cưới. Đám cưới được tổ chức trọng
thể ở một nhà hàng sang trọng. Phan cao ráo, khuôn mặt đẹp trai và trí thức
đứng bên cạnh cô dâu với nụ cười rạng rỡ. Trần thầm mừng cho nàng có tấm
chồng xứng đáng.
+ Trần gửi cho nàng một cái mail với subject: “Vừa vui vừa có chút buồn
buồn”
Vân ơi,
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Nghe tin em làm đám cưới, anh vui. Chúc mừng em tìm lại duyên xưa và
nên duyên vợ chồng với người mình yêu dấu. Bây giờ thì giữ hạnh phúc cho
đến đầu bạc răng long em nhé? Nói là có chút buồn buồn là nói đến chuyện
xưa, bây giờ già rồi nhìn trở lại kỷ niệm xưa tự nhiên anh có chút ngậm ngùi?!
Ông xã em có ghen không đó? Sợ anh viết linh tinh ông ghen thì mệt chuyện
cho em!!
Mến nhiều.
+ Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của anh. Lúc trước mình có gì đâu mà
ghen?
Chúc anh luôn có niềm vui.
+ Vân ơi,
Kể chuyện cuộc tình em cho anh biết với. Răng mà như chuyện “Cô bé lọ
lem” rứa hè? Nói rồi anh nhắc chuyện ngày xưa cho nghe.
+Anh Trần,
Phan và em quen nhau vào khoảng tháng 7 năm 1971 khi em học Đại học
ở Sài Gòn. Tháng 12 năm đó, Phan được học bổng du học tại Hoa Kỳ. Từ đó hai
đứa thư từ qua lại hàng tuần qua địa chỉ nhà bà chị của Tuý, bạn em ở Đà Nẵng.
Đến tháng 6 năm 1974 Phan về Việt Nam, lên huyện lỵ thăm em, ở nhà em
một tuần. Sau đó, chúng em vô Sài Gòn thăm Ba Mẹ của anh ấy 3 tuần. Cuối
tháng 6/74 anh ấy qua lại Hoa Kỳ. Lúc về quê em, Phan xin ba mẹ em cưới em
vào tháng 5/1975 sau khi anh ấy tốt nghiệp 4 năm đại học ở Hoa Kỳ. Ba mẹ em
đồng ý, nhưng biến cố tháng 4/1975 làm hai đứa em xa nhau và mất liên lạc từ
đó. Tất cả thư từ Phan gửi về Đà Nẵng không đến được. Thế rồi, mỗi đứa sống
cuộc sống riêng, có gia đình, con cái… Phan không biết là em đã qua Hoa Kỳ,
còn em thì không muốn tìm kiếm hoặc liên lạc với anh ấy, tự nghĩ làm như thế
là có lỗi với chồng con em và với vợ con anh ấy. Tuy nhiên, năm ngoái, tình cờ
em biết tin tức của Phan và cũng biết là anh đang góa vợ, còn em thì đã ly dị
từ 7 năm nay rồi. Cuối cùng, tụi em liên lạc với nhau. Cả hai nghĩ rằng cuộc
đời chẳng còn bao lâu nữa nên chắp nối lại tình xưa để cả hai cùng có niềm vui
chung lúc tuổi già. Chuyện của tụi em như rứa đó.
Cảm ơn anh có lòng, thăm hỏi.
+ Vân ơi,
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Đã đính ước và hai bên gia đình ưng thuận rồi mà mọi chuyện đành dở
dang vì thời cuộc thì đúng là Ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên mà đứt chỉ. Nhưng
đoạn kết như rứa là có hậu thì cứ vui lên với dư vị tình yêu, em nhé. Anh ấy
đẹp trai, em đẹp gái mà không thành vợ chồng lúc còn xuân thì cũng thật là
đáng tiếc. Anh ấy bây giờ đang làm chi? Con em có vợ chưa?
Sau 75, về thăm trường cũ một lần, anh nghe chuyện của em mà lòng xót xa
nhiều, không ngờ thời cuộc đẩy đưa em đến những bước đường chông chênh
như vậy.
Cám ơn em cho biết chuyện của mình. Có chuyện chi vui buồn cứ kể anh
nghe.
Anh sẽ gửi tặng em một món quà mừng. Quà đến muộn nhưng đó là tấm
lòng của anh chia vui cùng niềm hạnh phúc tuyệt vời của em.
+ Anh Trần.
Cám ơn anh Trần rất nhiều. Số phận của em long đong thật. Bây giờ, hy
vọng cuộc đời em bình yên cho đến cuối cuộc đời. Sau khi bảo trợ cho vợ con
của anh Lâm, (chồng cũ của em) qua Mỹ hết, em chia tay với Lâm để anh ấy
có thì giờ lo cho vợ con. Em sống một mình thời gian khá dài nhưng lại thấy
thật hạnh phúc vì nghĩ rằng đã dứt nợ trần ai, lo làm việc chờ ngày về hưu thôi.
Bây giờ gặp lại người yêu cũ, vui buồn lẫn lộn. Không biết cuộc đời em đã hết
truân chuyên chưa!
Phan hiện đang là khoa học gia (Scientist), làm việc cho chương trình SPAWAR của Hải quân Mỹ. Anh làm việc ở đây được 24 năm rồi. Sau khi tốt
nghiệp cử nhân về tài chánh, anh ấy học tiếp, lấy Master về Economy, Master
về Mathematics, tiếp đó lấy thêm Ph.D về Mathematics năm 1988. Anh Trần
có thể đọc credential của anh ấy ở LindedIn: http://www.linkedin.com/pub/
quang-phan/1B/BAA/66/
Thằng nhóc Michael của em đã 32 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Cám ơn
anh đã thăm hỏi.
Chúc anh chị và mấy cháu vui khỏe bằng an. Khi nào về lại Sài Gòn thế nào
em cũng ghé thăm anh chị.
***
Huyện lỵ, năm 1972. Phòng trọ của Trần.
Trần nói: “Anh đang nghiên cứu một khoa bói toán mới là khoa coi chỉ
chân. Khoa này coi về gia đạo và đường tình duyên hết sẩy”.
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“Có thật không đó anh?”
Vân nửa tin nửa ngờ cho đến khi Trần cho nàng xem quyển sách “ Vận
mạng trên lòng bàn chân” bản dịch tiếng Việt của một tác giả người Hungari
thì nàng mới tin hẳn.
Trần nắm lấy bàn chân trái của nàng nâng lên. Ống quần satin trắng ngà
của nàng tuột lên đầu gối. Nàng đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn thấy ánh mắt của
Trần. Không biết chàng vô tình hay cố ý nhìn những đường nét thanh tân và
nước da gợi cảm trên bắp vế của nàng. Tay nàng lúng túng kéo lai quần xuống
thấp hơn một chút, nàng nói “Thôi, khoa coi chỉ chân ni kỳ quá. Chắc là anh
xạo em thôi. Ưa cầm bàn chân người ta thì nói thật đi chứ cần chi phải vòng vo
rứa hè? ” Nàng không chịu cho Trần coi nữa. Trần kịp vuốt nhẹ bàn chân hồng
nhuận của nàng. Sinh nhật của nàng năm đó, Trần tặng nàng một đôi giày vừa
khít đôi chân. Giày số 35.
***
Nhẹ nhàng và chậm rãi, Vân hồi hộp mở hộp quà từ Việt Nam gửi qua. Bên
ngoài hộp có hàng chữ “Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay”. Quanh món quà là nhiều lớp
giấy xốp bao bọc rất cẩn thận. Đúng là hàng dễ vỡ: MỘT CHIẾC GIÀY PHA
LÊ CHÂN TRÁI. Cũng là số 35 kỷ niệm. Một lời chúc:” Mừng hạnh phúc của
Cindy Vân”. (1)
Giọt nước mắt hạnh phúc của nàng trào ra không ngăn được, nhỏ xuống
lòng chiếc giày pha lê. Ánh sáng ban mai qua khung cửa sổ mở lớn chiếu
những tia nắng ấm vào món quà. Giọt nước mắt của nàng lóng lánh màu ngũ
sắc như ánh một viên kim cương lóe sáng.
Sài Gòn, 8/4/2015.

Lê Duy Đoàn

Cựu học sinh Quốc Học 1957-1964
Đại học Sư phạm Huế 1967-1970.
Dạy học các trường TH Đại Lộc-Quảng Nam, Quốc Học,
Nguyễn Du, Gia Hội, Huế.
Vẽ tranh sơn dầu, Đã triển lãm cá nhân (2009) và tập thể (2016)
Đã xuất bản “Đi tìm nhành hoa thạch thảo” Tản văn (2014)
(1) Cindy: Cinderella.
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CẶP ĐÔI

Quốc Học - Đồng Khánh

H

uế thường được nhắc đến bằng vẻ đẹp độc đáo của sông Hương - núi
Ngự, một cặp đôi sơn thủy hữu tình của riêng Huế. Ngay trước mặt
kinh thành cổ kính, trên dòng sông Hương, cồn Hến và cồn Dã Viên cũng đối
mặt nhau để làm thành một cặp đôi Tả Thanh Long - Hữu Bạch Hổ. Ngoài vẻ
đẹp của những cặp đôi do thiên nhiên tạo dựng, Huế còn có một cặp đôi do
bàn tay của con người lập nên, từ thuở vùng đất nầy là kinh đô của cả nước:
cặp đôi Quốc Học - Đồng Khánh. Dù tuổi đời có lệch nhau 20 năm - “Năm
anh 20 em mới sinh ra đời, ngày anh 40 em mới vừa 20” - Nhưng cách biệt 20
năm cũng không sao cả, Quốc Học, có lúc là Khải Định, và có lúc còn có một
tên khác nữa, nhưng trước sau Quốc Học vẫn là Quốc Học, đứng sánh đôi và
rất đẹp đôi với Đồng Khánh.
Có ai đó đã ví von con đường nằm giữa hai trường Quốc Học - Đồng
Khánh là con đường tơ hồng, con đường tình yêu của nhiều thế hệ nam thanh
nữ tú ở Huế một thời. Có nhiều anh chị Quốc Học - Đồng Khánh đã nên
duyên nhờ mối tơ hồng nầy.
Hầu như trong sâu thẳm cõi lòng của cậu học sinh Quốc Học nào cũng
thấp thoáng một bóng hồng Đồng Khánh; và ngược lại, chắc nhiều nữ sinh
Đồng Khánh thuở nào, đôi lúc cũng bị xao xuyến vì hình ảnh một chàng
thư sinh Quốc Học nào đó. Duyên nợ gắn kết Quốc Học - Đồng Khánh
chắc đã có từ gần 100 năm trước, đến bây giờ, mối duyên Quốc Học - Đồng
Khánh vẫn còn gắn bó trong nhiều gia đình, không chỉ ở Huế, mà còn rất
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nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Có nơi, duyên đã thành nợ, muốn rứt
ra cũng không được.
Quan hệ Quốc Học - Đồng Khánh không chỉ là “chuyện trai gái”, chuyện
giữa gái và trai, mà có lẽ, sâu xa hơn nữa, chúng ta còn bổ sung cho nhau, giúp
nhau một cách vô thức, để mỗi bên tự hoàn thiện mình theo một phong cách
rất Quốc Học, rất Đồng Khánh, rất Huế, khác hẳn phong cách của cậu học
sinh trường Bưởi ở Hà Nội, hay phong cách của các cô nữ sinh trường nữ Gia
Long Sài Gòn.
Mấy cậu học sinh trường Bưởi làm sao có được hàng trăm bóng hồng, ngày
ngày gõ guốc, che nón, cùng sánh bước trên đường đến trường, để mà mơ
tưởng, mà say sưa học hành, tập tành “lẽo đẽo” nối đuôi, tập làm dáng nghệ sĩ,
làm ra vẻ đàn ông từ khi chưa là thanh niên. Các cô gái nữ sinh Gia Long có
ai nhìn ngắm hàng ngày để mà phải khép nép, e lệ, làm duyên, tự hoàn thiện
cốt cách “công dung - ngôn - hạnh” đầy nữ tính như các cô gái Đồng Khánh.
Tôi nghĩ, ngoài những kiến thức, kỷ năng, phép tắc ứng xử, xu hướng tâm lý…
mà mỗi một học sinh được thầy cô rèn luyện ở trường, còn có ảnh hưởng của
xã hội, mà trực tiếp là cái xã hội đầy sức hấp dẫn nằm ngay bên cạnh trường
mình, nhưng cũng rất cách biệt với mình, khác xa với môi trường nam sinh,
nữ sinh cùng học chung như các trường khác. Vì vậy, trong cốt cách Quốc Học
của mình, chừng như cũng có một phần được hình thành từ ảnh hưởng của
ngôi trường Đồng Khánh bên cạnh.
Hơn thế nữa, trong thời còn là học sinh lớp Đệ Tam C Quốc Học, đã có lần
cả lớp chúng tôi được thầy giám thị Trần Thanh Tánh cao hứng kể với học sinh
câu chuyện “Đồng Khánh là mặt trời của Quốc Học”.
Chuyện kể từ khi còn ngồi trên ghế trường Quốc Học, Xuân Diệu đã có
những bài thơ hay. Một lần trong giờ chép bài, Xuân Diệu đã bị thầy giáo bắt
gặp “cái tội” không chép bài mà ngồi làm thơ. Bài thơ của Xuân Diệu bị thầy
chê “thơ sáo mòn”, trời đang sáng trưng còn bày đặt “hôm nay lạnh mặt trời đi
ngủ sớm”. Xuân Diệu phải “ngậm bồ hòn” không dám cãi, nhưng khi hết giờ,
nhà thơ trẻ mới phản công với bạn bè “Thầy không hiểu gì về thơ”. Thì ra, “mặt
trời” của Xuân Diệu không phải là mặt trời, mà là cô bạn nhỏ Đồng Khánh bên
kia đường. Hôm đó trời mưa, nước lũ đang dâng lên, trường Đồng Khánh cho
học sinh nghỉ học. Xuân Diệu không còn thấy được những cánh tay vẫy vẫy
phía Đồng Khánh nên đã viết:
Hôm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em!
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Và từ hôm đó, cũng không cần tìm hiểu câu chuyện của thầy Trần Thanh
Tánh chính xác đến đâu, chúng tôi đã tiếp nhận một điều thú vị: Đồng Khánh
là mặt trời của Quốc Học, một mặt trời không những biết đi ngủ sớm mà còn
biết che nón làm duyên, biết vẫy tay và tinh nghịch chuyển những tín hiệu “gửi
hôn cho gió” bằng những ngón tay xinh đẹp.
Nghĩ về Quốc Học - Đồng Khánh, tôi cứ ước ao, giá mà còn cặp đôi trường
Nữ trung học Đồng Khánh, trường Nam trung học Quốc Học như xưa, có lẽ
cuộc đời sẽ còn nhiều điều thú vị. Nhưng thôi, đành chịu vậy!

Nguyễn Xuân Hoa

Sinh 1947, CHS Quốc Học 1963-1966.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm 1970,
Cử nhân ĐH Văn khoa Huế 1972
Tác phẩm: Thơ Trà Mi (2005), Lịch sử bào
chí Huế (2013), Những dấu ấn lịch sử và văn hóa
(chung với Trương Thị Cúc (2013)
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CON ĐƯỜNG QUỐC HỌC

– Đồng Khánh

T

huở ấy, cả vùng Thừa Thiên – Huế chỉ có hai trường Quốc Học và
Đồng Khánh có các lớp Đệ Nhị cấp (Cấp3) công lập. Một trường cho
nam sinh. Một trường cho nữ sinh. Học sinh khu vực nội ô ở hai bên bờ sông
Hương và các vùng ngoại vi tiếp giáp Huế, mỗi sáng cứ nườm nượp xuôi dòng
áo trắng về trường. Áo sơ mi trắng, quần xanh là dân Quốc Học. Bộ áo dài,
quần xa tanh trắng muốt là các nường Đồng Khánh. Con đường Lê Lợi, đoạn
từ cầu Trường Tiền đến hai trường Đồng Khánh và Quốc Học buổi sáng như
ngày trẩy hội. Muốn chờ ai, ngắm ai cứ giả bộ ngẩn ngơ dừng lại bên vỉa hè
phải thì ắt thỏa mắt nhìn. Nội ô Huế ngày ấy gồm 3 đơn vị hành chánh. Phía
bờ bắc sông Hương là quận Tả Ngạn và quận Thành Nội. Vùng ngoại vi bên
này là Kim Long, An Ninh, An Hòa, Bao Vinh, Địa Linh, Thế Lại, Bãi Dâu, và
xa hơn nữa là cả vùng huyện Hương Trà …Các cô cậu không hẹn mà ai cũng
đều gặp nhau ở ngõ cầu Trường Tiền (dân mạn dưới) hay Bạch Hổ (dân mạn
trên) vượt sông Hương đến trường. Một số ngại đi xe đạp thì nhảy lên xe buýt
ở bến xe chợ Đông Ba, dưới cầu Gia Hội, theo các tuyến xe số 3 - Bến Ngự hay
số 5 - Từ Đàm. Ai thích đùa nước với mấy em nhỏ Đồng Khánh thì xuống đò
ngang Thừa Phủ. Phía bờ nam sông Hương là quận Hữu Ngạn. Bên này thì
ngoài khu vực Đập Đá, Vỹ Dạ, Chợ Cống, An Cựu, Bến Ngự, Nam Giao còn
Phường Đúc, Long Thọ, Nguyệt Biều và xa hơn nữa là các vùng ngoại vi thuộc
các huyện Phú Vang, Hương Thủy, … Phía này thì có nhiều ngã đến trường vì
không phải qua sông, lụy đò.
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Lúc ấy dân cư Huế phần lớn tập trung ở phía bắc sông Hương. Học sinh
từ Thành Nội hay các vùng ngoại vi bờ phía bắc đi ngang vào Thành Nội thì
ra cửa Ngăn, hay cửa Nhà Đồ, cửa Đông Ba. (Ngày ấy, cửa Ngăn là đường một
chiều đi ra thành nội, cửa Thượng Tứ là đường một chiều đi vào thành nội).
Học sinh từ phía Bao Vinh lên thì phải theo đường một chiều Phan Bội Châu
(Ngã Giữa, nay là Phan Đăng Lưu) để ra đường Trần Hưng Đạo. (Khi đi về
phải theo đường một chiều Huỳnh Thúc Kháng - Hàng Bè). Đoạn đường phố
Trần Hưng Đạo đến cầu Trường Tiền là nơi “hợp lưu” của dòng học sinh từ
Bãi Dâu, Gia Hội, Thế Lại xuống dốc cầu Gia Hội gặp dòng từ Bao Vinh, Địa
Linh vừa ra Ngã Giữa. Qua cầu Trường Tiền thì “dòng chảy” này nhận thêm
dòng học sinh từ Thành Nội ra cửa Ngăn, cửa Nhà Đồ, xuôi đường Trịnh
Minh Thế xuống nhập thêm, làm tăng lưu lượng chảy. Phương tiện di chuyển
của học sinh, sinh viên ngày ấy tuyệt đại là xe đạp nên mỗi sáng vào giờ học
sinh đến trường, thành phố có lịch hạn chế xe hơi giao thông trên cầu Trường
Tiền. Bình thường, qua cầu Trường Tiền, xe đạp có đường đi riêng song hành
với đường dành cho người đi bộ, sát thành cầu. Nhưng đến lúc mấy bác cảnh
sát áo trắng huýt còi ra lệnh dừng các xe hơi thì dòng xe đạp của học sinh
nhanh chóng ùa vào đường lòng cầu. Màu nhũ bạc mấy nhịp Trường Tiền
sáng lên màu nắng ban mai quyện vào màu trắng tinh khôi những chiếc áo
học trò bay lượn theo gió sông nhè nhẹ. Bức tranh đến trường vẽ thêm hoa
cho thành phố lung linh sắc trắng trên dòng Hương biếc xanh. Xuống dốc cầu
Trường Tiền bên Đài Phát thanh, “dòng chảy” lại nhận thêm “dòng học sinh”
từ phía Đập Đá, Vỹ Dạ, Chợ Cống… hòa vào để làm nên dòng chảy Quốc Học
- Đồng Khánh ào ào như thác đổ theo đường Lê Lợi ngược lên hai ngôi trường
có cổng trường vôi tím bên bờ nam sông Hương. Qua khỏi Đài Phát Thanh,
khu Morin đến Ty Công Chánh, ở góc lối rẽ vào Bưu Điện là tiệm thuốc Tây
Phạm Thiều Anh. Lên nữa là Trung tâm Văn hóa Pháp, trường tư thục Bình
Minh (Sau này là trường Hưng Đạo, trường Thành Nhân và bây giờ là Sở Giáo
dục). Từ đó, phía bên sát bờ sông là công viên trải thảm hoa, cây xanh kéo dài
đến bia Quốc Học (bia Chiến sĩ trận vong), bên kia đường là Bệnh viện, Tòa
Hành chính tỉnh, rồi đến trường Đồng Khánh và trường Quốc Học. Những
con đường nhỏ rẽ nhánh từ Lê Lợi như những xương cá giữa các công sở và
trường học nhưng ít có người rẽ ngang. Nữ sinh Đồng Khánh vào trường
bằng cổng chính trước mặt đường Lê Lợi. Học sinh Quốc Học ngang qua cổng
chính trường mình trên đường Lê Lợi nhưng phải vào trường bằng cổng phụ ở
cửa bên hông, trên đường lên cầu Bến Ngự. Tan trường, học sinh Đồng Khánh
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lại được ra đường Lê Lợi trở về trong khi học sinh Quốc Học lại một lần nữa ra
cổng phụ xuôi đường Ngô Quyền phía sau trường cho xe đạp xuôi xuống ngã
ba Bưu Điện mới được “tự do” ra về theo đường cũ.
Đoạn đường Lê Lợi đã thành đoạn đường huyền thoại trong ký ức của học
sinh, sinh viên Huế. Ai đã gắn bó với tuổi học trò ở Huế thì ít nhiều có những
kỷ niệm với đoạn đường này. Đoạn đường có phượng vỹ và long não hai hàng
rợp bóng xanh che mát và vẽ hoa nắng lên mặt đường nhựa nhẵn thín. Mùa
thu khai trường, phượng và long não không thuộc loại cây có thời gian ngủ
đông nhưng một ít lá úa vàng cũng rơi rơi từng cánh nhỏ, gợi sức hấp dẫn cho
những tâm hồn lãng mạn. Những ngày đông mưa rét, chiếc xe đạp đều đều lăn
bánh theo tiếng nước re re cuốn mặt đường. Chiếc áo mưa hiệu Belair không
đẹp, màu xanh trong nhờ nhờ làm mờ cả không gian đến trường. Hạt mưa
nhè nhẹ, lách cách gõ vào áo mưa điệu nhạc buồn buồn, xa vắng. Khi đã vào
trường, chưa đến giờ vào lớp, các chàng Quốc Học và các nường Đồng Khánh
còn dịp “chọi” nhau bằng lời vượt “rào tường lửa” ngang qua con “đường dài
hun hút cho mắt em sâu” Nguyễn Trường Tộ ngăn cách giữ 2 trường. Kỷ niệm
Quốc Học - Đồng Khánh một thời khó quên!
Quốc Học và Đồng Khánh ngày ấy có lịch vào lớp chênh nhau 15 phút.
Chàng Quốc Học nào đi học trễ hay nường Đồng Khánh nào đi học sớm thì
cũng rơi vào dòng chảy khác màu giới tính bao vây. Thế là những cái môi mấy
nường xinh xinh “đượm mùi nho tươi” múa may cũng làm các chàng run lập
cập phóng xe thật nhanh vượt qua đám đông chướng ngại. Các nường Đồng
Khánh đi học sớm cũng thế. Mấy đấng Quốc Học bao xe, ép đường, quấn lời
trêu chọc vào cả bàn đạp, ai mà không lính quýnh. Thôi!... Tấp vào lề giả bộ
đứng vỉa hè như chờ ai đó, khi đến dòng Đồng Khánh lên, mới nhập vào theo
đám đông. Thế mà, từ con đường này và nối tiếp theo những ngõ ngách lẽo
đẽo đeo bám khác, Quốc Học và Đồng Khánh cũng hình thành nhiều cặp đôi.
Cặp đôi hoàn hảo đeo bám nhau “đi về cùng chung lối đường” đến răng long
đầu bạc cũng nhiều mà cặp “dzô diên” tan đàn, rẽ gánh thành kỷ niệm buồn,
kỷ niệm vui tuổi hoa niên cũng lắm. Thế mới có chuyện mấy mươi năm sau,
một người con gái trong một thoáng bâng khuâng hỏi lòng, thẩn thờ nhớ về
tháng ngày cũ:
(…) Những buổi chiều khi nắng sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ!
(Mường Mán – Qua mấy ngõ hoa)
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Chuyện cặp đôi có thể “duyên khởi” từ những ánh mắt đùa nghịch đầu
tiên trên đường đến trường, nhưng dù bạo gan cách mấy, mấy cặp đôi “lủng
lẳng” ấy cũng không dám phô trương trên đoạn đường Lê Lợi. Chàng theo
nàng qua bao ngõ rẽ, là cả một quá trình khám phá, theo dõi, làm đuôi, trao
thư, tỏ tình… Nàng thì cứ dấn dá hết đoạn đường này đến đoạn đường khác
cho chàng theo mà cứ làm bộ ngúng nguẩy để khi về đến nhà còn tiếc là con
đường sao ngắn quá.
“Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sớm trưa chiều ba bữa đi về
Đưa với đón làm chi không biết
Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi
Lá thư tình ông gửi làm chi
Cha mạ biết rầy la tui chết”
(…)” Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bước sóng đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vô lớp cả trường dị nghị
Theo chi rứa răng mà không biết dị
Thôi được rồi, đưa lá thư đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ trả lời cho biết”
(Lưu Trần Nguyễn – Đồng Khánh ngày xưa)
Còn chuyên ni thì có thể là khi Đồng Khánh còn học nhờ Quốc Học các
lớp Đệ Nhất mới có cảnh:
“Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa
Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta
Và reo lên khi thoáng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng “có răng rồi mới rứa”
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Tình đã chín nhưng đến việc nhờ phong thư chàng vẫn ngại ngùng, luống cuống:
(…) “Người chi mô mà vô duyên rứa hỉ
Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương, nhớ nhớ làm chi
Về ba mạ biết ri la chết.”
Thế nhưng miệt mài lẽo đẽo làm đuôi như chàng thì không ai bằng, để
nàng có dịp ngúng nguẩy, làm cao:
(…) “Mắc cớ chi theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi
Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
Nhưng ngày mai. Thôi đừng theo nữa hí!”
(TK - Có răng rồi mới rứa)
Có chàng Quốc Học theo một ai đó, thấy nàng có dấu hiệu luống cuống là
biết chắc rằng cá đã cắn câu. Chàng lại mạnh dạn hơn rỉ tai thủ thỉ:
(…) “Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước sóng đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp”
Nàng vẫn ra vẻ làm cao tạo dịp cho “tài tán tỉnh” của chàng:
(…) “Không ngó anh răng nhìn xuống đất?
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ, hôm tê
Anh hỏi mãi răng o không nói?”
Và chàng lại ca bài đeo bám:
(…) “Từ bốn cửa Đông – Tây – Nam – Bắc
Từ bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông
Theo nhau như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi, có cặp”
(Mường Mán – Qua mấy ngõ hoa)
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Thế đó!… Nhưng mà!… Từ khi có “chuyện một chiếc cầu đã gãy” rồi xuất
hiện cầu phao, cầu mới Phú Xuân và những ngôi trường công lập Đệ Nhị cấp
Hàm Nghi, Gia Hội, Nữ Thành Nội thu hút học sinh phía Tả Ngạn; trường
Nguyễn Tri Phương chia bớt học sinh của Đồng Khánh, Quốc Học phía Hữu
Ngạn thì những con đường Quốc Học - Đồng Khánh thoái trào để đến ngày
xóa sổ. Con đường xe lăn bánh đeo bám, đón đưa xuyên qua các ngõ ngách
thành phố không còn nhưng con đường đi vào cuốc sống và tâm tưởng một
thế hệ học sinh xứ Huế vẫn còn xuôi mãi. Nhiều cặp đôi Quốc Học- Đồng
Khánh dẫn nhau vào đời; kể cả những con người đơn phương chỉ tơ tưởng
một thời hoa mộng… thì trong họ, con đường nhiều ngõ một thời bướm hoa
ấy vẫn lắng lòng mỗi lần nhớ đến. Họ nối con đường tuổi hoa đến những ngày
răng long đầu bạc, đến những vùng trời đất xa xôi mà khi lần cất bước chia xa
ngày nào, họ không nghĩ là không còn quay lại được.
Con đường của một thời Huế học trò!...

Nguyễn Văn Uông

Sinh 1945
Sinh quán làng Phước Yên, huyện Quảng Điền,
tỉnh Thừa Thiên
Sinh sống ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Học: -Tiểu học: Trường Trần Quốc Toản - Huế
- Trung học: Trường Hàm Nghi, Trường Quốc Học - Huế
- Đại học: Trường Văn Khoa, Viện Đại học Đà Lạt
Tốt nghiệp trường Sư phạm Qui Nhơn
Nghề chính : Dạy học, Quản lý Giáo dục
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46

Hấp hôn Tôn nữ

C

hiều nay, chúng tôi được mời tham dự Sinh nhật 80 và 85 của một đôi
vợ chồng thuộc thế hệ huynh trưởng được tổ chức tại một biệt thự ở
Granite Bay, gần thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California. Có thể
nói đây là một sự kết hợp của hai người rất đặc biệt thành một “cặp đôi hoàn
hảo” (một danh từ rất phổ biến tại Việt Nam nội địa hiện nay được dịch ra từ
“the perfect couple”) để diễn tả những cặp vợ chồng rất tương xứng và tương
hợp với nhau.
Thiệp mời tham dự Tiệc mừng Sinh nhật rất trang trọng và nghệ thuật
được gởi trước đến ba tháng. Vừa nhận được thiệp hôm trước, hôm sau bà xã
nhà mình đã có bạn học đồng môn trường nữ trung học Đồng Khánh Thành
Nội thời những năm sáu mươi gọi, thì thầm trong phone: “Cô mình làm lễ Sinh
Nhật mừng thọ 80 – 85. Thì cũng coi như “hấp hôn” sau 12 năm chung sống.
Trên cả tuyệt vời. Cô và ông Fred thật xứng đáng “thiên duyên tình mộng” mi ơi!”
Tôi chia sẻ niềm vui của những cô nữ sinh Thành Nội một thời. Trường
nữ trung học Thành Nội được thành lập ngày 15-9-1964 là một chi nhánh của
trường Đồng Khánh phía tả ngạn sông Hương nên còn được gọi là “Đồng
Khánh Thành Nội”. Thế hệ học sinh thời kỳ đầu của trường bây giờ đã lên hàng
bà nội, bà ngoại cả rồi. Bà xã nhà tôi là thế hệ đầu tiên của trường Thành Nội.
Vâng, tôi nghĩ nhân vật “cô mình” mà nhà tôi và người bạn học ríu ra, ríu rít
nhắc đến với niềm vui tươi mát đó xứng đáng nhận nguồn cảm tình nồng ấm,
pha chút hồn nhiên đầy cảm tính của thế hệ học trò năm mươi năm về trước
vì cô là giáo sư, hiệu trưởng đầu tiên của trường.
Tôi mỉm cười ấm lòng khi nhà tôi hỏi:
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“Em không hiểu con H.T. bạn em nói tới chữ “hấp hôn” có nghĩa là gì anh
hè?”
Nghe hai…cô nàng 68 xuân xanh còn xưng “tau” gọi “mi” như thuở tóc
thề nghiêng nón khiến cho cụ già 72 tôi cũng bồi hồi tấc dạ mà nhớ tới những
ngày xưa thân ái.
Nửa đùa vui, nửa thật bụng trong ý nghĩ chân thành của mình, tôi trả lời:
“Cuộc tình của Bác sĩ Fred và cô Tiểu Bích đã trải qua chặng đường 12
năm, nhưng ai cũng nói là cô thầy ấy… càng tra (già) gừng tỏi càng cay; càng
cao tuổi hạc càng say tình nồng… nên có cần chi phải “hấp” nóng thêm nữa!”
Quả nhiên chiều hôm nay được tham dự ngày lễ Sinh nhật 80 của cô Tiểu
Bích và 85 của bác sĩ Fred chúng tôi mới thấy rõ hơn điều đó. Hình ảnh đẹp
nhất vẫn là hai người tình “bát tuần”. Chàng lúc nào cũng tỏa ấm nụ cười âu
yếm với bàn tay dịu dàng chờ đợi khoác vai hay nắm tay Tôn nương 80 không
phải chỉ đặc biệt trong buổi tiệc mừng sinh nhật này mà suốt cả 12 năm qua,
từ ngày gặp gỡ.

Ông bà Fred - Tiểu Bích Hodges
Ảnh: Đặng Thị Hậu

Qua nhiều dịp trao đổi chuyện trò, dự tiệc vui với cô Tiểu Bích và Fred,
chúng tôi vừa thấy rõ, vừa cảm nhận được mối quan hệ nồng nàn, khắng khít
của đôi vợ chồng cao niên với hai hoàn cảnh văn hóa, ngôn ngữ, xã hội Việt Mỹ có muôn vàn điều khác biệt nhưng họ gặp nhau từ căn cơ của suối nguồn
hạnh phúc. Tình cờ gặp nhau trên chuyến bay “định mệnh” vào lứa tuổi thất
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thập. Hình như ở giai đoạn gần cuối một đời thì người trí thức và chuyên
môn Hoa Kỳ như bác sĩ Fred Hodges thường có khuynh hướng sống bằng tín
hiệu trái tim hơn là qua lớp vỏ phù vân để trang trí bên ngoài. Và, nếp sống
có khuynh hướng lắng đọng vào chiều sâu nầy cũng là nếp sống phát triển tự
nhiên của người phụ nữ Huế bản lãnh và nhiều trải nghiệm thực tế thời cao
niên như cô Tiểu Bích. Phần giới thiệu Slideshow về nếp sinh hoạt của hai ông
bà Fred-Bích Hodges đã thể hiện khá rõ nét điều nầy: Một cuộc sống vợ chồng
Việt Mỹ tương kính, tương đồng và tương tác từ trong gia đình ra ngoài xã hội.
Ngoài không khí sinh hoạt đại gia đình của cả hai bên, nân khấu Birthday
có sự tham gia văn nghệ tưng bừng và sống động như một buổi trình diễn văn
nghệ của Đồng Khánh Thành Nội năm xưa. Diễn viên và khán giả đều cảm
thấy mình đang trẻ lại chừng… 50 năm như ngày xưa quê mẹ. Chỉ có khác là
thay tiếng “Huế mền” bằng tiếng Anh và những đuôi mắt kiếm quang lấp lánh
của những cô em nữ sinh Thành Nội đã ẩn hiện dấu chân chim về chiều đang
bay về tổ ấm.
Tiệc “Happy Birthday” nầy được tổ chức trang trọng như một lễ hội tư
nhân có đẳng cấp cao từ nội dung đến hình thức. Học trò cũ của cô Tiểu Bích
đều đã vào hàng thế hệ U (under) - 60 và U-70 ở nhiều miền tiểu bang California và Hoa Kỳ về tham dự khá đông đảo.
Hầu hết những người học trò cũ trường Thành Nội xa Huế đã thành danh,
thành phận theo cách nầy hay cách nọ bằng những lối đi riêng, nhưng tâm
hồn và cung cách ứng xử của họ vẫn gần nhau hay rất giống nhau theo nếp cũ
và tình tự quê nhà. Đã 35 năm xa Huế rồi mà tôi vẫn ưa chuộng và trân trọng
cái nét kiêu xa, quý phái mà chân quê của những người “nữ sinh-bà cụ” Huế.
Mở đầu chương trình, trên sân khấu lộ thiên, chàng và nàng Fred-Tiểu Bích
cầm tay nhau thưởng thức một người học trò đang hát. Bài hát gợi nhớ “Người
Nâng Ta Dậy” (You Raise Me Up), lời Brendan Gram, nhạc Roft Lovland để
ghi dấu kỷ niệm 12 năm trước khi chàng Fred đang bị chao đảo và đã được
nàng Tiểu Bích nâng dậy, đứng vững trên núi tình… chồng vợ tới hôm nay.
Người hát là một học trò cũ Thành Nội, cô Lê Thị Huỳnh Trang (bà Ngô Đức
Chiến), đang là giáo sư tiến sĩ tại đại học California State University, Fullerton.
Hoài niệm cảm động, khung cảnh ấm cúng, dáng vẻ và tiếng hát Huỳnh Trang
rất chi là… Sylvie Vartan trong giờ khắc phù du chiều nay đã giúp đưa ký ức và
lòng người về sức mạnh tinh thần và tình yêu của thầy trò Thành Nội:
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When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up: To more than I can be.
(Khi gục xuống ôi hồn ta trĩu nặng
Lúc muộn phiền trầm lắng nỗi ưu tư
Ta vẫn cứ chờ đây trong vắng lặng
Cho đến hồi người hiện bóng bên ta
Người nâng dậy ta vững vàng đứng núi
Người nâng lên ta lướt bể ba đào
Ta vững chải tựa vai người vươn tới
Người nâng lên ta vượt quá tầm cao.)
Và, chị Oanh hát Love Changes Everything…
(Tình Yêu Như Sáng Thế…)

Love, love changes everything
Hands and faces, earth and sky
Love, love changes everything
How you live and how you die
(Yêu nhau đi, tình yêu là chuyển hóa
Nhân dáng, đất trời thế giới quanh ta
Yêu nhau đi, tình yêu thay tất cả
Sống thăng hoa và chết cũng tuyệt vời)
Tình yêu nơi đây êm đềm, không bão liệt kiểu “tình yêu như trái phá…” của
Trịnh Công Sơn mà “tình yêu như sáng thế”!

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

*

*

375

*

Được gặp lại người bạn học cũ của nhà tôi ngồi chung nơi bàn tiệc. Hai
người nói to nhỏ một hồi và rồi đến lượt nàng nhà tôi lên tiếng; hơi kỳ kèo
nhưng không kém phần… lệnh lạc:
“Em muốn biết chính xác tiếng "hấp hôn" có nghĩa là gì mà em nghe mù
tịt, không hiểu gì cả rứa!”
Tôi hứa với cả hai là sẽ giải thích rõ hơn bằng một bài viết ngắn.
Vậy, nhân đây, tôi sẽ làm chút phiếm luận bỏ túi về một từ ngữ nhớ nhớ,
quên quên; lạ lạ, quen quen… rất thú vị mà không biết các xứ khác có thường
dùng hay không. Có lẽ từ ngữ nầy không xuất phát từ Huế. Tôi thử tra Từ Điển
Tiếng Huế của Bs. Bùi Minh Đức nhưng không tìm thấy. Nhưng khi lên tìm ở
Google thì thấy… bắt loạn!
Hấp hôn là gì?
Nhân nói về khái niệm “hấp hôn”, một người bạn - Nguyễn Lan Anh trên
trang mạng xã hội – góp ý định nghĩa danh từ là: “Steaming kiss = Hấp hôn”.
Một sự suy diễn đầy hình tượng chữ nghĩa khá thú vị nhưng lại lạc ra ngoài
mạch văn và ngữ cảnh nên coi như… lạc đề, chị Lan Anh nhé!
Thật ra, “hấp hôn” là một từ ngữ dân gian, không có trong tự điển Việt
Nam, nghĩa là không được, hay chưa được, giới học sĩ kinh điển chính thức
công nhận!
Theo nhà văn kiêm biên bảo Thái Luân trong “Đèn Nhà Ai Nấy Rạng”
(Nước Việt; Tháng Giêng. 1968) thì “Hấp hôn là một khái niệm mang ý nghĩa
cảm tính, chúc tụng, mong ước, ghi nhận thân tình có khuynh hướng hòa vui
trong quan hệ hôn nhân, nam nữ hơn là một lễ nghi truyền thống trong Văn hóa
Việt Nam xưa nay. Vậy nên bất cứ một dịp gặp gỡ, tụ họp nào có ít nhiều liên
quan đến đời sống hôn nhân, quan hệ gia đình của bằng hữu, anh chị em hay cha
mẹ còn sống như dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày cưới, ngày gặp gỡ, đoàn tụ của các
cặp vợ chồng đều có thể gọi một cách đùa vui là dịp‘hấp hôn’…”
Trước hết, “hôn” ở đây là một từ Hán Việt. Hôn (marry), bộ Nữ, có nghĩa
là lấy vợ như thường gặp trong các từ ngữ hôn phối, hôn nhân, hôn lễ... Nó
đồng âm nhưng khác nghĩa với “hôn” (kiss) là một từ thuần Việt có nghĩa là
hành vi xúc chạm biểu hiện tình cảm âu yếm thương yêu. Và “hấp” (steam) lại
là một từ thuần Việt có nghĩa đun lên cho nóng hay làm nóng lại. Nó khác với

376

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

“hấp” (cuốn hút – attract, absorb), “hấp” (vội – hurry)… là những từ Hán Việt.
Nói tóm lại, hấp hôn là một từ kép làm nên bởi một từ thuần Việt là “hấp”
có nghĩa là làm nóng lên và một từ Hán Việt “hôn” có nghĩa là lấy vợ. Theo tinh
thần quy ước của ngữ học Việt Nam thì đây là một “tiếng lóng” (slang) dân
gian truyền khẩu dùng để nói đến việc “hấp nóng” giúp làm tươi mát, nồng
ấm, thăng hoa quan hệ vợ chồng, hôn nhân, nam nữ sau một thời gian dài sống
chung. Tại Việt Nam, hiện đang có một phong trào “hấp hôn” trong giới đại
gia giàu mới là tổ chức các lễ “hấp hôn” còn xa hoa và rầm rộ hơn cả lễ cưới.
Thời xa xưa, khi quan hệ xã hội và gia đình bị ràng buộc bởi truyền thống
theo thói quen phường trên xóm dưới, dần dà trở thành những lối mòn gọi là
“truyền thống văn hóa” khắt khe và nặng nề nghi thức hôn lễ. Những cặp vợ
chồng tuy sống chung đôi dưới một mái nhà nhưng phải hy sinh cái riêng cho cái
chung của đại gia đình và xã hội. Sau mười năm, hai mươi năm hay dài hết cả
đời, biết bao cặp vợ chồng đã thành danh, thành phận, nhìn lại bỗng tiếc nuối
một thời yêu đương, lãng mạn, riêng tư của mình dường như vắng bóng và nguội
lạnh. Họ cần phải hâm, phải hấp… cho tình nóng lên và đời ấm lại thông qua
những hình thức như sinh nhật, chu niên, lễ hội và gọi một cách nôm na là “hấp
hôn” hay “hâm hôn”.
Vắng đi một thời trong hoàn cảnh chiến tranh và cuộc sống khó khăn, khi
tuổi càng về già và đời sống kinh tế tương đối thoải mái hơn thì hiện tượng
“hấp hôn” được nhắc lại trong giới hạn sinh hoạt bạn bè hơn là sinh hoạt xã
hội.
Sau 1975 tại Huế, đã có rất nhiều phụ nữ “êm đềm trướng rủ màn che…”
một thời phải lăn mình ra ngoài chợ đời tranh sống. Xót xa nhất là những
người xuất thân thầy, cô giáo phải “tháo giày ra lết chợ” như chúng tôi trong
buổi giao thời. Một lần, vợ chồng người bạn cùng là giáo sư trong cảnh ăn độn
bo bo, khoai sắn như chúng tôi bỗng một ngày cao hứng mời nhóm anh chị em
thân tình về nhà ăn tiệc “hấp hôn” mừng ngày anh chị đã chung sống với nhau
25 năm. Đây là một “sự cố” đáng ngạc nhiên cho giới nhà giáo chúng tôi vào
thời kỳ này, trong cảnh khó khăn nhất về cuộc sống cơm áo hàng ngày. Anh
cao hứng ngõ lời phi lộ cho bữa tiệc rằng, mục đích là giúp “ấm lòng chiến sĩ”
mừng hai vợ chồng đã sống chung 25 năm mà không có… nội chiến từng ngày,
nên dẫu cuộc sống khá vất vả mà vẫn thấy êm đềm hạnh phúc. Và nhóm từ
“Hấp Hôn Tôn Nữ” được chúng tôi đặt bày sáng tác ra từ dạo ấy.
Sang Mỹ, khái niệm “hấp hôn” hầu như không còn nghe thấy. Có lẽ văn
hóa phương Tây năng động nên làm biếng “hấp” hay “hâm” mà thường thích
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ăn fastfood hay đồ mới nên tại Mỹ, vào những năm giữa thập niên 60, cứ trung
bình 3 trong 7 đứa trẻ tuổi “teen” là con của những cặp vợ chồng ly dị. Ly dị trở
thành một phong trào nóng bỏng. Nhưng khuynh hướng ly dị, ly thân ấy có
khuynh hướng nguội dần cho đến vài thập niên đầu thế kỷ 21 thì chững lại và
đời sống hôn nhân có vẻ lâu dài hơn thời “Baby Boomer”!
Người ta đã bày ra lễ kỷ niệm thời gian hôn nhân từ 1 năm cho đến 75 năm.
Mỗi “tuổi hôn nhân” như thế có một vật tượng trưng và loài hoa tương ứng để
tặng nhau. Chẳng hạn như năm đầu là giấy (paper) thì có hoa carnation/pansies,
năm thứ hai là vải (fabric) thì có hoa cosmos, năm thứ ba là da (leather) thì có
hoa fuchsias… cho đến bạc, vàng, kim cương là rắn chắc nhất. Nếu bạn muốn
biết cuộc tình mình được tượng trưng bằng vật thể loại nào và thích hợp với loài
hoa gì thì bấm tạm vào đây:
http://www.onlineflowers.com.au/v/wedding-anniversary-meanings
Đã ba mươi lăm năm từ ngày ở Mỹ, tôi chỉ được nghe vài lần từ ngữ “hấp
hôn”. Có lẽ bởi vì thế giới tâm lý hôn nhân xông xáo nhưng đổi thay quá nhanh
của người Mỹ đã… chật chỗ cho một không gian làm ấm lại tình yêu. Có
những cặp tình nhân hay vợ chồng tưởng như xa nhau nửa bước sẽ nghẹt thở
nên đứng bất cứ nơi nào cũng âu yếm vuốt ve, hôn nhau đắm đuối nhưng chỉ
qua vài cuộc cãi nhau ngay sau đó là đã vội vàng ly dị, ly thân. Hai mươi năm
làm ngành tâm lý trị liệu (Psychotherapy) thuộc lãnh vực Bảo vệ Trẻ em và Gia
đình trong xã hội phương Tây tôi mới cảm thấy trân trọng và thương quý tình
cảm thiêng liêng, đôn hậu và nhân bản – chữ trung thì để phần cha, chữ hiếu
phần mẹ, đôi ta chữ tình – của một thời đã khuất dáng trên quê hương Việt
Nam.
Hy vọng, đôi dòng giải thích trên đây có thể giúp làm cho nhà tôi và người
bạn cùng học ở trường Đồng Khánh Thành Nội một thời thấy rõ hơn ý nghĩa
tình cảm vui đùa nhưng không kém phần thú vị khi ứng dụng khái niệm “hấp
hôn” cho đúng cảnh, đúng người. Nhất là đối với người phụ nữ Huế còn ở
trong nước hay bất cứ nơi nào trên thế giới.

*

*

*

Sau cái “mở ngoặc” hơi dài, giờ tôi sẽ tiếp theo và hết phần ký sự cuộc vui
ngày hội ngộ của đại gia đình Nữ trung học Thành Nội Huế nhân ngày sinh
nhật thượng thọ của cô hiệu trưởng.
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Cô giáo Hiệu trưởng và học trò cũ
Ảnh: Ngô Đức Chiến - Huỳnh Trang

Nói đến Huế, cái nhìn đầu tiên là vẻ đẹp của người con gái Huế. Nhưng cái
đẹp bằng xương bằng thịt còn được tô điểm thêm bằng nét duyên từ nguồn âm
vang tơ vương qua cái tên kiều mỵ, đẹp một cách Liêu Trai. Nhà văn Dương
Như Nguyện đã viết:
“Bà ngoại tôi pháp danh là Tĩnh Tâm. Tên thật của bà là Hương Quế. Xứ
Huế đã đặt cho đàn bà những cái tên đẹp lạ lùng: Dạ Khê, Tiểu Bích, Tú Thiềm,
Phiến Tuyết, vân vân.”
Có lẽ trong tương lai, xin gợi ý một chuẩn tiến sĩ văn khoa nào đó của đại
học Huế thử trình bày một luận án tiến sĩ (doctoral dissertation) về đề tài, đại
khái như: “Khảo luận về nét đẹp và cách đặt tên con gái của những gia đình nho
phong xứ Huế” chẳng hạn. Có lẽ nên bắt đầu bằng cái tên khai phá tiền phong
rất đẹp là Huyền Trân Công Chúa. Như ngày xưa, gia đình Uyên Bác đã đặt
tên con gái theo bộ Mộc: Tố Cần, Lục Hà, Phương Thảo, Liên Như, Bạch Lan,
Thúy Vy… rất nổi tiếng một thời ở Huế. Đó cũng là khuynh hướng nho phong
gia thế rất được trân trọng của một thời vang bóng.
Trong những tên phụ nữ đẹp và độc đáo nhất ở Huế mà Dương Như
Nguyện nhắc đến ở trên có một nhân vật mà tôi vừa đề cập là Tiểu Bích: Tôn
Nữ Tiểu Bích. Cô là cô giáo của nhà tôi đúng 50 năm về trước, khi cô là hiệu
trưởng trường Nữ Trung Học Thành Nội hay còn gọi là Đồng Khánh Thành
Nội để phân biệt bên tê là “Đồng Khánh Quốc Học”!
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Huế có hai ngôi trường nữ trung học nổi tiếng: Nữ trung học Đồng Khánh
có tuổi cả trăm năm (từ 1917) và nữ trung học Thành Nội trẻ trung hơn (từ
1964). Thế hệ Chiến tranh Việt Nam chúng tôi thường nhắc đến vị hiệu trưởng
như là một phần tâm hồn và khí thế của nhà trường. Đặc biệt rằng, nếu cô hiệu
trưởng là một giai nhân rất Huế với dáng vẻ thanh tú, tên gọi mỹ miều, phong
thái trang nhã thì “tiếng đồn ba phao”. Nghĩa là giới học trò còn quan tâm và
nhắc nhở nhiều hơn là ông tỉnh trưởng Thừa Thiên, thị trưởng thành phố Huế
nữa. Hình ảnh những cô hiệu trưởng Đồng Khánh bên tê bến đò Thừa Phủ như
Tịnh Nhơn, Giáng Châu, Tường Loan, Bích Đào… đã trở thành những nhân
vật “nổi” trong nếp sống học đường vừa thực tế vừa mộng mơ rất phổ biến ở xứ
Huế. Nhưng phía “bên ni” thì trường Đồng Khánh Thành Nội, học trò cũng tóc
thề, áo trắng, nón bài thơ nhưng chỉ có một vị hiệu trưởng được biết đến từ đầu
chí cuối là cô Tôn Nữ Tiểu Bích, nên vô hình chung, cô “nổi” nhiều hơn cả.
Hình như có một số phận kỳ lạ dành cho người con gái Huế là phần đông
những người càng đẹp, gia thế càng quý phái, càng có tên đẹp khác người và
nhất là tài năng càng phát tiết thì thường gặp số phận long đong về số phận
tình duyên. Điểm lại những nữ nghệ sĩ Huế nổi tiếng trong nhiều lãnh vực
nghệ thuật cổ điển và tân tiến như Hát Bội, Ca Huế, Ba Vũ, Tân nhạc, Văn
chương… thì thấy rõ hiện tượng đó. Nhưng với đôi mắt thường của nhân gian
thì phải chờ đến gần hết một đời sau mới dám nói lên và thấy được điều nầy.
Nhưng với những bậc nghệ sĩ tài hoa như Nguyễn Du thì có vẻ như đã thấy rõ
“chữ tài liền với chữ tai” níu buộc nhau như bóng với hình.
Nhiều bậc thức giả đi xa hơn khi đưa ra nhận định rằng, thời gian làm
quan ở Huế Nguyễn Du đã thấy được: “Hương Giang nhất phiến nguyệt, kim
cổ hứa đa sầu…!” (Mảnh trăng gầy guộc sông Hương. Xưa nay hứa hẹn đoạn
trường lê thê) nên mới xây dựng được một gia tài ngôn từ thi cá trác tuyệt
cho Đoạn Trường Tân Thanh từ một câu chuyện “Kiều Nhi” bình thường của
Thanh Tâm Tài Nhân.
Tuy số phận Thúy Kiều đã được Thanh Tâm Tài Nhân đưa đường chỉ lối
trên cái khung đại thể, nhưng những nét lãng mạn nhạy cảm và mong manh
hư ảo của dòng đời mới là tinh túy Nguyễn Du. Nàng Kiều lúc liều mình quyết
liệt vì hiếu, lúc thổn thức đam mê vì tình, lúc quặn thắt mênh mông trên bước
đường lưu lạc, lúc ân đền oán trả khi nắm quyền thế trong tay và thái độ “tu
giữa bụi trần” lúc tái hợp với tình xưa chỉ còn là kỷ niệm… sao mà thi hào
Nguyễn Du đã diễn đạt tài hoa ứng hiện với số phận “tài mênh tương đố” của
mỹ nhân rất Huế đến thế!
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Nhưng sự ứng hiện rõ ràng nhất là hậu vận của giới mỹ nhân tài hoa xứ
Huế đã được Nguyễn Du tiên đoán rằng, cuối cùng, tất cả đều được rút tên ra
khỏi sổ đoạn trường để hưởng: “Còn nhiều hưởng thụ về sau. Duyên xưa đầy
đặn phúc sau dồi dào”.
Càng tìm hiểu về lai lịch của người phụ nữ Huế, tôi càng có sự thâm tín
rằng một “happy ending” – như người phương Tây thường dùng để chỉ cho
những câu chuyện tình đầy gian nan, khổ ải được kết thúc trong hạnh phúc,
đoàn viên – là phần thưởng cuối đời của những người phụ nữ Huế đẹp đẽ tài
hoa nhưng gặp duyên tan, phận mỏng của khách hồng nhan.
Những người đẹp xứ Huế đang hạnh phúc thì yên tâm với “còn nhiều
hưởng thụ về sau”. Nhưng ai còn một chút long đong thì càng vững tâm lắng
lòng thắp sáng niềm vui cho một hướng mong cầu“Duyên xưa đầy đặn phúc
sau dồì dào.”
Huế bên tê, Huế bên ni, Huế khắp mọi miền cũng chỉ mong có được một
cuộc đời nhân hậu.

Sacramento. Lập Thu 2017

Trần Kiêm Đoàn

Trần Kiêm Đoàn, CHS Quốc Học 1962-1965
Giáo sư TH Nguyễn Hoàng, Quảng Trị
và TH Hai Bà Trưng, Huế.
Nhà văn
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47

Khung trời tuổi dại

B

ước qua khỏi tảng đá, tôi nhìn xuống chân đồi, những dãy nhà định
cư san sát nhau, xa kia là cánh đồng ruộng mênh mông, tôi quay sang
bảo Hạnh:
-Kìa! Hạnh nhìn xem xứ Huế mình phong cảnh nên thơ và hùng vĩ quá
nhỉ, Hạnh hướng mắt theo cánh tay chỉ của tôi rồi gật đầu:
-Tuyệt nhất rồi, Huế có tiếng là đẹp và thơ mộng kia mà. Lan em gái Hạnh
và cô bạn tên Liên đang tranh nhau tìm những bông hoa nào đẹp nhất, tôi
nhìn sang thấy lan nhắt những nhánh bông trang vàng thật xinh còn Liên thì
tìm những bông hoa sim tím. Thấy hai em đang mãi mê tìm hoa mà quên cả
tôi và Hạnh, tôi gọi sang:
- Liên, Lan ơi! nhanh lên, làm gì mà lâu thế.
Hai cô em nghe tiếng gọi, vội chạy sang chúng tôi, Hạnh thấy vậy khẻ bảo.
- Đã bảo, con gái ra khác, tụi nó yêu hoa lắm.
Tôi mỉm cười, lên tới đỉnh tôi cùng Hạnh dựng lều lên còn Lan, Liên đứng
chiêm ngưỡng những phong cảnh dưới chân đồi, gió thổi mạnh làm rung
chuyển căn lều, chúng tôi phải buột chặt những dây rút xung quanh, căn liều
mới chịu đứng vững.
Mặt trời đã lên cao hắt những tia nắng gay gắt đầu mùa hạ, nhưng gió mát
đã làm chúng tôi quên cả cơn nắng, Lan và Liên đã đem những món ăn được
mang theo trang trải trên tấm tăng, chúng tôi ngồi vòng quanh mâm cơm,
bỗng Liên cất tiếng hát:
“Giờ ăn đến rồi
Giờ ăn đến rồi
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Mời anh xơi
Mời anh xơi...
Lan chen vào:
- Ở đây chỉ có anh chứ không có chị nghe bé Liên chau mày:
- Ừ nhỉ, giá mà anh Hạnh mời chị Phương Mai cùng tham dự thì còn gì
thích thú cho bằng.
Hạnh giả vờ hỏi lại:
- Ờ, em Liên vừa nói đến chị Phương Mai nào đấy nhỉ, mà anh chưa hân
hạnh gặp mặt nơi tề.
- Chị Phương Mai học nơi trường em đó, sao mà anh mau quên thế. Lan
cũng không vừa xen vào.
- Ối! giời ơi anh làm bộ quên đó Liên à, chứ chị Phương Mai thì cứ ngày
nào mà chẳng đến hỏi toán anh. Thấy tôi cười, Hạnh nhì hai em rồi nói:
- Thôi thôi, tôi chịu thua hai cô tiểu thư Đồng Khánh cái gì chứ cái đó thì
giỏi lắm.
Buổi cơm xong, tôi và cùng Hạnh đi dạo chung quanh đồi, hàng thông
xanh cao ngút rì rào trong cơn gió nam đầu mùa hạ. Tôi đến ngồi bên gốc cây
đưa mắt nhìn ra xa, dãy Trường Sơn nối tiếp nhau chạy dài, núi đồi bao phủ
toàn một màu xanh thẫm. Hạnh đến ngồi cạnh tôi, chàng tâm sự những nỗi
buồn miên man trong những tháng ngày còn lại – Hạnh sắp sửa trả chiếc áo
học trò để khoác lên mình một màu áo chiến binh, Hạnh giã từ quê hương Cố
đô yêu dấu và nhất là Hạnh xa gia đình trong một hoàn cảnh thảm thương,
Hạnh móc trong túi lấy ra tờ giấy hoãn dịch, vỏn vẹn chỉ còn một tuần lễ nữa
là hết hạn, Hạnh kể cho tôi nghe niềm đau xót cho những kẻ bất hạnh vốn sinh
ra nằm trong một gia đình giàu có hay có bằng c. ô. c. c. thì phè phởn trong lối
sống trưởng giả. Hạnh nhìn lại hai đứa em ngày mai đây Hạnh phải giã từ hai
em, Hạnh thương đứa em gái bất hạnh suốt ngày ngồi trên chiếc xe lăn tay, để
rồi cô em gái thứ hai phải gánh bớt một phần cho gia đình. Hạnh kể, mỗi buổi
chiều tan học là Lan nhanh chân để về nhà cho thật sớm mặc cho tụi bạn kêu
gọi, đùa cợt bằng những câu như:
- Trời ơi! Con Lan đói bụng răng mà về hấp tấp rứa hoặc:
- Ê, tụi bây có biết con Lan về sớm để làm chi không?
- Gạo bài đó mà.
Một cô bạn khác chen vào:
- Hèn chi mà nó không đứng nhất.
Liên đã kể cho Hạnh nghe như vậy, Liên bảo là chỉ có một mình Liên hiểu
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Lan và thương Lan là được.
Cũng vì hoàn cảnh túng quẩn, nợ nần mà ba mẹ Hạnh phải làm lụng vất vả
để kiếm tiền chi tiêu và trả nợ nần cho vơi dần. Những lời cuối cùng mà Hạnh
muốn nhờ tôi, tha thiết nhờ tôi chấp nhận, đó là việc thay Hạnh để hướng dẫn
hai em đối phó với đường đời học vấn, nhất là Hạnh muốn nhờ tôi an ủi nhiều,
thật nhiều cô bé tật nguyền, nhiều mặc cảm, đó là cô bé Phượng. Phượng
ngoài những lúc ca hát, đánh đàn, xem truyện thì cô bé không muốn tiếp xúc
với một cô bạn nào cả, cho dù cô bạn đó là thân nhất của Phượng, hồi Phượng
chưa bị bệnh tê liệt này.
Tôi nhìn ánh mắt Hạnh long lanh những làn nước nóng chực trào ra, tôi
nắm lấy bàn tay Hạnh thổn thức, tình bạn hồi mới quen nhau, thân nhau rồi
bây giờ lại xa nhau, bàn tay đan lấy bàn tay, tôi nghe nhịp tim mình thổn thức,
muốn trấn an bạn một câu nhưng lời nói như nghẹn ngào vì tôi không muốn
lại thêm một con chim bỏ xứ Quốc học vỗ cánh bay đi để lại sau lưng một vùng
kỷ niệm ngập tràn thương nhớ. Bạn bè tôi những thằng con trai bỏ xứ Huế để
đi giang hồ đây đó, đứa thì nhập cuộc làm người hùng mũ đỏ, mũ nâu, ... có
đứa lại lênh đênh theo con tàu vượt ngàn hải lý, đang tâm sự cùng Hạnh thì
bổng có tiếng Lan gọi.
- Anh Hạnh ơi!
Hạnh kéo tay tôi đứng dậy chạy về hướng em, gọi vọng lại.
- Ơi! có anh đây.
Ở đằng xa hai bóng nhỏ tiếng đến, Lan và Liên mang một giỏ bông đựng
nhiều màu sắc rực rỡ, Lan khoe.
- Em đố hai anh bông này mang tên gì không nào?
Tôi nhìn cánh hoa trên tay Lan, một loài hoa chưa bao giờ tôi gặp trong
những lần leo núi trước đây, một lát sau Hạnh khẻ bảo tôi.
- Cậu có biết loài hoa này không, riêng tớ thì tớ chịu,
Tôi lắc đầu tỏ không biết.
Hạnh nói:
- Lạ nhỉ, loài hoa đẹp như thế này mà mình lại không biết, cuối cùng Hạnh
nhận ra.
- Thôi anh nhớ ra rồi, hình như hai em có tổ chức sưu tầm hoa thì phải,
nếu thế anh chắc là hai em thế nào cũng biết, chứ riêng hai anh thì xin chịu.
Lan cầm bông hoa mân mê rồi nói.
- Loài hoa này trông hiếm có thật, chúng em mới thấy lần đầu.
- Vậy mà cũng đòi đố, Hạnh nói.

384

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

Lan và Liên cười khúc khích. Trời đã về chiều, cơn nắng dìu dịu hơn, một
vài con chim đang bay lơ đảng trên nền trời xanh biếc.
Hạnh nhìn đồng hồ, bảo:
- Đã hơn bốn giờ rồi, chúng ta nên đi về thôi.
Liên nắm tay Lan tung tăng nhảy, hát ca, mái tóc theo chiều gió phủ kín
gần nữa khuôn mặt, tôi thu xếp căn liều bỏ vào ba lô rồi mang lên vai bước
xuống đồi.
Ngày vui cuối cùng qua mau, nhường lại cho những ngày buồn tiếp đến.
Tôi nắm lấy bàn tay Hạnh hẹn ngày mai đến trường tâm sự nhiều hơn. Tiếng
ve sầu râm rĩ trỗi lên khúc nhạc về chiều của mùa hạ.
*
Buổi chiều cuối tuần, sân trường vắng lặng vài chú chim sẻ bay nhảy trên
mái ngói, tôi khoác tay qua vai Hạnh đứng lên giã từ mái trường trở về nhà.
Con đường Lê Lợi rập rìu người qua lại, công viên Đồng Khánh thấp thoáng
bóng dáng vài cô nữ sinh rảo bước, ghế đá công viên trơ trọi không một bóng
người, chiều xuống thật thấp thành phố khoác một màu vàng nhạt. Hạnh
ngước mắt nhìn cổng trường một lần cuối, để rồi ngày mai chàng sẽ ra đi, giã
từ tuổi học trò còn chồng chất bụi đường trang sách vở, để bước vào ngưỡng
cửa quân đội. Tôi nhớ rõ đã một lần Hạnh nói:
“Ước gì cho mình sống trọn bảy năm dưới mái gia đình ấm cúng này”.
Nhưng niềm ao ước đó đã biến tan thành mây khói bay ngút vào cõi hư vô, để
lại sau lưng một sự thật phủ phàng đầy nước mắt nuối tiếc, niềm hy vọng đã
vuột ra khỏi tầm tay bay xa và cứ tiếp tục bay mãi mãi không bao giờ trở lại,
cho đến những thằng con trai tiếp nối cuộc đời như Hạnh, khi Hạnh đã đến
ngày trình diện. Một thoáng buồn hiện rõ trong tâm trí tôi, rồi đây những bước
chân Quốc học trên đường đời, thời gian sẽ thay đổi như thế nào khi mà Hạnh
không còn được cái vinh hạnh chiêm ngưỡng đại gia đình ấm cúng này.
Thành phố đã lên đèn, dòng Hương Giang lững lờ trôi êm đềm, đôi bạn
sóng bước trên vỉa hè Lê Lợi. Về đến nhà, Hạnh khẻ bảo tôi:
- Cậu có nghe nàng công chúa Sơn ca hót không?
Tôi gật đầu.
- Ừ nhỉ, bé Phượng hát hay tuyệt, thảo nào mà Hạnh không gọi là sơn ca hót,
tiếng hát ngân vang, trong thoản tôi nghe âm vang của bài hát thật quen quen “...
tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...”. Bản nhạc “Lòng mẹ” của nhạc
sĩ Y Vân nghe não nùng thương nhớ mới làm sao, dạo nào đến chơi tôi thấy bé
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Phượng đều ca hát, dường như đó là thú tiêu khiển cho khuây khỏa tâm hồn,
tránh mặc cảm với những đứa bạn cùng trang lứa. Hạnh bước vào nhà, ngọn
đèn dầu hỏa tỏa ánh sáng yếu ớt, Hạnh để cặp xuống đến hôn em.
- Hay quá, sao lúc nào anh cũng thấy em hát bài này nhiều hơn là những
bài khác?
- Tại em thích bài này nhiều hơn.
- À, lại có anh Khiêm đến chơi à.
Hạnh nói:
- Nhân có anh Khiêm đến chơi, anh đề nghị em hát một bản khác để tặng
anh và cũng là để... Hạnh ngập ngừng muốn nói ra nhưng chàng sợ cô em
buồn nên nói sang chuyện khác, khi cô em thắc mắc.
- Để làm chi hả anh.
- À, thì gọi là trổ tài cho anh ấy xem, kẻo anh ấy cứ than van với anh là chưa
lần nào anh thấy em hát một bài nào khác là bài “Lòng mẹ”.
Bé Phượng:
- Bây giờ em xin hát bài “Giọt mưa trên lá”
- Của ai?
- Của bác Phạm Duy mà anh
- Anh đồng ý không?
- Hay tuyệt rồi, bây giờ em hát còn anh đàn được không nào.
- Dạ được.
Hạnh đi vào phòng mang cây đàn ra, chàng đánh dạo, bé Phượng cất
tiếng hát.
“Giọt mưa trên lá. Nước mắt mẹ già lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá... Giọt
mưa trên lá, nước mắt mặn mà. Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về...”
Lời ca nhẹ nhàng, êm ái, Phượng có một giọng hát thật điêu luyện chả
trách người ta bảo “có tật thì có tài”... Tiếng hát vừa dứt, tôi vỗ tay khen bé.
- Bé hát hay quá chừng, thảo nào mà anh Hạnh của bé chả đặt cho bé một
biệt hiệu nên thơ và cao sang lắm.
- Biệt hiệu gì đấy anh?
- Anh Hạnh bảo em là. “Nang Công chúa chim sơn ca” em bằng lòng không?
- Nhưng mà chim sơn ca là loài chim gì?
- Này nhé! Chim sơn ca là loài chim nhỏ nhắn nè, xinh đẹp và hót hay lắm cơ.
- Nhưng mà chim sơn ca có biết bay nhảy, chuyền cành này sang cành kia
chứ bé suốt ngày cứ cấm cung ở đây hoài à.
Hạnh thấy vậy đánh lãng sang chuyện khác.
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- Ba mẹ đi đâu rồi em?
- Mẹ với chị Lan đang làm cơm dưới nhà, còn ba đi làm chưa về. Có tiếng
dép lẹp kẹp rõ dần, mẹ Hạnh lên tôi chào bác. Hạnh nhìn mẹ âu yếm, lần đầu
tiên trong cuộc đời Hạnh xúc động như thế, dẫu rằng những ngày thường
Hạnh siêng năng hùng biện. Mẹ Hạnh không phải là bà chưa biết nguyên do,
nhưng dù sao bà biết cũng không giữ con mình được, bà trấn an.
- Thôi con à, buồn làm gì cho hao mòn thể xác. Con có thương ba mẹ và
các em con thì con nên nghe lời mẹ, cố gắng thuyết phục lương tâm để đạt đến
một kết quả ngày sau. Dẫu sao ba mẹ cũng không còn cách nào giữ con mãi
mãi được, phận làm trai đến tuổi mình phải đi chứ, vả lại nước nhà lúc này họ
cần những bàn tay như các con lắm. Con đi mẹ, bà con và các em con đợi ngày
con về phép.
Ngoài hiên có tiếng chuông xe xích lô vang lên, ba Hạnh đã về, tiếng chuông
được báo hiệu là thói quen vui thích của ba Hạnh, với giọng nói khàn khàn của
tuổi già về chiều, tóc đã điểm màu muối tiêu, ông gọi vọng vào.
- Con Lan đi đâu rồi hè.
Tiếng Lan từ trong nhà vọng lại
- Gì thế ba?
- Liên nó qua hỏi gì con đó kìa,
Lan từ trong nhà chạy ra.
- A! Liên vào đây, làm gì mà Liên hỏi có với không, bộ Liên đến đây lần đầu hả.
- Đâu có, Liên đang đi vào bỗng gặp ba Lan, Liên chào bác, xong bác nói
đó chứ.
- Thế hả, sao hôm nay Liên đến chơi tối thế, chắc là có chuyện gì rồi đấy nghe.
- Lẽ dĩ nhiên, cho Liên mượn cuốn sách Quốc văn về soạn đi, chán cái môn
này quá.
- Con gái mà Liên lại không thích văn chương à, thế nhỡ sau này lên đệ
tam, Liên đi ban gì?
- Chắc là Liên phải đi ban B mới được.
- Ố! Giời ơi suya quá, gộc toán mà. Ý! Chết để Lan vào lấy sách cho Liên chớ.
Lan chạy vào nhà lấy sách trao Liên
- Thôi Liên về nhé, sáng mai Lan đến rủ Liên đi học nghe.
- Vâng.
- Tụi bây thật lắm chuyện, ba Hạnh nói rồi ông bước vào nhà.
Thấy chồng về, mẹ Hạnh vội xuống nhà sửa soạn buổi cơm tối, vừa đi bà
nói với theo.
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- Đừng buồn nữa nghe con.
Tôi hiểu tâm trạng những người mẹ thương con, lòng cao quý thương con
hết lòng nhưng không muốn con mình phải buồn khổ trong lúc này, bà biết
rằng lúc này bà có khóc lóc cũng chỉ làm cho con buồn mà thôi. Không đem
lại một kết quả gì.
Tôi chào ba Hạnh, ông mỉn cười như bao lần tôi đến chơi với Hạnh. Bên
ngoài màn đêm đã phủ xuống từ lâu, tôi nhìn đồng hồ đã tám giờ, vội giã từ ba
mẹ Hạnh trở về, Hạnh đưa tôi ra tận cổng còn dặn dò:
- Ngày mai cậu nhớ đến sớm nhé.
- Vâng.
Dòng Hương Giang lấp lánh muôn vàn vì sao sáng, vài con đò tách bến
xuôi dòng về Vĩ Dạ.
*
Trời sáng sớm vài hạt sương mai còn đọng lại trên các kẻ lá, cành cây lấp
lánh dưới ánh mặt trời vừa ló dạng sau lũy tre già nua, tôi đưa mắt nhìn ra khu
vườn bé nhỏ vài liếp rau khoai trải dài bên cạnh những tàn cây ổi xá lị sây trái,
một góc vườn ngoại tôi để dành trồng hoa, như những cành bông huệ nở xinh
đẹp, thơm ngát, vài chú bướm sắc màu rực rỡ bay lượn quanh những đóa hoa
hồng vừa chớm nở.
Chiếc đồng hồ treo tường gõ bảy tiếng tôi xuống nhà dùng bữa cơm sáng,
sửa soạn đến nhà Hạnh.
Buổi sáng trời mùa hạ gió thổi thật êm mát, hai bên đường các chú ve sầu
đã thức giấc trình tấu nhạc, vài chị bán hàng sáng cất tiếng rao lanh lảnh. Xe
chạy hết quãng đường Duy Tân rẽ trái rồi tiếp tục tiến về Vĩ Dạ.
Đến nhà Hạnh tôi ngừng xe lại, dắt vào nhà, thấy tôi đến Lan reo vui.
- A! anh Khiêm đến, sao hôm nay anh đến chơi sớm thế, chắc thế nào hai
anh cũng có một cuộc đi chơi nào đây.
Tôi ngạc nhiên đến lúc này mà Hạnh cũng chưa tin cho hai em biết.
Tôi hỏi Lan:
- Có anh Hạnh và ba mẹ của Lan trong không?
- Dạ có.
Bước vào nhà, tôi chào ba mẹ Hạnh, căn nhà hôm nay chứa bầu không khí
buồn bã, kẻ ra đi người ở lại hỏi sao lại không buồn, khuôn mặt bà mẹ Hạnh
hiện rõ một nét buồn thảm đầy luyến thương, bên cạnh chiếc xe lăn tay Hạnh
đang thì thầm chuyện trò cùng bé Phượng. Bỗng nhiên:

388

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

- Không, em không chịu đâu, anh phải ở lại với em, bộ anh không thương
em sao, em như thế này mà anh nỡ bỏ em, em không chịu đâu.
Phương gào khóc, khóc thật nhiều để tất cả những giọt nước mắt của đôi
mắt buồn không còn u uẩn trong tâm hồn bé. Bên ngoài Lan nghe tiếng khóc
vội chạy vào, tôi đỡ bé kể cho Lan nghe nỗi niềm hôm nay, bây giờ lại đến lượt
Lan, cô bé cũng không thua gì Phượng, Lan vụt khỏi vòng tay của tôi chạy lại
Hạnh, níu áo Hạnh nhất quyết không cho Hạnh đi. Ba mẹ Hạnh thấy vậy đến
giữ hai con lại mặc cho sự gào thét.
- Không! Anh ở lại với hai em.
Hạnh đến xin phép ba mẹ rồi nói với hai em:
- Các em lau nước mắt đi, anh không thể nào ở lại với hai em được, anh sẽ
phải lên đường để phục vụ cho Tổ quốc cho quê hương được mãi mãi yên vui.
Anh biết các em sẽ thiếu sót rất nhiều trong những ngày tháng anh xa vắng hai
em. Nhưng anh tin rằng các em sẽ không mất hẳn những ngày vui như hôm
nào, bởi bên cạnh ba mẹ, hai em còn được sự hướng dẫn chỉ vẽ cho hai em
những điều hai em cần biết, người đó đang ở bên cạnh các em và là người bạn
rất thân của anh, tôi cảm động đến bên các em.
- Các em hãy ở lại với anh, anh em mình hẹn ngày anh Hạnh về nghe các em.
*
Chuyến xe đưa bạn tôi rời thị xã cổ kính, bon bon trên quốc lộ hướng vào
Đà Nẵng, hai hàng cây xanh um bên vệ đường chen lẫn vài cây phượng trổ
màu đỏ thắm, trước mắt Hạnh ngôi trường sừng sững với nền vôi xưa cũ và
đối diện với ngôi trường đó là ngôi Trường Đồng Khánh nơi mà Phương Mai
người con gái dễ thương, đã một lần chàng tâm sự cùng tôi. Hạnh xa Huế xa
tuổi học trò mãi mãi.
Tôi vẫy tay chào Hạnh. Trong chiếc xe Hạnh ngoái cổ nhìn lại ước vọng cho
một khung trời tuổi trẻ trên đường đời.

Trần Khiêm

(quá cố)
11 A 2 (1972- 1973)
Source: Đặc San Xuân Quý Sửu 1973
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48

Mắt nai buồn

Á

nh mắt đục buồn, mái tóc phủ bờ vai e ấp, với những chiều sương
ngâm trắng dòng sông hình như bàng bạc mãi trong tôi. Khi mà Huế
bắt đầu mùa thu đông, hiu hắt mưa dai dẳng. Sương mù như chút khói hương
tưởng nhớ những mịt mùng xa cách. Ở đó với tháng năm rực rỡ hoa phượng
đỏ, nhạc ve kêu râm vang hứa hẹn một mùa hè hoan ca, có sóng biển tươi cười
trên cát, có hương lúa ngọt ngào bay dưới nắng vàng óng ả.
Nhưng để rồi, đó chỉ là mộng tưởng, tiếng kêu hớt hải của những ngày
chạy loạn xóa mất tất cả, cái ngày cuối cùng của tháng tư, thị xã trầm buồn trở
mình tránh khỏi cơn nắng đỏ rực lửa khổ đau. Huế tháng năm như giấc mộng
dữ quấn quýt, với máu hồng, tiếng nhã nhạc tiễn đưa, nước sông trôi lờ lững,
những con đường quạnh hiu, dãy tường thành sen bơ vơ nở trắng, chỉ còn lũ
chim ngơ ngác nhảy bay.
Trên đường quốc lộ, xe nối đuôi nhau hàng hàng lớp lớp, người đứng ngồi
đầy rẫy đi qua các cái nhìn của những dãy nhà ven đường, đem theo nhung
nhớ vương tan nơi từng đồi núi chập chùng, nước trong đầm vỗ rạt rào dưới
chân đá bạc. Đi qua đèo quanh co, rừng cây xanh lỗ chỗ của dãy Trường Sơn,
những ga nhỏ buồn hiu lặng lẽ đầy dấu đạn bom đổ nát, nhìn những con
đường sắt lạc loài thẳng tắp, nghe đứa em gái hỏi nhỏ nó chạy đến đâu. Có
lẽ chẳng bao giờ có xe lửa, em biết không? Ga đâu mà đến, cầu đâu mà qua,
quê hương mình mà mỗi lần đi là mang theo nỗi sợ hãi từng hốc đá, lùm cây.
Ngày ấy tôi nhớ lại Huế bằng những lần chờ đợi cuối cùng dưới chân đèo Hải
Vân, trông xuống dưới là là hàng dừa bao bãi cát trắng giữa sóng biển lăn tăn,
ngó lên cây gập ghềnh mọc theo triền dốc, bỗng dưng tôi bắt gặp một ánh mắt
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buồn dịu dàng, trông ra biển. Gió phất phơ bay vài sợi tóc lòa xòa, trên bờ vai
chiếc áo dài trắng hiền lành. Tôi cũng nhìn ra xa, có một vài cánh buồm bình
thản ra khơi và những con chim chim biển bay là đà, rồi quay lại nhìn đôi mắt
dịu đem theo cả vùng quê hương đó, để thấy chút bâng khuâng buông tỏa. Khi
xe chạy lên đèo, sương trắng ngậm quanh, tôi không còn thấy ánh mắt buồn
đó nữa và cũng để sửa soạn cho những ngày sắp đến nơi thành phố ốn ào tôi
không có gì để nhớ.
Thành phố nơi tôi đến, có cái nóng hun lửa, người đông ơi là đông, các con
đường ngập tràn tiếng động, khói xăng thật là khó chịu, làm cho tôi càng thêm
nhớ Huế. Có những chiều nhìn phi cơ trở về, gù gù lưng, hạ cánh xuống phi
trường tôi thêm nhớ, thấy như các con chim cu xòe cánh bay về tổ trên hàng
dừa cao trước trường Đồng Khánh. Có lẽ tôi về lại Huế.
Hoa phượng đỏ, vẫn còn nở với lũ ve chung tình hạnh ngộ, lúc mà tôi trở
lại chỉ có cái im lặng bao phủ. Ở Huế dòng sông Hương vẫn lặng lẽ trôi theo
nước trong, hai chiếc cầu bắc qua sông thỉnh thoảng có người qua lại trên nhịp
vài lững thững nhớ nhung. Huế vắng những chiều bãi học nơi đường Lê Lợi,
áo trắng tung bay giữa hàng cây xanh đổ bóng tới Trường Tiền, ngược lên Nam
Giao thở chút không khí núi rừng trên con dốc cao thăm thẳm hay đi thẳng
về theo các khu vườn xanh um có trái nhãn lồng ngọt mát nơi Vỹ Dạ và còn
bốn cửa thành nội, buồn xưa quằn quại hồn vua chúa, tìm ngoài hào thành
hương sen thoang thoảng, vào Đại nội trông nỗi đìu hiu vắng ngắt trên lầu
Ngũ phụng, điện Thái hòa, lối cửa Ngọ Môn đời đời loang lổ, ngập đầy bông
sứ trắng buồn buồn.
Những buổi tối, bóng đêm ngập lặng, vẫn còn trăng với sao lấp lánh tình
tự muôn đời. Tôi đã đi hết những con đường của phố ngày trở lại, rồi lần mò ra
khỏi tìm về làng, cũng không biết làm gì, con đường lót đá đầy những ổ gà sâu
nhìn ra hai bên lúa chín vàng tươi, từng đàn chim ríu rít bay lượn, nhủ thầm
mùa gặt, để lâng lâng nhớ lại những bài học về quê hương trong lớp. Tôi thấy
thương lạ lùng con sông nhỏ chảy lờ đờ với nhiều đám bèo trôi, có chiếc ghe
nhỏ bé rẽ theo, thèm miếng khoai nướng vùi trong lửa bùi bùi, nhớ bầy chim
chào mào đỏ liu tiu hót, chiếc ná thun nhắc nhở thủa ấu thời nhảy nhót. Cái
thủa mà quê hương lao xao cánh cò trắng soi mình bên bờ ruộng, lúa mạ xạc
xào theo cơn gió nhẹ, tôi trẻ nhỏ nhìn trái bóng xẹp lăn vào hai thân cây làm”
gôn” từ bàn chân mình, trên cánh đồng gặt xong trơ gốc rạ với nỗi vui sướng
tràn trề hoặc con diều no gió vút lên cao đuổi theo cánh chim chiều hoặc bậm
môi giựt sợi câu nhỏ có chú cá rô kền nhảy nhụa, tiếng cười trong trẻo lẫn
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trong tiếng nô đùa vang dội của con gái con trai giữa sân trường ra chơi tuổi
nhỏ ngày xưa. Để lớn lên một chút, biết nhìn qua cửa sổ của trường bên cạnh
mà chỉ thấy hàng cây phượng rụng bông là dễ thương, biết đó là cầu Trường
tiền sáu vài mười hai nhịp, trên bến Phu Văn Lâu có vị vua đợi chờ con nước
dậy, biết để rồi quên, thế thôi chứ không nhắc nhở gì hết trong lòng.
Tia mắt buồn phiền trách móc của mẹ tôi đã làm tôi đi khỏi Huế lần nữa,
bà đã giận dữ lo sợ khi nghe tôi đi ẩu về Huế. Ở trong đó ai ai cũng rầu rầu khi
nghe tin gì ngoài này. Và khi đứng trước mặt mẹ, tôi nghe nói mai mốt cho vào
Đà Lạt. Đà Lạt thành phố mù sương đồi núi, nỗi hân hoan nhẹ trải lòng tôi. Từ
nay sẽ không còn đứng ở Đà Nẵng mà trông ra Huế nữa. Tôi giã từ Đà Nẵng
nơi không có mưa dù là mưa giông, bãi biển thì như chỗ tù đày, rác rưởi trôi
dập dềnh mang màu sắc đục ngầu xót xa, chẳng một tiếng ve vang. Mùa hè ở
đây như bãi sa mạc mênh mông cát nóng.
Qua khung cửa nhỏ mờ hơi sương, tôi nhìn xuống lần cuối thành phố
nhấp nhô nhà cửa. Phi cơ đảo vòng ra biển rồi lên cao, đến một lúc mây trắng
bay nhớn nhác, mây nõn nà ca múa. Tôi nhắm mắt muốn ngủ giấc dài...
Bánh phi cơ chạm êm ái xuống sân, chạy theo đà bay rồi dừng lại, những
người đợi lóng ngóng nhìn lên chiếc thang trắng, tôi bước xuống, trời lành
lạnh, tôi leo lên xe từ từ về thành phố, qua những thung lũng thấp đầy sương
mù quyện trên các cành thông. Buổi trưa ngắn lặng, khi xe vào phố, cơn lạnh
hình như tràn ngập tôi, cả cái ngẩn ngơ nữa. Tôi xa lạ nhìn chung quanh, tìm
con đường đến nhà, tôi ngó tấm bảng đường đi dọc hàng cây, đằng trước có
một đứa bé tay xách cặp, có lẽ đi học về, tôi hỏi con đường muốn đến, đứa bé
vui vẻ trả lời, để bước những bước chân bớt lạnh xuống đường, và đó cũng là
người bạn đầu tiên của thành phố dốc sương mù.
Ngôi nhà có hàng rào găng nở vàng bao quanh, vườn cây thấp, nhiều cụm
hồng vướng vất bên dãy cúc tím mọc dài. Khung cửa kính mờ theo buổi chiều
mới mẽ, tôi nhìn con đường với hai hàng thông xanh êm ả, bỗng tiếng chuông
reo vang ngoài cổng, rồi một người con gái, khi thấy tôi, bước chân khựng lại
trên thềm ngập ngừng hỏi:
- Có Phương Anh ở nhà không ạ?
Tôi gật đầu:
- Dạ có, chị để em kêu.
Tôi trở vào trong tìm chị Phương Anh đang hong những sợi tóc ướt mướt
phía sau vườn, chị mỉm cười nhảy lên tam cấp, lúc sau tiếng cười nói vọng
ra, tôi vào phòng mặc thêm chiếc áo lạnh, đi ra đường bước lần về phía phố
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chợ, bâng quơ đếm từng dốc cao lên xuống và khi dừng chân trước bậc cấp
lại không muốn xuống chút nào, chiều hiu hắt sương, các con đường sẫm lại,
gió xua các cọng thông úa rơi rớt. Tôi muốn đi vòng ra phía hồ tìm đến đồi
thông xa, nhưng bầu trời xám thấp nhắc sắp đêm về. Tôi lang thang cho hết
buổi chiều, khi đi ngang ngôi trường trắng nằm trên đồi, tôi thấy dưới đất có
có một bảng tên nằm úp ngang ngọn lá, tôi lượm lên, nó dệt chỉ đỏ bốn chữ”
Trung Học Nguyễn Hoàng” ở dưới Nguyễn Thị Quỳnh Chi thêu xanh, lúc đó
tiếng chuông bãi học reo lên nhẹ nhàng, tôi bước nhanh, ở trước bóng một
người con gái với chiếc áo len màu lục sẫm, cổ áo trắng ló ra ngoài, tay dắt đứa
bé gái nhỏ miệng nhai kẹo nhí nhảnh cười. Tôi sang đường kịp nhìn mái tóc
dài ngang vai bay lất phất lộ khuôn mặt với cặp mắt buồn dịu dàng, tôi quay đi
chân đụng vào cây hổ ngươi nở hoa hồng tròn trịa, nhớ về chút ngày cũ - đôi
mắt buồn suốt quãng đèo Hải Vân cao nhìn cánh buồm và bầy chim ngoài
biển. Nỗi tình cờ tôi gặp lại ở đây để biết tên; càng tình cờ hơn Quỳnh Chi bối
rối khi thấy tay tôi cầm cái bảng tên nhỏ Chi đã làm rớt khi lật từng trang sách.
Những đứa học trò con gái măc đủ màu áo lạnh quay lại nhìn khi Chi rẽ vào
con phố, qua bao nhiêu hàng cây lá thả từng nỗi bâng khuâng lạ lùng.
Từng nỗi nhớ mong hòa tan trên cành hoa ngọn cọn, những chiều đi học
mùa đông ở Huế. Ánh mắt cũ và cái bảng tên cho tôi thấy rõ dãy lầu cao màu
hồng, hàng cây mọc theo lối đi đến dãy lớp sát trường Đồng Khánh mà giờ ra
chơi cả vùng thương yêu hiển hiện, trường Quốc Học ấp ủ tôi với suốt sáu năm
liền. Các buổi chiều mịt mùng mưa ngồi trong lớp nhìn ra những tàn phượng
rụng lá bé nhỏ nhắc nhở mùa đông âm thầm buồn. Mùa đông ở Huế là biết
bao điều thương nhớ, đi trên cầu ngó xuống sông mưa đan kín dãy đò ven bờ,
rũ rượi hàng cây. Huế mưa trông như con gái khóc, cái khóc nức nở nhất một
đời. Huế thu đông như màu lông xám tre chim sẻ đậu u buồn trên cây muối ở
bất cứ ngõ đường nào. Gió lạnh lùng thổi về từ bên kia Trường Sơn đem theo
mùa áo ấm bay trên phố, sân trường.
Ở Đà Lạt, tôi thường ở nhà một mình, ngôi nhà vắng người nhất là buổi
sáng, khi chị Phương Anh ôm cặp đi học, dì tôi đi chợ thì chỉ còn có tôi một
mình. Như buổi sáng hôm nay, sương mờ kín, từng đám mỏng bay qua xóa
mất bóng cây, hiên ngoài. Trời sáng gió lạnh, tôi ngồi đọc truyện ở trong
phòng, thấy gió sương thổi nhau ngoài ô cửa kính ràn rụa nước. Lúc lật trang
sách mới, tôi nghe tiếng chuông reo, cũng tiếng chuông giòn tan và bóng một
người con gái ngoài cổng đã một lần tới đây. Sỏi trắng kêu lào xào dưới chân
người bạn học của chị Phương Anh, nhưng lần này không dừng lại ở ngoài
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thềm mà bước vào trong, bây giờ đến phiên tôi bối rối trả lời chị. Tên chị là
Tường Vân, học năm đầu ở Văn Khoa, bạn cùng lớp chị tôi, người dong dỏng
cao, mái tóc cắt ngắn lòa xòa ra sau, mặt mang màu hồng của con gái Đà Lạt.
Chị rủ tôi đi chơi, tôi cũng định đi nên gật đầu. Lúc đó người giúp việc không
biết đi đâu đã về.
Chị Tường Vân với tôi ra đường khi sương bắt đầu tan bớt, đi hết những
con đường trong phố, chị muốn ra hồ. Chúng tôi đi xuống ngõ đường nhỏ
nhắn bao quanh hồ, giữa bờ lau và bãi cỏ xanh lúp xúp tận mé nước. Mặt hồ
bình lặng, sương đã tan hết trong nước xanh, chỉ vướng víu ở đọt cây cao ven
bờ với chút nắng vàng nhạt mong manh:
- Hưng mới đến Đà Lạt lần đầu à?
- Dạ, mà cũng lần đầu đi xa. Chị Tường Vân ngồi xuống tảng đá nhỏ, tay
bứt ngọn cỏ xanh, hồ vẫn chưa có ai, rồi ngẩng đầu lên:
- Chị chưa lần nào rời đây cả. Mà Hưng thấy đây thế nào?
Tôi đáp:
- Buồn quá, nhưng em thích.
- Thế Huế của Hưng?
- Cũng buồn lắm.
Tiếng chị cười nhỏ:
- Huề nhé, mà đổi Huế cho chị đi!
Tôi ngồi xuống, lượm hòn sỏi ném ra hồ làm xao động đuổi vầng nước tan
nhanh, rồi kể cho chị nghe cái phố Huế thân yêu có mùa mưa lụt dai dẳng. Cứ
giữa tháng mười, một ngày nào đó, mưa bỗng to hơn mọi khi, gió trở mạnh,
thổi rớt tất cả lá vàng, cành khô xuống đường, nước sông dâng cao bạc trắng
từ trên nguồn cuồn cuộn chảy về, ở bờ sông người ta xúm xít cất rớ cá. Ngủ
một đêm, sáng dậy là thấy nước ngập đầy sân, xấp xỉ lên nhà, rồi rủ nhau đi lội,
nhìn những chiếc đò vào đậu tận đường phố và dưới cầu các thân gỗ mục trôi
lênh đênh, háo hức ghe đi vớt tạo cái tươi vui giữa mùa buồn.
Đôi mắt chị mở lớn, môi mỉm cười khi tôi nói đến mùa hè hay những điệp
khúc trong sân trường Quốc Học, Đồng Khánh. Có các con đường, phượng
hồng kết chùm lẫn trong tàn lá xanh thỉnh thoảng rụng làm thành cái thảm đỏ
chói. Với màu biển xanh ngắt, cánh thuyền buồm vào bãi, dưới khoang, cá to
trắng bạc nằm đầy, phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang. Chị cười giòn tươi
khanh khách làm bầy sẻ sợ hãi bay vù lên cây lúc tôi kể trường tôi có dãy lớp sát
trường bên cạnh, giờ ra chơi hay nghỉ một hai giờ là tụi bạn chịu khó ra đứng
tìm ngoắc tay làm chi không biết nữa, chỉ thấy nhìn chăm chú vài tà áo trắng
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bay. Để có lần từ bên kia cửa sổ có bàn tay vẫy sang bên này, làm thằng bạn
cười vui vẫy tay lại thì, từ đằng sau, một bàn tay xoắn vào tay nó bóp vỡ giấc
mộng. Thầy giám thị với giọng the thé đừng từ sau bao giờ. Bọn tôi, đứa nhảy
cửa sổ, đứa chun dưới gầm bàn, cắm đầu chạy. Bên kia, bọn con gái rủ nhau
cười. Hôm sau nó ra văn phòng nộp tờ giấy có đủ trăm lần câu "Tôi không bao
giờ đứng ở cửa sổ để ngoắc sang bên kia nữa". Tôi kể một lúc lâu, cho đến khi
trên mặt hồ có vài chiếc xe đạp nước trôi lừ đừ của người đi dạo sớm.
Gió thổi tung tóc Tường Vân, tôi giục chị nói về Đà Lạt, thành phố của chị.
Chị Tường Vân lắc đầu, không nói gì về Đà Lạt cả. Ánh mắt chị hình như đang
mơ đến cái gì:
- Hưng biết chị thích cái gì ở thành phố của chị không? Chị thích hồ có
những cặp thiên nga trắng dập dìu bơi và đồi thông, thung lũng có nhiều phấn
thông bay vàng trong gió thôi.
Thiên nga, tôi biết chị là tiên nga của sân trường Văn Khoa. Ừ, thì mai mốt
trong đáy mắt chị thiên nga mộng tưởng sẽ bay và chẳng con nào thèm đáp
xuống hồ cho chị nhìn cả. Cơn nắng vàng óng ả hiếm muộn đã dấy lên ở buổi
mai Đà Lạt, chị Tường Vân đứng dậy kéo tôi rời hồ đến những rừng thông xa
nhất mà tìm phấn thông bay của ngày tươi đẹp.
Đà Lạt thật buồn bã lúc trời mưa, thứ mưa gàn giống Huế. Tôi đã sống
trong buồn lạnh của mùa he, khi các trái thông khô rụng đầy dãy đồi để không
tìm được gì cả như lời chị Tường Vân. Chỉ thấy hoa Mimosa vàng rực mọc bên
thác nước hay những bông hoa đủ màu mọc đây đó là sáng đẹp và nhất là buổi
văn nghệ tàn niên học của trường Văn Khoa.
Trên sân khấu nhỏ nhắn, có chiếc màn nhung đỏ, để lặng yên nghe tiếng
hát của chị Tường Vân vút cao, thấy mắt chị mơ màng tìm màu dã quỳ vàng
nở trên bờ hồ Xuân Hương, nơi loài thiên nga đang chờ chị về thiên đường
nhỏ dại, cắp sách nhảy chân sáo đến trường. Ước mơ nhìn bầy bồ câu trắng
bay khắp ngã, mỗi con sẽ đậu mỗi thành phố và hai co đáp xuống Huế, Đà
Lạt là hai con chim trắng đẹp nhất đàn, mỗi chiều đứng trên tàn phượng ở bờ
sông Hương hay thông xanh ơi hồ Than Thở mà vù vù kêu nhớ kêu thương.
Nhưng khi tấm nhung đỏ mở lần thứ hai mới là bất ngờ thích thú cho tôi.
Quỳnh Chi đứng đó với chiếc áo dài trắng yêu dấu thuở nào, cũng ánh mắt
xa vời mộng tưởng chỉ tìm thấy ở loài nai nhỏ. Chi hát bài trường cũ réo rắt
hương kỷ niệm:
- Bao tháng ngày xa vắng trôi, còn đây nếp trường xưa. Xa vắng càng
thiết tha, mong bên mấy khung song thưa. Say ngắm từng gian lớp xinh,
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lòng xao xuyến tình thơ. Cây bàng xưa kia lá tốt xanh tươi, chạn lòng ai
tiếc nhớ khó nguôi...
Tiếng hát êm đềm dừng lại trên hàng cây kẽ lá, mắt nai long lanh buồn trong
suốt như thấy xanh màu phượng ở sân trường Nguyễn Hoàng, tiếng guốc
gỗ vang vang trên hành lang lớp xinh. Quỳnh Chi ngậm ngùi cúi thấp, có lẽ
trường của Chi thành trường cũ xa vời thật rồi và cả phố Quảng Trị nghẹn
ngào của Chi nữa. Buổi sáng trời không sương, tôi nhuốm buồn - chắc là vì
tiếng hát Quỳnh Chi, tiếng hát đó tôi chỉ muốn nghe thấy ở một rừng thông
nào thật xa vắng với Quỳnh Chi như con nai sao vàng trắng, giương đôi mắt to
đen, cất tiếng hát giữa chim muông, cỏ cây hoa lá và phấn thông rơi vàng bay
trong gió mà thôi.
Khi tôi rời Đà Lạt, mùa quì vàng đã tàn, trên cành anh đào hồng đỏ có
chiếc hoa nở trài mùa và những giọt mưa bay đầu tiên rơi rớt. Giờ ở Huế
đang mưa, thành phố mà chị Tường Vân muốn đổi buồn da diết. Còn thành
phố của Quỳnh Chi đã bằng phẳng, có thể nhìn tận biển, sông Thạch Hãn
thảnh thơi trôi, ngôi trường cũ còn lại cái cổng hoang tàn. Chắc không bao giờ
Quỳnh Chi trở về Quảng Trị.
Ơi mùa sương mù, hoa vàng nở với đôi mắt nai nhuốm sương buồn nơi
rừng thông Đà Lạt.

Bạch Văn Minh
12C Quốc Học 1973-1974
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Phủ Bà Chúa

BÓNG MÂY THỜI THIẾU NỮ

H

ình như nhà Triết học nào đó đã ví cuộc đời của con người thường
giống dòng sông khi phải trải qua nhiều giai đoạn. Ngẫm ra điều gì
mà số đông công nhận đều dễ dàng thuyết phục kẻ hậu sinh. Như dòng sông
Hương thơ mộng của xứ Huế đâu phải lúc nào cũng êm đềm quyến rũ. Trước
khi là một bài thơ tuyệt tác thì dòng sông từ nơi khởi đầu trên đỉnh Trường
Sơn đã lắm ghềnh thác, rồi êm ả trôi, rồi sau đó rộn rã hòa mình cùng biển cả.
Ai cũng muốn đời mình êm ả như mặt nước hiền hòa hay em như hồ thu lặng
gió. Thời thơ ấu của Tôi như dòng sông với chút trắc trở ban đầu, không biết
đã bằng phẳng chưa, êm ái chưa. Tôi chỉ biết cầu mong tất cả sẽ dịu dàng như
dòng Hương ngang qua thành phố hiền hòa này.
Mỗi buổi chiều Duyên đều đem sách vở ra bậc thềm ở lầu bát giác trên hồ
nước trong Phủ để học. Ngồi ở đây gió mát rượi, lại còn được thưởng thức mùi
thơm của hoa lá quanh vườn, tận hưởng sự yên tĩnh nên thơ của không gian.
Nơi đây Duyên như nghe được tiếng bầy cá quẫy đuôi, lao lên mặt hồ nô giỡn,
tiếng thở của nhè nhẹ của loài sen thơm ngát trong hồ. Mùa nào hồ nước cũng
có hoa. Mùa hè hoa sen nở thánh thiện ngào ngạt. Mùa Đông hoa súng vươn
lên như tìm nắng ấm. Bên kia hồ là cây liễu cong mình soi bóng xuống mặt
nước như dẫn dụ lũ cá nhiều màu bơi tới làm nơi trú ẩn. Một vài con chim
chao mình trong vườn rồi bay vút lên. Từ trong đầu óc của Duyên, cô cảm
nhận được ngôi vườn này, không gian này quá đẹp.
Ngồi trong khu vườn này nhiều lần Duyên thấy bà Chúa đi dạo cũng với
mấy người con hoặc với chị hầu gái. Những lần như thế Duyên thường tránh
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sau mấy cái cột không muốn bà Chúa thấy mình vì trong em dấy lên một mặc
cảm nào đó. Duyên sợ bà không nhận ra mình là ai, tại sao đến được nơi này.
Điều quan trọng hơn là Duyên e ngại sự có mặt của mình của mình sẽ làm bà
không hài lòng bởi Duyên thấy Bà cao sang, quyền quý quá.
Đúng là có tránh thì rồi cũng sẽ gặp nếu mình đừng đến đây. Hôm đó, buổi
sáng sớm Duyên mang vở ra vườn làm toán. Với Duyên môn học này thật khó
nhai dù em chưa hề đầu hàng bài toán khó nào. Đang loay hoay với mấy cái
compa, eke thì Duyên thấy bà Chúa Nhất, bà đang tản vộ qua cầu, tiến thẳng
đến lầu bát giác. Đi đến giữa cầu thì, bà dừng chân đứng lại nhìn xuống mặt
hồ. Hồ hôm ấy in bầu trời có nhiều đám mây xanh với hoa sen hồng hàm tiếu.
Hồ phản chiếu hình bà Chúa quyền quý xinh đẹp, tao nhã. Duyên thấy bà nở
nụ cười rất tươi. Có lẽ bà đang cảm nhận không khí trong lành với hương hoa
sực nức, có lẽ bà Chúa xinh đẹp ấy đang ngắm bóng mình trong bóng nước
mùa Thu chăng. Duyên thấy bà đẹp khi mặc bộ áo gấm màu trắng, nhìn tà áo
của bà phất phơ với mái tóc bạc trắng trông như bà tiên trong chuyện cổ tích.
Mải ngắm bà nên Duyên quên tránh đi cho đến lúc bà đặt chân lên mấy bậc
thềm nơi em đang ngồi. Lúc đó Duyên vội đứng sang một bên khoanh tay chào
bà, chủ nhân Vương phủ. Hình như Bà Chúa hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy
Duyên, rồi bà nở nụ cười tươi tắn, gật đầu trước lời chào hỏi đó. Bà không hề
nói gì, chỉ bước tới lấy tập vở em đang viết mở ra xem. Bà có vẻ chăm chú lắm.
Một lát sau bà trả cuốn vở cho Duyên với giọng nói khẽ khàng:
- Ả không biết làm toán
Nghe thế Duyên hết sức ngạc nhiên. Em chưa kịp trả lời sao cho phải, bà
Chúa đã nói tiếp:
- Vào nhà cho có bàn ghế. Con gái không nên ở ngoài này một mình
- Dạ thưa Chúa, con chỉ lâu lâu mới ra đây
- Tiểu thơ của chị Hội có duyên hè
Duyên vòng tay vâng dạ. Bà Công chúa xoa đầu Duyên rồi khoan thai bước
đi. Bà đi rồi mà nơi Duyên đứng vẫn sực nức mùi nước hoa, thơm hơn cả hồ
sen ngát hương kia nữa.
Đây không phải là lần đầu tiên Duyên được diện kiến bà Chúa. Hôm dọn
về đây ngay ngày đầu tiên ba mẹ con Duyên đã được ông Bửu Huân đưa lên
gặp bà Chúa để chào. Chị Hiền đi sau lưng ông Huân, tiếp đến là hai đứa con.
Cả ba mẹ con đều mặc áo dài, trên tay chị Hiền là đĩa cau trầu đã được chị têm
rất công phu. Vốn hơi ngang đầu cứng cổ, vậy mà Duyên cảm thấy sợ sệt với
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khung cảnh uy nghi của nội phủ. Đập vào mắt Duyên đầu tiên là hình ảnh
người phụ nữ ngồi trên bộ trường kỷ, có chị hầu gái đứng bên để quạt. Trông
bà Chúa phải trên bảy mươi tuổi nhưng son phấn rực rỡ đang ăn trầu làm cái
môi đỏ choét. Bà ăn mặc khá kiêu kỳ, trên mình toàn gấm vóc, tay đeo vàng
loảng xoảng. Ông Bửu Huân và mấy mẹ con Duyên quỳ xuống lạy bà, khi bà
cho phép mới được đứng dậy. Mẹ Duyên và ông Huân dâng trầu cho bà xong
thì được đứng một bên, còn hai đứa con gái thì được ngồi trên hai cái ghế cạnh
bà. Bà Chúa gọi một người mà sau này Duyên mới biết là con gái của bà đem
ra cái dĩa trên đựng món tiền, Bà tặng mẹ Duyên. Sau đó bà xoa đầu hai cô con
gái riêng của em dâu rồi nói:
- Mụ tập cho hai đứa nề nếp gia phong, mụ cũng rứa. Có chi trình ả giải
quyết cho Duyên nghe giọng nói từ tốn của bà Chúa mà thích mê. Em cứ
phân vân không hiểu ả là gì, ai là ả nhỉ. Chợt bà Chúa khoát tay cho ba mẹ con
Duyên lui ra, chỉ mình ông Bửu Huân ở lại để hầu bà nói chuyện. Ba mẹ con
lạy bà Chúa lần nữa mới đi ra. Kể từ đó mẹ con Duyên sống trong ngôi nhà
ngang ở Phủ cùng với ông Bửu Huân. Đó cũng là một ngôi nhà rường cổ kính.
Từ giã Bao Vinh, ba mẹ con dọn về phủ bà Chúa Nhất để tá túc. Nói chữ tá
túc để thấy thân phận tầm gửi của chị em Duyên. Chứ chính thức từ năm 1951,
mẹ Duyên đã làm bạn với ông Bửu Huân, vì mẹ cũng đã để tang cho ba hơn ba
năm, và ông ấy là người yêu mẹ Duyên, là ân nhân của cả gia đình Duyên.
Phủ Bà Chúa Nhất nằm ở đường Võ Tánh. Từ Thành Nội, chỉ cần đi qua
cầu Đông Ba xuống khoảng năm mươi mét về phía tay phải là phủ Bà Chúa
Nhất. Năm Duyên về ở, đường này có tên là đường Minh Mạng, sau năm 1955
mới đổi tên thành đường Võ Tánh. Phủ Bà Chúa Nhất song song với phủ cụ
Đô Thống, mà nay gọi là Phủ Ngọc Sơn Công Chúa. Hồi Duyên ở đó, phủ Bà
Chúa còn thênh thang nhà ngang dãy dọc, đất chưa bị chia năm xẻ bảy như
bây giờ. Nghe nói trước đây phủ này còn rộng hơn, khu đất từ số nhà ba tám
đến số năm tư sâu sát vào trường Trung học Gia Hội ở đường Nguyễn Chí
Thanh bây giờ đều thuộc về phủ Bà Chúa. Bà Chúa Nhất là con gái trưởng
của vua Dục Đức, chị gái vua Thành Thái và vợ của phò mã Nguyễn Kế. Ông
Bửu Huân ngang hàng với vua Thành Thái về phả hệ. Như vậy ông là em của
bà Chúa Nhất, có thể là con của một bà phi nào đó, miễn sao cũng trong gia
đình hoàng tộc này. Duyên không hiểu sao ông lại cư trú ở đây, có lẽ do không
có điều kiện để lập phủ phòng riêng. Bởi vì như ai cũng biết vua Dục Đức làm
vua được mấy ngày thì bị truất phế rồi chết. Con trai của vua Dục Đức là vua
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Thành Thái có tư tưởng chống Pháp thì bị bắt giam lỏng ở CẤP (Vũng Tàu) rồi
bị đi đày sang đảo Reunion. Vua kế vị Thành Thái là Duy Tân đã liên kết với
Trần Cao Vân và Thái Phiên để khởi nghĩa thì bị tố giác và bị đày sang Réunion
như vua cha rồi chết vì máy bay rơi. Do đó nhánh trực hệ của vua Dục Đức
không giàu có như con cháu các vua trước hoặc sau.
Trong phủ, các con của Bà Chúa đều được gọi là “mệ”, như mệ Thiện là con
gái của bà Chúa, mệ Ngũ là con trai. Gọi “mệ” là do cách gọi theo Hoàng tộc
triều Nguyễn, chứ gọi cho đúng thì Mệ Thiện là Quận Chúa, Mệ Ngũ là Vương
Tử. Duyên được biết trước kia mệ Ngũ làm đến chức Ngũ đẳng thị vệ trong
cung qua hai đời vua Khải Định và Bảo Đại nên nhiều người quen miệng cứ
kêu là mệ Ngũ. So với cô em gái thì mệ Ngũ sống rất khép kín, hầu như hiếm
khi xuất hiện trong những tiệc tùng, kỵ giỗ của Phủ. Thái độ khinh mạn cuộc
đời của mệ Ngũ có lẽ do mệ nuối tiếc quá khứ vàng son đã qua, mệ quen xem
người trong thiên hạ chả ai ra gì. Sống ở Phủ nhưng Duyên rất ngại gặp mệ,
thấy tướng người cao to của mệ Ngũ đằng xa Duyên liền tránh ngay. Với tính
khí như thế, chắc mệ không biết mẹ con Duyên sống trong Phủ này
Trong phủ thì Mệ Thiện là người rất quyền lực vì mệ Ngũ thì không tha thiết
gì với chung quanh, các người con khác đa phần có cơ ngơi riêng hoặc sinh sống
nơi xa. Mọi việc đều giao phó hết cho mệ Thiện, một tay mệ cai quản mọi việc
trong gia đình, điều hành người giúp việc và kiêm cả những việc đối ngoại của
Phủ. Mệ Thiện lúc đó đã có cháu ngoại nên có lẽ lớn hơn mẹ Duyên nhiều. Do
con vua cháu chúa nên Mệ có một nhan sắc rực rỡ, nghe kể thì chị gái của mệ có
cô con gái đẹp , hát hay nổi tiếng, lấy chồng làm giám đốc Nha học chánh Trung
phần. Khi Duyên về đây ở thì người chồng đã chết nên cô cháu gái đó vào làm
việc ở Sài Gòn. Sau này danh tiếng và gia thế của cô cháu gái đó Duyên rất biết,
cũng có tiếp xúc nhưng Duyên cũng không năng qua lại vì suy cho cùng chẳng
thân thích gì. Vào năm 2006 Duyên có đến thăm cô cháu của bà Chúa tại Mỹ, lúc
đó cô ấy cũng đã trên bảy mươi sống với người con gái là ca sĩ nổi tiếng. Cả gia
đình họ vẫn còn nhớ Duyên khi còn sống ở Sài Gòn với nhau.
Trong những người phụ nữ Duyên gặp qua được gọi với những từ ngữ mỹ
miều xinh đẹp thì mệ Thiện theo cô nghĩ thuộc vào hạng nhất. Bởi mệ Thiện
xinh đẹp nên Duyên thường hay ngắm nhìn mệ, ngắm cái cốt cách sang trọng,
đài các của mệ khi bước lên xe hay cất giọng sai khiến người ở. Mệ Thiện có
nụ cười rất quyến rũ mặc dù mệ rất ít khi ban phát nụ cười ấy cho ai. Bởi vậy
Duyên thấy vừa xa cách lại vừa ngưỡng mộ mệ.
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Hai chị em Duyên là con riêng của vợ sau ông Bửu Huân, sống trong phủ và
được mọi người đối xử rất bình đẳng. Mọi việc chị em Duyên đều được tham
gia và khi có chút quà cáp gì đó cũng được chia đều. Được vậy trước hết do ông
Huân có uy tín nên ai cũng nể. Thêm nữa do người ta quý mẹ của Duyên, một
người phụ nữ mà ai cũng phải khen là khéo tay và tần tảo. Ngay như tên gọi mẹ
Duyên thôi, hàng xóm quanh đó và cả trong phủ đều gọi là “bà Hội” mà không
là mợ Hiền, thím Hiền như xưa. Hội là tên con gái đầu lòng của ông Huân. Gọi
như thế có nghĩa là mọi người đã chính thức công nhận mẹ Duyên là vợ ông
Huân, và các con ông Huân cũng kính mẹ Duyên như mẹ ruột.
Người ta bảo “Mấy đời bánh đúc có xương”, mấy ông dượng thì thường
không đến nỗi bị lên án như mấy bà dì ghẻ, nhưng lại hay bị nghi ngờ khi vợ
kế có con gái riêng. Song chị em Duyên rất trọng bố dượng của mình, không
phải chỉ vì ông lo lắng cho mẹ con Duyên, cho chị em Duyên một mái nhà, mà
còn vì cách cư xử của ông. Ông Bửu Huân trong xưng hô thường gọi hai chị
em Duyên là “con” cũng như gọi mấy người con của mình. Đi đâu về, nếu thấy
chị em Duyên ngồi học ở bàn mà không có mẹ Duyên là ông hắng giọng hỏi:
- Mạ hai con mô rồi?
Chị Liên lễ phép đứng dậy:
- Thưa dượng, mạ con đi qua nhà bác Thể có việc.
Đang đứng ở ngoài cửa, nghe vậy ông Huân bèn rẽ lối sang một nhà khác
trong Phủ tiếp tục uống nước trà, nói chuyện chờ khi có mẹ Duyên rồi mới về.
Nhiều khi chờ khuya quá, ông ngủ luôn bên đó. Ông tránh tiếp xúc với chị em
Duyên khi không có người thứ ba, ông muốn tránh điều tiếng không hay khi
vợ kế có hai con gái riêng đã thành thiếu nữ.
Dù đã lập gia đình mới nhưng ngày đơm tháng kỵ của gia đình chồng thì
chị Hiền không bao giờ quên. Tuy vậy đó là việc riêng nên chị không dám nói
với ông Huân. Nói sao được khi mình đã cất bước qua sông. Lần đầu tiên chị
Hiền ngày xưa và chị Hội bây giờ bày cái mâm nhỏ ngoài sân cúng gì đó, ông
Huân hỏi thì mẹ cũng tình thật cho biết là có kỵ về phía nhà chồng cũ. Về sau
mỗi lần có kỵ giỗ gì về phía họ Vũ của Duyên, mẹ Duyên bày biện bàn thờ
ngoài sân, thế là ông Bửu Huân lăng xăng cùng mẹ Duyên bày soạn y như việc
của bên nhà ông. Có lần buồng chuối sau nhà vừa chín, nhân nhà Duyên có
giỗ ông cắt nải chuối to nhất để làm mâm quả. Chuyện không có gì to tát, của
không đáng bao nhiêu nhưng tình nghĩa của ông thì phải nói là vô giá làm ba
mẹ con đều cảm động.

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

401

Đặc biệt, khi Liên xin đi làm việc, phải khai lý lịch người cha, do cha Duyên
thuộc thành phần Vệ quốc đoàn nên ông Bửu Huân bàn với mẹ Duyên đổi
Liên sang họ Nguyễn Phước của ông. Vì vậy trên mọi giấy tờ Liên đều có tên
Công Huyền Tôn Nữ Phương Liên và là con gái của ông Bửu Huân. Sau đó thì
chính ông nhờ ông Nguyễn Văn Phước, một thầu khoán ở Huế xin việc cho
Liên ở nhà bà Cả Lễ.
Bà Cả Lễ là con gái ông Ngô Đình Khả, bố của cụ Thượng Ngô Đình Diệm.
Duyên chỉ biết rằng gia đình này có thế lực rất lớn. Riêng ông Phước thì thuộc
loại nhà thầu vào loại có tiếng tăm ở Huế. Nhà của ông Phước ban đầu ở
đường Bồ Ghè gần ga xe lửa, rồi sau về ở đường Hàng Me, nay là đường Phạm
Ngũ Lão, gần chỗ ở của nhà văn hoá Huế Bửu Ý. Ngôi nhà này vợ chồng ông
mua lại của gia đình mấy chị em xinh đẹp nổi tiếng là Nga My, Diệm My. Cũng
nói sơ qua để biết rằng hai chị em hoa khôi của Huế này là cô ruột của nữ diễn
viên điện ảnh Diễm My sau này. Cô cháu này thừa hưởng nhan sắc của các cô
nên đẹp là đúng thôi.
Với Liên thì ông Bửu Huân đổi họ, nhận là con ruột nhưng với Duyên thì
không. Ông giải thích ngắn gọn: “Còn mình nó cũng như con trai, đổi họ để
mất gốc à!” Ngần đó thôi cũng đủ khiến mẹ con Duyên vô cùng cảm động.
Ông đâu có ích kỷ, tham lam gì. Những năm mẹ Duyên về làm bạn với ông,
ông đã nghèo lắm rồi. So tuổi thì ông lớn hơn mẹ Duyên nhiều lắm, hình như
trên cả 20 tuổi. Mẹ Duyên lam lũ với gánh cháo gà để nuôi chị em Duyên, nuôi
ông với trà mọn hàng ngày, chưa bao giờ than vãn. Đầu óc bé bỏng của Duyên
khi đó cũng hiểu rằng, mẹ Duyên muốn đáp tạ ơn ông.
Hai chị em Duyên tuy không duyên dáng, mặn mà như mẹ nhưng thừa
hưởng khá nhiều sự thông minh của bà. Về mặt mày, cả Duyên và Liên đều
giống cha. Tính Liên hiền hậu, sống thẳng thắn, có chút ngây thơ không hề
tự tư tự lợi. Duyên thì ngược lại nghịch ngợm như con trai, phá phách không
ai bằng. Đang ở tuổi thiếu nữ, đi học dù mặc áo dài trắng đội nón bài thơ, tóc
xõa ngang lưng ra dáng học sinh Đồng Khánh nhưng đúng là “Nhất quỷ, nhì
ma, thứ ba học trò”. Cái gì Duyên cũng nghịch, cũng sẵn sàng xăn chiếc áo dài
lên để tham gia ba cái trò tán lon, rồng rắn thì Duyên luôn đầu têu. Bởi vậy chị
Hiền nói con gái của mình sinh ngược số là vậy.
Hồi ở nhà ngoại khi từ Sài Gòn ra, con của các cậu đều toàn con trai nên
mấy đứa này rất thương chị Duyên. Trò chơi nào chúng đều rủ Duyên tham
gia. Ban đầu chúng có ý nhường chị Duyên nhưng sau thấy Duyên tháo vát,
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năng nổ nên tôn chị làm đại ca luôn. Sau nhà ngoại có cây ổi sẻ trái chi chít
Duyên không hề đụng đến cái khèo mà xắn quần trèo lên cây để hái, báo hại
mấy lần cây gãy mất mấy nhánh khá to. Trước nhà có con sông đào thì chiều
nào Duyên cũng nhảy xuống bơi lội thỏa thích, đến mức mợ Duyên nói sao
ông trời không cho Duyên sinh ra là con trai cho họ Vũ được nhờ.
Cũng vì nhanh nhảu, mau mắn như vậy nên khi về ở phủ bà Chúa Nhất thì
mấy chị cháu gái của bà Chúa thích Duyên ra mặt. Duyên thường làm “con chim
xanh” cho chị Ngọc Hương, con gái thứ hai của mệ Thiện trong nhiều việc. Chị
thường nhờ Duyên mang thư từ đến cho người yêu mình nhà cũng ở gần đó
với phần thưởng là cho Duyên đọc trước mấy bức thư sướt mướt của chị nên
Duyên vô cùng tích cực vì chị Hương viết thư hay như người ta làm thơ. Bởi vì
chị Hương là ái nữ của mệ Thiện, gia đình phong kiến rất khuôn phép nên mọi
quan hệ tình cảm đều bị cấm đoán ngặt nghèo. Ở đâu chứ ở Huế mà con nhà
danh giá lại dính đến hoàng tộc thì chuyện hôn nhân thật rắc rối. Chị Hương rất
quý mẹ Duyên, thương yêu mấy đứa con của mợ dâu. Hồi ấy ở các Phủ- Phòng
hoàng tộc, con của các mệ phải được gọi là cậu hoặc cô chứ không ai được kêu
bằng chị như Duyên đã gọi chị Hương. Như vậy chứng tỏ họ đã đối đãi với chị
em Duyên bằng tình cảm của những người chung một mái nhà.
Năm Duyên thi Primaire - tốt nghiệp Tiểu học – cô quyết tâm vô được
trường công nên học ngày học đêm, người gầy tọp đi trông thấy. Để khuyến
khích con gái.chị Hiền đi chợ Đò Cồn mua bông chuối làm mâm lễ khấn
ngoài trời, xong bà sắp tiếp dĩa bánh bảo con gái đem đến miếu Đông Gia để
cúng. Miếu này cùng một dãy đường với Phủ, cách cầu Đông Ba khoảng 30
mét về phía tay phải. Từ Phủ đến đó chỉ một đoạn đường ngắn song hồi đó
đường sá tối thui đâu có đèn điện như ngày nay, nhà cửa lại thưa thớt nên
đi đêm Duyên cũng hơi sợ. Duyên mặc áo tràng, tóc cột cao - con gái đi đêm
không được xoã tóc - tay cầm cái giỏ có đựng thẻ hương và dĩa bánh đậu xanh
vừa đi vừa run phải niệm Phật. Nhà nào hai bên đường cũng là nhà vườn nên
cách xa mặt đường, thỉnh thoảng mới có nhà thắp cây đèn dầu leo lét, gió thổi
phần phật làm tăng thêm cảm giác sợ sệt trong Duyên. Đến nơi, thấy trong
miếu tối thui, Duyên sợ quá không dám vào dù trong tay có cây đèn sáp. Nhìn
quanh quất, thấy trước chùa Phước Điền có ai thắp một nạm hương thật to, thế
là Duyên xăm xăm đi về phía đó. Duyên lẳng lặng lấy bánh ra, đốt hương cúng
ngay dưới gốc cây đang có mấy nén hương cháy dở và bươn bả đi về nhà. Mấy
ngày sau nghĩ lại việc cúng kiến này mà Duyên còn khóc dở cười dở. Cô cũng

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

403

cầu xin ơn trên tha thứ cho mình. Không biết linh hiển thế nào mà Duyên đỗ
Primaire, đỗ “Càng cua” vào trung học toàn thứ hạng cao. Mẹ Duyên vui lắm.
Bà cúng tạ trong nhà và tạ cả miếu Đông Gia. Duyên hơi tức cười vì Duyên đâu
có cúng ở miếu này nhưng sợ mọi người biết cái tính sợ ma còn bày đặt hay
làm tàng của mình nên Duyên im luôn cho đẹp chuyện.
Nói về chuyện lụt bão thì Huế đứng vị trí số 1 và thường hay lụt vì vậy
bao nhiêu lũ lụt xảy ra không làm dân Huế quên được. Như vào năm Quý Tị
(1953) sau mấy ngày mưa như trút nước thì nước sông Hương dâng cao. Lụt
năm nay có vẻ dữ dội hơn mấy năm trước vì thấy kiến từng đoàn kéo nhau
di tản lên cao. Căn nhà Duyên ở thuộc loại nhà rường, ở giữa có cái tra rất
cao (như cái gác lửng). Sau khi thu dọn đồ đạc, cả nhà rút lên trên đó. Còn
lại Duyên và mẹ Duyên chồng hai cái giường rồi ngồi lên, dưới mấy cái chân
giường đã kê thêm mấy cục tạp lô. Nước mỗi lúc một dâng, cái giường tầng
một đã lút, đủ thấy lụt to rồi. Tiếp đến cái giường tầng hai cũng từ từ bị nước
xâm chiếm. Chỉ cần đưa chân ra, có thể thấy chân mình chạm nước. Hai mẹ
con ngồi trên giường, mấy anh chị ở trên tra nấu cơm đưa xuống. Trời lụt ăn
cái gì cũng thấy ngon, đặc biệt có được muối sả ăn thì không có gì bằng.
Ngồi nhìn nước lụt hoài cũng thấy chán. Cái tính nghịch ngợm trong
Duyên trỗi dậy. Thấy mọi người đều đã ngủ, Duyên nhìn quanh quất và nghĩ
ra trò chơi lý thú. Duyên lấy lọn tóc của mẹ, cột vào đầu một cái gối rồi thả
xuống nước. Cái gối cuộn tròn, dập dềnh trong nước lại có đầu tóc xấp xoã,
nhìn không khác gì một thây người. Các anh chị con bố dượng Duyên la inh
ỏi: “Có người chết trôi, có người chết!” Mẹ Duyên đang ngủ bật dậy hoảng hốt
vì sợ có đứa nào sảy chân, sảy tay rơi xuống nước.Không chần chừ, anh Lộc từ
trên tra lao xuống nước để cứu người và hoá ra xác người mà anh cứu được chỉ
là cái gối. Khi nắm cái gối trong tay, anh thoáng một chút ngỡ ngàng rồi nhìn
quanh và dừng mắt ở Duyên. Buồn cười quá nhưng Duyên cố nén, tuy nhiên
do mọi người cười dữ quá nên Duyên phải bật cười và anh cũng cười luôn. Cứ
thấy trò nghịch ngợm nào đó, ai cũng nghĩ ngay Duyên là tác giả.
Trong phủ nhà bà Chúa có nhiều loại nhạc cụ được treo trang trọng trên
vách tường, có cây đàn được cất kỹ lưỡng trong tủ kính. Không khó để mệ
Thiện cho phép Duyên lên nhà trên tiếp cận mấy cây đàn, loại nào Duyên cũng
tẩn mẩn, săm soi. Mấy chị trong nhà có lòng thương nên ai cũng đem đàn ra
tập cho Duyên, thành ra loại đàn nào Duyên cũng biết chút ít.Việc học đàn của
Duyên chỉ là sự tò mò, nếu chuyên chú hơn có lẽ em đã có những thành công
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tốt vì Duyên hiểu đàn hát ngoài thiên phú thì phải mê, phải có một tâm hồn để
quyện mình và phải có lúc mình bay bổng lên hòa cùng giai điệu.
Ông Bửu Huân thì khỏi nói, ông đàn hát thành thạo nên ở Thanh Bình
Thự có chương trình ca nhạc gì ông đều tham gia. Nếu còn sống đến ngày nay
hẳn ông sẽ trở thành nhà phê bình âm nhạc tiếng tăm vì ông am hiểu tốt lại có
tay đàn vào loại xuất sắc.
Con cháu trực hệ về phía bà Chúa có nhiều người mà Duyên không biết
hết, chỉ thân thiết với hai chị Như Hoa, Như Ý. Chị Như Hoa rất xinh đẹp, lớn
hơn Duyên vài tuổi, kiểu cách đúng tác phong quận chúa.Nhìn mái tóc uốn
cầu kỳ. lộng lẫy của chị đủ hiểu chị điệu đà, chăm chút nhan sắc như thế nào.
Mỗi lần đi theo mệ Sen về kỵ giỗ hay có việc ở Phủ, chị Như Hoa và Duyên
hay quấn quít với nhau. Trong Phủ có cây trần bì rất ngọt, chị thích lắm nhưng
cứ đứng chép miệng. Duyên thương chị, leo tuốt lên cây hái đầy nón mang
xuống, có khi đứng ở trên cây ném xuống cho chị. Mà chị Như Hoa cũng khó
tính lắm, ném trần bì làm dơ áo là chị giận ngay. Sau này chị Như Hoa là phu
nhân của Bác sĩ Tây y Phạm Ngọc Phú. Bác sĩ Phú là người miền Nam, được
qua Pháp học, tốt nghiệp Bác sĩ bên đó rồi về Sài Gòn làm tại bệnh viện Chợ
Rẫy nhưng do say mê cô quận chúa triều Nguyễn đã ở lại Huế làm rể. Hai vợ
chồng chị Như Hoa sống với mệ Sen ở đường Đông Ba, về sau đường này đổi
tên thành đường Mai Thúc Loan. Mệ Sen là em gái của vua Duy Tân mà chị
Hoa gọi mệ bằng cô. Ai cũng biết Mệ Sen là người đàn bà đầu tiên ở Huế biết
lái xe hơi và còn giữ được bí quyết làm phấn nụ của Hoàng gia.
Đúng là mẹ Duyên suốt đời luôn làm quần quật, tay làm hàm nhai, làm
nhiều nhưng chưa hề giữ được tiền trong tay. Có dạo mẹ Duyên đau, bà nghỉ
bán cả nửa tháng, thế nên trong nhà như kiệt quệ hẳn. Bà gọi Duyên lại dặn dò
vài chuyện, chỉ cho con gái phải tìm nhà mệ Cẩm nào đó ở bờ hồ để vay tiền
cho mẹ Duyên uống thuốc, mua gạo cho sáu miệng ăn và cả tiền mua rượu
buổi chiều cho bố dượng.Nhờ vậy mà cả nhà qua được cơn khó khăn. Nhiều
người hỏi Duyên sao không xin tiền mệ Thiện, không xin bà Chúa. Có ai biết
rằng dù là Hoàng thân quốc thích thì Vương phủ này đâu còn bổng lộc gì
nữa, họ cũng khó khăn đấy thôi. Duyên không biết thì ai biết. Những ngày đó,
không có tiền mua mồi để nhậu, bố dượng Duyên lại ngồi hát. Ông hát bài này
sang bản nọ toàn ca Huế, giọng nghe ai oán, não nùng. Đời mẹ Duyên trước
đã gặp một anh cung văn khố rách áo ôm, bây giờ làm bà Hội thì lại gặp một
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“mệ” không xu dính túi. Rõ ràng “gánh cực mà chạy lên non” mẹ Duyên chạy
hoài mà có đỡ được gì đâu? Biết trách ai ngoài số phận! Người ta bảo “căn mẹ
cốt con”. Liệu Duyên có thoát ra ngoài cái vòng luẩn quẩn đó không? Như bao
người Huế, ngày 30 cuối tháng, mồng một đầu tháng và ngày rằm Duyên đều
thắp hương giữa trời cầu nguyện. Duyên cầu cho cuộc đời của mình...

Võ Ngọc Lan

Cựu nữ sinh TH Đồng Khánh, Huế

�I.

THƠ XƯỚNG HỌA

THẦY TRÒ - BẠN BÈ
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Xướng Họa
THẦY - TRÒ

Trần Văn Phương - Nguyễn Phúc Bá - Hải Văn

Rũ bỏ tất cả đi em...

Trần Văn Phương
Thay lời cảm ơn và với nhiều yêu thương,
thầy tặng em bài thơ sau nhân đọc “THẦY TRÒ”
(Thầy trò tuổi xế chiều...)
(ngày 19/09/2017).
Rũ bỏ tất cả đi em.
Bình minh rồi lại bình minh.
Mặt trời mọc,
trưa đến,
chiều về,
đêm xuống.
Thế đó!
***
Năm rồi lại năm.
Trăng thu tròn trĩnh
-ngực thiếu nữ xuân thìrồi khi đông sang
trăng cuộn mình thiếp ngủ
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trong chiếc áo mỏng manh
qua bao ngày lạnh giá.
Thế đó!
***
Tóc ai năm nào còn xanh
-lá mạ non đầu mùabỗng một hôm chuyển bạc
màu bạc thánh giá
trong nghĩa địa buồn.
Thế đó!
***
Rũ bỏ tất cả đi em
dù biết dưới cầu nước vẫn trôi
âm thầm chở giùm ta ra biển khơi
ảo ảnh, hư danh và tham vọng vô nghĩa.
***
Rũ bỏ tất cả đi em.
Hãy ngồi xuống đây
trao nhau lời chân tình
trong ánh nắng cuối hoàng hôn nhạt nhoà.
Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu!
***
Rũ bỏ tất cả đi em.
Không ưu phiền, bi luỵ
và nhớ đừng bao giờ đòi hỏi điều bất khả
hay ước mơ những gì em cho là vĩnh cửu
vì đời vốn VÔ THƯỜNG.
***
Rũ bỏ tất cả đi em
để tâm tĩnh lặng,
lòng thanh thản
bây giờ và cho cả ngày mai.
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Trần Văn Phương

(Năng Chi)
TB: Đừng tìm thầy trong giấc ngủ.
Thi thoảng nghĩ đến thầy qua kỉ niệm.
Viết tại tầng 3 Quán Xuân Trang 42 Chu Văn An Huế
vào chiều thứ 7 cuối tuần (23/09/2017).

Ngồi xuống đây,
rũ bỏ, thấy thiên đường
Ta hãy cùng rũ bỏ hết thôi!
Bao muộn phiền để gió cuốn trôi,
Công danh, quyền lực là hư ảnh,
Ta chỉ một đời để sống thôi.
Thế đó!
Mãi mãi còn đây tình sư đệ,
Đẹp như hoa dại chốn sơn khê,
Còn gặp nhau chén thù chén tạc,
Màng chi đời bao kẻ đang mê.
Thế đó!
Tóc xanh nay đã ngả màu sương,
Vẫn mãi nhìn nhau với yêu thương,
Rũ bỏ hết cho lòng thanh thản,
Khoác vai nhau đi nốt đoạn đường.
Thế đó!
Nay biết không chi là thường hằng,
Có rồi vụt mất như sao băng,
Ai dại dột đòi điều bất khả,
(Don’t attempt the impossible!)
Ta thong dong vỗ cánh chim bằng.
Thế đó!

Nguyễn Phúc Bá
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Thầy trò
Gởi thầy Trần Văn Phương
Thầy trò tuổi xế chiều
Còn lại chỉ thương yêu
Buông xả niềm sân hận
Thời gian chẳng có nhiều
Gặp được là mừng rồi
Chuyện trò vui quá thôi
Hai lần thành nhị hỷ
Mặc qua cầu nước trôi
Thầy bảo em: Rũ bỏ
Đời vô thường lụy bi
Đoạn trường thầy tường tỏ
Tất tả nữa mà chi!
Lời thơ thầy bát ngát
Mang ý nghĩa tiên tri
Cám ơn thầy khuyên nhủ
Tấc lòng em khắc ghi

Hải Văn
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Xướng Họa
BẠN BÈ

Như hạt bồ đề
Tình em như hạt bồ đề
Khi cho là nhận khi về là đi
Áo bay mặc gió sân si
Tâm không rỗng lặng ngại gì đường xa
Bỗng dưng mùa hạ trời phương ngoại
Nắng xế vàng hanh ta nhớ em
Đời đã hoàng hôn mình lại gặp
Hát độc hành ca đi trong đêm
Như sáng hôm nay ngồi độc ẩm
Vị trà Bắc Thái hồn quê hương
Chén xưa vỡ nửa vành môi thấm
Một nửa còn nguyên vẫn dễ thương
Sương khói quê người ta ngẫng mặt
Ngó về quê mẹ thành rêu phong
Vu vơ nhen mảnh đời phiêu bạt
Thả trôi dài theo một dòng sông
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Em nâng vạt áo thời Đồng Khánh
Vớt củi rều hoài niệm bến xưa
Núp trời sau bóng bia Quốc Học
Hỏi mưa tình đã tạnh hay chưa

Trần Kiêm Đoàn
(Grass Valley, Hè 2013)

Ái duyên còn nặng
Tưởng là dẹp hết sân si,
Ai ngờ lối cũ hết đi lại về,
Tưởng là dựa gốc bồ đề,
Ái duyên còn nặng, nói gì tâm không?!
Thử hỏi phương nào là phương ngoại,
Có người ngồi đó nhớ về em,
Bao năm những luống mong ngày gặp,
Ngồi bên nhau lòng lặng trời đêm.
Còn nhớ năm nào vui đối ẩm?
Từng ngụm trà ngon đượm ngát hương,
Từng ngụm tơ vương, từng giọt thấm,
Chén giang hồ, ngồi nhớ người thương.
Rong ruổi bao năm chưa vuốt mặt,
Những hồng chen tía, những rừng phong.
Phương trời phiêu hốt đời lang bạt,
Thi thoảng soi mình tận đáy sông.
Những bước chân son bên Đồng Khánh,
Níu giữ lòng ta tự thuở xưa,
Nay lại nhớ về thời Quốc Học,
Hỏi nàng, nàng có nhớ hay chưa?

Lê Duy Đoàn  
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Trong nắng vàng hanh
Tay nâng chuỗi hạt bồ đề
Dùng dằng tỉnh thức nẻo về lối đi
Mới hay còn nặng sân si
Hợp tan được mất gần kề chia xa...
Nếu mà anh được về quê ngoại
Nhìn nắng vàng hanh trong mắt em
Thăm lại bến xuân ta từng gặp
Trông hoàng hôn xuống ngắm sao đêm
Nếu được bên nhau cùng đối ẩm
Vườn khuya trăng tỏ thoảng thơm hương
Hoa kia rồi sẽ thêm màu thắm
Bởi ngấm men nồng vị yêu thương
Nhưng ngại bão đời quất rát mặt
Nên hoài giá buốt nỗi đông phong
Trông vời một áng mây phiêu bạt
Hát khúc đầu sông nhớ cuối sông
Bỏ lại sau lưng thời Đồng Khánh
Gói kín trong khăn kỉ niệm xưa
Nhìn nắng xế vàng bia Quốc Học
Hỏi rất thầm...anh sắp về chưa...

Nguyễn Thị Duyên Sanh

Tháng 8-2013
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Thế là vẫn cứ sân si
thế là vẫn cứ sân si
thế là vẫn nhớ đường đi lối về
mùa qua, mùa lại, mùa đi
nắng lên, chiều xuống ngại gì cách xa!
chợt nghe nắng cháy trời phương ngoại
lòng đã men say động bóng em
xỏa tóc trắng đêm chờ tiếng gọi
khúc độc hành ca vọng tiếng huyền
ta rót một cốc ngồi đối ẩm
cùng trăng sóng sánh ánh mắt em
nửa cốc chạm môi mùi hương cũ
nửa cốc rót về miền lãng quên.
một trời sương khói xa cách mặt
chuyện cũ hôm nào tưởng rêu phong
đưa tay gỡ đếm bao tóc bạc
thương kẻ đầu sông nhớ cuối sông
nếu mai em có về Đồng Khánh
có nhớ đêm rằm của thu xưa
lòng ta để lại bia Quốc Học
nằm nghe tiếng gió...” thổi qua chưa..”.

Lê Đức Hoàng

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC
CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC HUẾ
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

1. Thành phần Ban liên lạc CHS Quốc Học-Huế tại TP. Hồ Chí Minh
nhiệm kỳ 2015-2018:
- Trưởng ban:				
Anh Lê Duy Đoàn
- Phó ban thường trực:			
Anh Nguyễn Văn Đức
- Thủ quỹ:					Chị Đặng Thị Xuân Sương
- Đặc trách khánh tiết:			
Chị Lê Thị Ánh
- Đặc trách Văn Học, nghệ thuật:		
Anh Sâm Thương (Vĩnh Tân)
- Đặc trách văn nghệ: 			
Anh Tôn Thất Lan
- Đặc trách y tế, sức khỏe:			
Anh Hồ Đắc Duy
- Đặc trách kết nối:			
Anh Nguyễn Minh Hiệp
- Đặc trách website chsquochoc.com:		
Anh Bảo An, Anh Bùi Văn Dũng
- Đặc trách trang FB
“Cựu Học Sinh Quốc Học”:
Anh Lê Đình Trực
- Đặc trách trang FB
"CHS Quốc Học và những người bạn”: Anh Lê Quang Đạt
- Đặc trách Liên lạc CHS QH ở nước ngoài: Anh Nguyễn Quốc Vọng
- Đặc trách ấn loát:			
Anh Lê Văn Tạo
- Đặc trách kết nối CHS QH thế hệ trẻ: Anh Lê Văn Kích, Chị Thu Hằng,
Anh Bùi Vĩnh Bằng, Chị Mỹ Nhật, Chị Hồng Nhi, Anh Bùi Quốc Dũng.
2. Những hoạt động đã qua:
a. Tổ chức kỷ niệm 119 năm thành lập trường Quốc Học Huế 23/10 tại
nhà hàng Bích Câu, 174 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TPHCM. (Chủ
nhật 25/10/2015).
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b. Tổ chức gặp mặt mừng Xuân Bính Thân 2016. Thầy trò gặp mặt đầu
Xuân (21/02/2016) tại nhà hàng Bích Câu với một chương trình sống động,
thân tình và vui vẻ.
Buổi gặp mặt quý thầy cô và bằng hữu Quốc Học nhiều thế hệ đã diễn ra
trong tình cảm tương kính tương thân thắm đậm tình nghĩa thầy trò bạn bè
Cựu học sinh Quốc Học-Huế.
c. Phát hành Đặc san Quốc Học 120 năm dịp đầu năm Bính Thân: Đặc
san quy tụ bài viết của thầy trò nhiều thế hệ Quốc Học trong và ngoài nước.
Đặc san được độc giả hoan hỷ đón nhận và tạo được tiếng vang vì hình thức
trang nhã và nội dung phong phú, đáng đọc.
d. Có 2 hoạt động nổi bật nhân ngày kỷ niệm 120 năm thành lập trường
Quốc Học-Huế (23/10/1896-23/10/2016):
d1. Phát hành Tuyển Tập Quốc Học 120 năm. Từ ý tưởng ban đầu là nên
có một Tuyển tập như là một món quà mừng nhân kỷ niệm 120 năm khai
sinh trường Quốc Học Huế, Ban thực hiện được thành lập gồm các anh:
Nguyễn Quốc Vọng: Trưởng ban
Anh Hồ Đắc Duy
Anh Sâm Thương
Anh Lê Duy Đoàn.
Tuyển tập Quốc Học-Huế 120 năm hình thành với nội dung :
Tuyển Tập 120 năm Quốc Học Huế ra đời nhằm ba mục đích: 1) giới thiệu
những công trình R&D về mảng khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật và
doanh nghiệp của cựu học sinh Quốc Học thực hiện; 2) những công trình là
mới, kết quả của nhiều tháng năm ròng rã nghiên cứu, thể hiện qua phát biểu
trên các diễn đàn học thuật hoặc các bài báo đã đăng trên những tạp chí khoa
học chuyên môn trong nước và quốc tế; và 3) những công trình mang đến
lợi ích thực sự cho con người, xã hội, và đất nước Việt Nam và nước ngoài.
Trong Tuyển Tập 120 năm Quốc Học Huế cũng có dịp nhắc lại những
hoạt động đặc sắc vang bóng một thời của trường Quốc Học.
d2. Ngày hội mừng kỷ niệm khai sinh trường Quốc Học ( Sáng Chủ nhật,
23/10/2016) với nội dung chương trình khơi gợi lòng yêu quê hương Việt
Nam, yêu Huế, yêu mến trường Quốc Học và trân trọng tình thầy nghĩa bạn.
Buổi gặp mặt trong không gian sang trọng của nhà hàng Đông Hồ Eden trên
đường Lê Hồng Phong, Quận 10, TPHCM với trên 300 thầy cô và cựu học
sinh trường Quốc Học Huế tham dự cùng nhớ về ngôi trường Quốc Học
thân yêu và gắn kết nhau trên đất Sài Gòn.
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e. Tổ chức họp mặt thầy cô và cựu học sinh trường Quốc Học Huế đầu
năm 2017 tại nhà hàng Bích Câu ngày 18/02/2017. Không gian thân mật và
không khí thân tình đậm đà tình nghĩa thầy trò.
3. Hoạt động sắp tới.
Trong buổi gặp mặt sắp tới của thầy trò và cựu học sinh Quốc Học vào dịp
đầu năm 2018, Xuân Mậu Tuất, ban liên lạc sẽ phát hành Giai Phẩm Xuân
2018. Quốc Học Huế - Tình Yêu. Đây là một giai phẩm có hình thức đẹp
trang nhã và nội dung rất phong phú. Hy vọng thầy cô, bạn hữu và độc giả
hài lòng với món quà đầu năm này.
Ban Liên Lạc cựu học sinh Quốc Học-Huế tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm
kỳ 2015-2018 đã tạo được sự quan tâm của quý thầy cô và sự kết nối của cựu
học sinh nhiều thế hệ trong một mối dây tương kính tương thân và chung tay
góp sức vào những việc làm có ích cho xã hội và cho cộng đồng Quốc Học.
Thay mặt Ban Liên Lạc CHS Quốc Học tại TP. Hồ Chí Minh,
Trưởng ban,
Lê Duy Đoàn

QUỐC HỌC HUẾ - TÌNH YÊU - GIAI PHẨM XUÂN 2018

419

Thư cám ơn

LÒNG HẢO TÂM
CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ ANH CHỊ
Quý thầy cô và các anh chị quý mến!
Ban liên lạc cựu học sinh Quốc Học Huế tại TP. Hồ Chí Minh chân thành
cám ơn mọi người đã vui lòng đóng góp bài vở, hình ảnh và góp ý cũng như góp
phần hổ trợ in ấn Giai Phẩm Xuân 2018. Quốc Học Huế-Tình Yêu.
Nhờ lòng hảo tâm của mọi người, Ban liên lạc chúng tôi mới hình thành
được Giai phẩm và ra mắt độc giả kịp ngày hội đầu năm Mậu Tuất (2018) của
thầy trò cựu học sinh Quốc Học Huế tại TP. Hồ Chí Minh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lê Duy Đoàn				
100 AUD
Sâm Thương				100 USD
Dương Đức Bổn			
100 USD
Nguyễn Quốc Vọng			
100 AUD
Trần Kiêm Đoàn			
100 USD
Cung Trọng Bảo			
100 USD
Một cựu học sinh Trần Quý Cáp
3.000.000đ
Một cựu nữ sinh Quốc Học nk62-63 2.000.000đ
Chị Thái Kim Lan 			
2.000.000đ
Nguyễn Xuân Hoa			
2.000.000đ
Nguyễn Duy Cân			
1.000.000đ
Nguyễn Thiện Tống			
1.000.000đ
Nguyễn Văn Mùi			
1.000.000đ
Trần Nhật Thanh			
1.000.000đ
Trần Ngọc Cư				2.000.000đ
Võ Ngọc Lan				2.000.000đ
Huỳnh Công Toàn			
600.000đ
Nguyễn Thanh Huệ			
500.000đ
Lê Văn Kích				500.000đ
Nguyễn Minh Hiệp			
1.000.000đ
Trần Ngọc Trác				1.000.000đ
Nguyễn Văn Đức
500.000 đ
Nguyễn Văn Uông
500.000 đ
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24.
25.
26.
27.
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Nguyễn Thanh Minh
500.000 đ
Nguyễn Văn Quang
500.000 đ
Bùi Kim Chi
500.000 đ
Ngô Viết Yêm					200.000đ

Đã góp dịp họp mặt đầu năm 2017
28. Bùi Quang Kim Dịnh				
500.000 đ
29. Võ Xuân Quang				
500.000 đ
30. Dương Đức Bổn				
500.000 đ
31. Trần Nhật Thanh				
500.000 đ
32. Đinh Đại Lương nk 76-77			
1.000.000đ
33. Lê Văn Quý nk 76-79				
500.000 đ
34. Tuyết Mai					500.000 đ
35. Ngô Ngọc Giám nk59-62			
400.000 đ
36. Hoàng Minh-Diệp				500.000 đ
37. Lưu Văn Thanh					3.000.000đ
38. Thầy Trần Như Kiên				
200.000 đ
39. Thầy Bùi Hữu Bính				
200.000 đ
40. Nguyễn Doãn Luận				
200.000 đ
41. Mai Công Trứ					200.000đ
42. Nguyễn Quang Sanh nk 65-68			
200.000 đ
43. Bạch Thu Nhi					200.000 đ
44. Bùi Quang Lai nk 76-77			
200.000 đ
45. Nguyễn Văn Hiếu				
200.000 đ
46. Trần Tùng					100.000 đ
47. Các cô Nguyễn Thị Tân, Võ Thị Hồng,
Bích Hồng, Nguyễn Thị Nội, Lê Thị Kim Anh
500.000 đ
Thời gian cho đến khi phát hành sách còn dài, chúng tôi sẽ cập nhật bổ sung
công khai, dầy đủ quý vị vào danh sách đóng góp sau cho quỹ in ấn Giai phẩm
Xuân 2018 này trong lần ra mắt sách.
Trân trọng cám ơn tấm lòng của tất cả quý vị.
Sài Gòn, Cuối năm 2017,
Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh Quốc Học Huế tại TP. Hồ Chí Minh
Lê Duy Đoàn

MỤC LỤC
Lời ngỏ
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Chi nhánh: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q.1 TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028)62907317
Website: nxbthanhnien.com.vn
E-mail:chinhanhnxbthanhnien@yahoo.com
Chị trách nhiệm xuất bản
Nguyễn Xuân Trường
Biên tập: Mai Thị Ánh Duyên
Bìa và trình bày: Nguyễn Minh Phượng
ISBN: 978-604-64-9332-7
In lần thứ nhất: Số lượng 1.000 cuốn khổ 16x24 cm
Số đăng ký KHXB: 4426-2017/CXBIPH/1-200/TN
Số Giấy phép xuất bản: 813/QĐ/TN/ ngày 11/12/2017
In tại Xí nghiệp in FAHASA
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