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TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI – HOA KỲ 
 

HỘI ĐỒNG NIÊN TRƯỞNG 
Cựu Đại Tá Trần Ngọc Nguyên • Cựu Đại Tá Trần Cửu Thiên • 
Cựu Đại Tá Võ Văn Xét • Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý • Cựu Đại 
Tá Bùi Đức Tài • Cựu Trung Tá Hoàng Bá Tất • Cựu Đại Tá Trần 
Cửu Thiên (vừa mãn phần) • Ông Đặng Minh Dương • Bà Lê Thị 
Thiếp (Quả phụ cố niên trưởng Đặng Văn Trọng) • Bà Nguyễn 
Ngọc Kề • Bà Vương thị Phước (Quả phụ cố niên trưởng Tạ 
Thành Long) 
 

BAN CỐ VẤN 
Thị Trưởng Wêstminstêr Tạ Đức Trí • Cựu Hội Trưởng Nguyễn 
Lý Sáng • Cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Quí • Cựu Hội Trưởng 
Phạm Ngọc Lân • Cựu Phó Hội Trưởng Ngô Thành Thảo. 
 

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2016 - 2018 
Hội Trưởng               Hoa  Thế Nhân  
Phó Nội Vụ Lê Kim Thao  
Phó Ngoại Vụ Đỗ ngọc Thủy  
Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỹ : Hà văn Vĩnh  
 

BAN KẾ HOẠCH: Phạm ngọc Tú, Trần Quốc Nam, John Trần  
 

BAN BÁO CHÍ / TRUYỀN THÔNG: Đỗ Tân Khoa 
 

BAN THỂ THAO:  Thanh văn Hoàng, Thanh văn Hiếu, Nguyễn 
Hồng Minh, Phan Phong. 
 

BAN VĂN NGHỆ:  Phạm Tú, Nguyễn Quỳnh, Bùi Nghĩa 
 

BAN KỸ THUẬT: Đỗ Thanh Hải (TX), Trịnh Phước, Trần Huy, 
Nguyễn Khoa (Rivêrsidê), Phạm Tú, Phạm Minh Hiệp, Phan 
Phong. 
 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI - SINH HOẠT 
Trần Nga, Phan Anh, Võ Thoại, Trần Kim Kha, Nguyễn Quỳnh, 
Tăng Thanh, Lê Châu, Phạm Tú, Nguyễn Kim Liên, Trần Minh  
Nghĩa. 
 

WEBSITE / LAYOUT: Phạm Hồng Thái     
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Ban Biên Tập 
 

 
 
 
 
 
Hoa Thế Nhân, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Lý Sáng, Trần Mạnh Chi, 
Phạm Lưu Đạt, Lý Tòng Tôn, Đỗ Tân Khoa, Nguyễn Quang, Lê 
Bình, Vũ Hối, Lê Hân, Đào Đức Nhuận, Trương Ngọc Thạch, 
Dương Viết Điền, Phạm Hồng Thái và Trần Việt Hải. 
 
Tác Giả Cộng Tác 
 
Nguyễn Thanh Liêm, Tiểu Tử Võ Hoài Nam, Dương Tử, Thinh 
Quang, Trần Huy Bích, Đàm Trung Pháp, Nguyễn Hưng Quốc, Vũ 
Hối, Vũ Đức Âu Vĩnh Hiền, Nguyễn Quý Đại, Minh Văn Ngô Thiện 
Đức, Nguyễn Văn Sâm, Lâm Kim Loan, Huỳnh Tâm, Nguyễn 
Cang SJ, Trầm Thiên Thu, Nguyễn Đăng Duy, Đan Thủy, Nguyệt 
Quế, Thi họa si ̃Trản Túy Hà, Hồ thị Đậm, Hồng Tước, Duy Văn, 
Lê Bình, Trần anh Dũng, và Trần Việt Hải. 
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Thư Chúc Tân Xuân Đinh Dậu của Ban 
Chấp Hành Tây Ninh Đồng Hương Hội 

 
 
 
 
Kính thưa quý vị cố vấn, niên trưởng và quý đồng hương, 
 
Nhân dịp xuân mới, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Tây Ninh 
kính gởi đến quý vị và gia đình những lời chúc chân tình, nồng 
nhiệt và hạnh phúc nhất. 
 
Năm 2016 đã qua đi mang thêo nhiều dấu ấn thời sự như cuộc 
bầu cử Tổng Thống, Quốc Hội Hoa Kỳ,.v..v..- Cuộc chiến tranh ở 
Ukrainê và Syria, khủng bố nổi ra khắp nơi,  Tổng Thống Obama 
đến Việt Nam, căng thẳng biển Đông. Đặc biệt nhất là cuộc bầu 
cử Tổng Thống, Quốc Hội Hoa Kỳ và các dân cử địa phương…v..v  
Trong khi đó, cộng đồng Việt Nam ta tại thủ phủ Littlê Saigon 
cũng rất náo nhiệt với những sinh hoạt vô cùng sôi nổi trong 
mùa bầu cử và đã đưa được nhiều vị dân cử vào các chức vụ  địa 
phương. Nhìn về quê nhà Việt Nam với lòng vọng cố hương, 
chúng ta vẫn còn những trăn trở cho phong trào đấu tranh cho 
dân chủ và nhân quyền đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản dùng 
bạo lực đàn áp khốc liệt. 
 
Riêng tình hình của Hội Đồng Hương thì anh hội trưởng Ngô 
Thiện Đức đã rất thành công trong việc tổ chức diễn hành Tết 
cho cộng đồng, tiệc Tân Xuân, picnic hè, Tết Trung Thu cho trẻ 
êm thiếu nhi ..v..v.. Nhưng vì mãi đưa vai ra vác ngà voi cho cộng 
đồng rồi cho cả hội nhà mà  không lo được cuộc sống cá nhân 
nên gần cuối năm đã bàn giao lại Hội Đồng Hương cho tôi. Thấy 
Đức quá vất vả vì danh dự tỉnh nhà nên tôi nhận đưa vai ra gánh 
bớt cho anh Ngô Thiện Đức . Tuy mới nhập cuộc nên công việc 
điều hành hội cũng còn bỡ ngỡ chưa chạy đều được, may nhờ 
sự giúp đỡ của quý Niên Trưởng và Ban Cố Vấn, đặc biệt là ông 
Nguyễn Lý Sáng cựu hội trưởng nhiều năm liền của hội và ông 
Ngô Thiện Đức hội trưởng vừa mãn nhiệm nên công việc cũng 
đang trên đà “dzọt tới”. Đường hướng sinh hoạt trong tương lai 
của hội nhà thiên về quan hôn tang tế, thăm viếng các đồng 
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hương ở tuổi già nêo đơn, gây qũy tạo học bổng khuyến học cho 
giới trẻ, bản tin liên lạc … v.v ; nói chung là hướng về sinh hoạt 
nội bộ. Mong rằng với sự hợp tác và đóng góp của tất cả đồng 
hương tỉnh nhà, Hội Đồng Hương Tây Ninh sẽ rồ ga mạnh trong 
năm Đinh Dậu.  
 
Nhân dịp Tết Cổ Truyền của dân tộc (Đinh Dậu), ban chấp hành 
Hội Đồng Hương Tây Ninh xin chúc toàn thể quý Đồng Hương 
và gia đình một năm mới tràn ngập hạnh phúc và gặp nhiều may 
mắn “vạn sự như ý” trong năm Đinh Dậu.  
 
Kính chào quý đồng hương, 
 
Hoa  Thế Nhân ( Hội Trưởng ) 
Lê Kim Thao (Phó Nội Vụ ) 
Đỗ ngọc Thủy ( Phó Ngoại Vụ ) 
Hà văn Vĩnh ( Tổng Thơ Ký kiêm Thủ Qũy) 
Phạm ngọc Tú, Trần quốc Nam, John Trần ( Kế hoạch hoạt 
động ) 
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Nhân dịp đầu Năm mới Đinh Dậu, thay mặt cho Ban Biên tập 
chúng tôi kính chúc quý đọc giả và các cộng tác viên cùng gia 
đình, một năm mới An khang và Hạnh phúc.   
          
Được sự thương yêu của quý đồng hương và đọc giả xa gần, 
“Đặc San Tây Ninh Quê Tôi” đã bước sang năm thứ 13. Nhờ sự 
hợp tác của Hội đoàn Văn hóa bạn trong những năm gần đây, 
Đặc San mỗi ngày trở nên đa dạng với nhiều bài viết phong 
phú hơn. Đặc biệt, với sự góp mặt của Nhóm Nhân Ảnh Tân 
Văn; trong đó có sự tham gia của cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa 
Giáo dục và Thanh niên, cố Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm (vừa 
mãn phần năm 2016); cùng Giáo sư Trần Mạnh Chi, người đã 
từng giảng dạy các môn Toán, Lý, Hóa tại trường Trung học Kỹ 
thuật Tây Ninh trước năm 1975. 
 
Rất mong quý vị tiếp tục hợp tác và đóng góp ý kiến xây dựng, 
để “Đặc san Tây Ninh Quê Tôi”luôn đươc đón nhận trong mong 
đợi và yêu thương của quý đồng hương; cũng như của các đọc 
giả xa gần mỗi ngày một nhiều hơn. 
 
Trong tâm tư của Người Việt ly hương hướng về quê nhà, mọi 
người chúng ta đều chờ đợi trong niềm hy vọng vào câu Sấm 
truyền của Trạng Trình “Thân Dậu niên lai kiến thái bình”. 
 
Chân thành cám ơn. 
 
Ban Biên Tập 
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Câu Đối Tết – Xuaân Đinh Dậu 2017 
(TMC sưu tầm) 

 

 
 
 

Ngày Xuân Hạnh Phúc Bình An Đến 
Năm Mới Vinh Hoa Phú Quý Về. 
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Thiên Tăng Tuế Nguyệt Niên Tăng Thọ 
Xuân Mãn Càn Khôn Phúc Mãn Đường. 
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Xuân Đáo Bình An Tài Lợi Tiến 

Mai Khai Phú Quý Lộc Quyền Lai. 
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Taân  Nieân  Khai  Buùt 
 

 
 

Naêm môùi vöøa qua gôûi ñoâi lôøi 
 

Chuùc möøng xuaân ñeán khaép muoân nôi. 
 

Thaû thô môû  ñaàu naêm  Ñinh Daäu 
 

Haïnh phuùc an bình hoàn thaûnh thôi 
 

Cuøng quí vò tao nhaân maëc khaùch 
 

Baùch nieân thoï chö laõo xuaân thôøi  
 

Neùt roàng hoa phuïng ta phoùng buùt 
 

Khai buùt  ñaàu xuaân traân troïng môøi 
 
 

Trần Việt Hải, Los Angêlês. 
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TỤC KHAI BÚT VÀ XIN CHỮ ĐẦU NĂM ĐẦU XUÂN 
 

 
 
Tục “Khai bút đầu xuân” không phải là một nghi lễ bắt buộc 
trong ngày Tết. Nhưng từ lâu, nó đã được duy trì như một nét 
đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Trước đây thường chỉ 
có những ông đồ, thầy đồ, học sĩ… mới thực hiện nghi thức khai 
bút. Sau lễ cúng giao thừa, họ sẽ đốt lư trầm bên bàn viết và cầm 
cây bút thảo những câu đối hay, những chữ có ý nghĩa lên giấy 
đỏ hoặc giấy hoa tiên. 
Ngày nay, tục “khai bút đầu xuân” đã có nhiều thay đổi. Nó 
không còn phổ biến mà mang đậm ý nghĩa như xưa nữa. Tuy 
nhiên, với nhiều gia đình, đặc biệt là các học sinh, giới văn sĩ, thi 
sĩ, người làm nghề viết lách… phong tục này vẫn rất được coi 
trọng. Bởi ngoài những giá trị chân thiện mỹ, việc “khai bút đầu 
xuân” còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ tượng 
trưng cho sự khởi đầu một sự nghiệp, sự học mà còn gửi gắm 
rất nhiều tâm tư, nguyện vọng về một năm mới suôn sẻ, hạnh 
phúc và thành công. 
* Ý nghĩa tục khai bút đầu xuân 
Với những thời kỳ khác nhau, đối tượng khác nhau, tục khai bút 
cũng có phần khác biệt. Với những gia đình có con êm đang đi 
học, chữ viết khai xuân thường đơn giản hơn, nhưng đối vói các 
thi nhân, văn nhân, khai bút có thể là sáng tác cả một tác phẩm; 
Người họa sĩ sẽ vẽ một bức tranh, các ông đồ thường viết câu 
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đối Xuân rồi tặng cho người thân, bạn bè lấy lộc... Người học thì 
viết lên những mong muốn cho một năm mới nhiều thuận lộc, 
học hành tiến bộ và tương lai nghề nghiệp tốt. Người đi làm thì 
mong cho công việc thuận buồm, xuôi gió và ngày càng phát đạt. 
Tục khai bút đầu xuân không chỉ thể hiện giá trị nhân văn sâu 
sắc của dân tộc ta mà còn thể hiện tính chân - thiện - mỹ và được 
thổi vào đó một ý nghĩa tâm linh chính là ước nguyện trong năm 
mới của người thực hiện nghi thức này. Chính vì vậy, nếu viết 
chữ đẹp thì người viết tin rằng cả năm sẽ hanh thông, suôn sẻ. 
Khai bút đầu xuân là một phong tục truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc Việt trong những ngày đầu năm. Mặc dù đã trải qua thời 
gian dài có những biến đổi của thời cuộc song tục khai bút đầu 
xuân vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đây là một phong 
tục nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo 
của dân tộc. 
 

 
 
A/. Khai bút đầu năm đầu xuân là gì? 
* Khai bút đầu năm đầu xuân là một phong tục thể hiện nét đẹp 
của văn hóa người Việt Nam. Khai bút đầu xuân là bạn cầm bút 
viết hoặc vẽ lần đầu tiên vào dịp đầu năm. Tục khai bút không 
phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày Tết, nhưng từ bao lâu 
nay, nó vẫn được mọi người đề cập đến nhiều trong cuộc sống, 
nhất là những ngày đầu năm. 

15 
 

* Trong văn hóa và thói quên của người Việt, mọi người quan 
niệm rằng, ngày đầu tiên của năm là ngày quan trọng cho một 
khởi đầu mới. Những ngày đầu tiêu của năm, nếu mọi việc suôn 
sẻ, ai nấy vui vẻ thì cả năm sẽ luôn được may mắn. Tục khai bút 
đầu năm luôn luôn được mọi người hưởng ứng nhằm nhắc nhở 
nhau thực hiện, mong cho một năm mới phát tài. 
* Tục khai bút ngày xưa có ông đồ, thầy đồ, học sĩ, ngày nay có 
học sinh, giới văn sĩ, thi sĩ, người làm nghề viết. Thường thì sau 
giao thừa, mọi người sẽ chọn một giờ tốt để làm lễ khai bút. Đây 
cũng chỉ là một lễ tượng trưng, gọi là để bắt đầu sự nghiệp, sự 
học, sự viết cho một năm mới. Ngoài ra không nhất thiết phải 
khai bút vào ngay sau giao thừa, mà có thể chọn một ngày hay 
một giờ thích hợp nào đó để khai bút, từ ngày mồng một Tết cho 
đến những ngày sau đó. 
B/. Khai bút đầu năm đầu xuân nên viết gì? 
* Có người chỉ viết lên ngày, tháng đánh dấu việc khai bút, 
nhưng cũng có người sáng tác cả một tác phẩm đầu năm cho lúc 
khởi đầu này. Cũng có người viết lên những mong muốn cho 
một năm mới nhiều thuận lợi, học hành được tiến bộ và tương 
lai nghề nghiệp rộng mở. Những ông đồ hay Nho sĩ khai bút 
thường viết câu đối hoặc một chữ đẹp để trêo trong nhà. 
* Ngày xưa, nội dung bài khai bút thường là một câu đối, một 
bài thơ đường luật ứng tác, hoặc một câu danh ngôn. 
* Đôi khi bài khai bút lại là một vài lời tâm nguyện dành cho năm 
mới. 
* Sau này, nội dung bài khai bút được biến hóa phong phú hơn 
tùy thêo hoàn cảnh, sở thích, và thông điệp mà mỗi cá nhân 
muốn truyền tải cho bạn bè, đồng nghiệp, hoặc hội đoàn của 
mình. 
* Có khi là mở đầu một cuốn sổ nhật ký hoặc một án thư. 
C/. Tục xin chữ đầu năm: 
* Ngoài phong tục Khai bút vào dịp Tết, ngưòi Việt ta còn có một 
phong tục khác cũng đề cao tinh thần yêu quý chữ. Đó là phong 
tục Xin chữ đầu xuân. Vào giờ khắc giao thừa, người Việt ta tin 
rằng cầu xin khấn nguyện điều lành vào thời khắc này sẽ rất linh 
thiêng và ảnh hưởng suốt trong năm. Xin chữ là một nét đẹp văn 
hóa cần phát huy. Chỉ một chữ mà có ý nghĩa về đạo đức và đời 
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sống đốỉ với những con người cụ thể sẽ giá trị hơn nhiều những 
lời rao. 
* Ngày xưa, dân ta ở mọi tầng lớp xin chữ đầu xuân và người cho 
chữ là các thầy đồ. Các thầy đồ Nho học, Hán học, và Quốc Ngữ 
học thả hồn thêo nét bút mà tặng lại cho người xin chữ cái tâm 
tế của mình đã được gửi qua nét chữ và nội dung của chữ thêo 
ước nguyện của người xin. Đó là cách tặng lộc qua nét chữ một 
cách rất tinh tế và khéo léo của người Việt trong những ngày 
đầu xuân. 
* Gác thầy đồ Hán học và Quốc ngữ học tha hồ thả hồn thêo nét 
bút mà tặng lại cho ngưòi xin cái tâm, cái tài của mình được gửi 
qua nét chữ và nội dung của chữ “thêo ước nguyện của người 
xin. 
* Trong số chữ xin thì chữ Đạt, chữ Đăng Khoa, chữ Tâm… là 
những chữ để làm người mẹ cha mong muốn. 
* Chữ Tâm là bậc nhất, gần gũi và thiết thực. Điều này lứa tuổi 
nào cũng cần, cũng phải có. Nhẫn là chữ được nhiều người ở 
nhiều lứa tuổi kháo nhau xin. Chữ Nhẫn trêo trước mặt để luôn 
tỉnh táo trong công việc. Chữ Nhẫn là để dùng cho người mới 
bước vào đời, mới có công ăn việc làm. Nhẫn nghĩa là nhẫn nại, 
nhẫn chịu. 
D/. Khai bút đầu xuân ngày nay: 
* Ngày nay, tục khai bút đầu xuân đã có nhiều thay đổi. Nó không 
còn phổ biến và mang đậm ý nghĩa như xưa nữa. Một số ít gia 
đình, đặc biệt là các học sinh, giới văn sĩ, thi sĩ, người làm nghề 
viết lách… phong tục này vẫn rất được coi trọng. Bởi ngoài 
những giá trị chân thiện mỹ, việc khai bút đầu xuân còn có ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ tượng trưng cho sự khởi 
đầu một sự nghiệp, sự học mà còn gửi gắm rất nhiều tâm tư, 
nguyện vọng về một năm mới suôn sẻ, hạnh phúc và thành công. 
 
(Bài theo net) 
Trần Việt Hải, Los Angeles. 
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Sớ Táo Quân 2017 
 
Dạ dạdạdạ… 
Cứ hễ cuối năm, Táo Thần tỉ mỉ, 
Suốt năm Con Khỉ, lôi thôi nhức đầu… 

 Kinh Tế toàn cầu, thật là mệt mỏi,  
 Nước Anh rút khỏi, thị trường Âu Châu… 

Tiền tài về đâu, vật chất về đâu? 
Dân nghèo cụt vốn, kẻ giàu giàu thêm… 
   Nước Mỹ lo lắng ngày đêm, 
   Súng nổ loạn xạ giết thêm dân lành… 
   Trưng cầu dân ý loanh quanh, 
   Cho dân giữ súng bó tay cũng đành… 
   Âu Châu thì khủng bố hoành hành, 
   Di dân lánh nạn khắp thành Pa-ris… 
   I sis nổi dậy làm chi…  
   Nhân danh Hồi Giáo hiểm nguy dân tình… 
    Còn Giao Thông Vận Tải nước mình, 
    Mưa dầm lũ lục bất bình lội sông… 
    Cầu cống thì chẳng chịu thông, 
    Cửa nhà qui hoạch mênh mông công trình… 
    Qua ngành Thẩm Mỹ đẹp xinh… 
    Giải phẩu mông, ngực, mắt, môi gợi tình… 
    Ngành Nails thì hoành tráng linh đình, 
    Hồng nhan bạc triệu dân mình giàu to… 
    Lo tổ chức cuộc thi Hoa Hậu, 
    Đút tiền thì cho đậu vinh quang… 
    Giám khảo ngồi chấm giải nghênh ngang, 
    Ai Xấu nhất chung tiền quan chấm đẹp… 
   Chuyện Tổng Thống Hoa Kỳ Barac, 
   Ghé qua thăm đất nước Việt Nam… 
   Dân Sài Gòn chào đón thật rình rang, 
   Tình Việt Mỹ ngập tràn thắm thiết… 
   Obama người đầy tình thân ái, 
   Miệng tươi cười lòng sảng khoái bao dung…  
   Ôm Việt Nam xoa dịu nỗi đau chung, 
   Quên quá khứ, xây tương lai tuổi trẻ… 
   Suốt 8 năm, hai nhiệm kỳ Tổng Thống, 
   Giữ hòa bình, khắp Nam Bắc Tây Đông… 
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Sớ Táo Quân 2017 
 
Dạ dạdạdạ… 
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   Âu Châu thì khủng bố hoành hành, 
   Di dân lánh nạn khắp thành Pa-ris… 
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   Giữ hòa bình, khắp Nam Bắc Tây Đông… 
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 Sắp mãn nhiệm trao quyền cho người mới, 
 Tiếp tục làm, những dự án dở dang… 
Nhưng Ngọc Hoàng ơi… 
lòng Táo Thần lại đau uất nghẹn, 
Thương quê mình Vũng Án nhuộm màu đên… 
Bởi vì đâu mà Hà Tĩnh rối rên… 
Cá Tôm chết nằm phơi đầy trên biển… 
Formosa đứng ra nhận lỗi, 
Chịu bồi thường cho dân khỏi kêu ca… 
Dân bất bình phải nhờ đến Ông Cha… 
Dân khiếu kiện đòi Formosa đóng cửa… 
Biển chết đâu phải một ngày một bữa, 
Năm tháng dài ai biết được ngày mai?… 
Dân biển nghèo đâu còn kế sinh nhai, 
Nạn đói sẽ tràn lan vùng biển chết… 
   Còn chuyện tranh chấp Biển Đông lộn xộn, 
   Trung Quốc giành lấn chiếm hung hăng… 
   Hoàng Trường Sa Tàu vẫn cứ khăng khăng, 
   Bác bỏ hết những chứng từ Quốc Tế… 
    Rồi chuyện Bắc Hàn kiêu căng tự phụ 
    Dọa Nam Hàn bằng Vũ Khí Hạt Nhân… 
    Đất nước nghèo, dân đói mặc dân, 
    Kim Chủ Tịch cứ ung dung béo tốt 
   Nạn Thiên Tai bão Mathêw dữ dội, 
   Giêo kinh hoàng một vùng biển Florida… 
   Giông gió to cuồng bạo cuốn trôi nhà, 
   Gây thiệt mạng hàng ngàn dân vô tội… 
 
   Năm nay chậm trễ, cá chép còn xương 
   Bởi bọn con buôn, bán người bán biển… 
   Một bọn độc hiểm, giết hại dân lành 
   Một bọn ngu đần, ăn ngang nói ngược 
   Dân Việt vô phước, hơn bốn mươi năm 
   Nuôi mối hờn căm, bao giờ rửa sạch! 
    Bày trò “minh bạch”, hạm lớn hạm con 
    Một bọn vuông tròn, chơi trò dân chủ 
    Từ tên Trọng lú, đến mụ Kim Ngân 
    Vừa “nuốt” vừa la, như bầy thảo khấu 
    Nhai cả xương xẩu, của đám dân nghèo 
    Dân đói chèo quêo, cộng không cần biết 
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    Miền Trung cạn kiệt, kể từ tháng tư… 
 Khải tấu Ngọc Hoàng, bốn tỉnh miền Trung 
 Sau vụ cá chết, gia đình khánh kiệt, bỏ biển nêo thuyền 
   Bởi bọn “chính quyền”, tham lam hết biết 
   Muôn dân khóc thét, bỏ cửa bỏ nhà 
   Bỏ cả mồ cha, tha phương cầu thực… 
   Muôn dân mong ngóng, chờ tiền bồi thường 
   Người dân hết đường, đứng lên phản đối… 
    
   Miền Trung bỏ biển, bỏ cả xóm làng 
   Sống kiếp lang thang, mà vẫn chưa thoát 
   Việt cộng tàn ác, truy diệt không tha 
   Tan tác cửa nhà, bằng trò “Xả lũ” 
   Thần xin tâu thật, cũng tại Ông trời 
   Tiếp tay hại người, ở nơi trần thế… 
   Ngọc Hoàng xử tệ, Thần xin khấu đầu 
   Thành khẩn trình tâu, Ngọc Hoàng thấu đáo 
   Cả họ “nhà cáo”, bán nước hại dân 
   Đúng lũ ngu đần, ăn gian nói dối 
   Đầu đội nón cối, chân đạp dép râu 
   Dân tình điên đầu, đứng đầu là Trọng lú 
   Đã già lụ khụ, tay tổ gian tham 
   Đến Trần Đại Quang, đóng vai chủ tịch 
   Đạt bao kỳ tích, từ ngành công an 
   Chính gã tham tàn, khéo tài luồn lọt 
   Như loài khỉ đột, nguyễn Thị Kim Ngân 
   Già vẫn còn gân, tú bà chính hiệu 
   Xuân phúc ngọng nghịu, ma-dzê Việt Nam 
   Dốt còn oang oang, tưởng mình hay chữ 
   Đó là tứ trụ, khuynh đảo quê hương 
   Độc ác khôn lường, phá tan đất nước 
   Ngọc Hoàng làm phước, giải xuống Diêm Vương 
   Cho chúng hết đường, khoa môi múa mỏ… 
   Còn xứ Hoa Kỳ, bầu cử tông tông 
   chuyện cũng lòng vòng, Thần xin tâurõ… 
   Cuối năm Bính Thân, cụ Trump xuất thần 
   Trong cuộc đọ sức, Hi la ry uất ức 
   Khóc đứng khóc ngồi, kiện cáo lôi thôi 
   Trò cười dân chủ, đại biểu không đủ 
   Chiếm ghế tông tông, nên đứng chổng mông 
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Than trời trách đất, mấy con lật đật, đứng ngoài hà hơi 
   Kiểm phiếu tơi bời, các ngài đại biểu 
   Cười ruồi chế diễu, dồn phiếu cho Trump 
   Uất ức vô ngần, cũng đành im tiếng 
   Ngậm câm đau điếng, hí hởn phên ni 
   Tổng Thống Hoa Kỳ, bốn năm Bạch Ốc   
  Viện trên viện dưới,Thống Đốc mọi miền 
  Cộng Hòa chiếm cả, Ba-Ma tá hỏa, cũng đành nín khê 
  Dân chủ chạy tê , chờ qua kỳ tới 
  Cộng đồng người Việt, Hải Ngoại hết lòng 
 vận động khắp nơi, tiếp sức hà hơi, cho dân trong nước 
 Tiền bạc áo quần, cứu đói muôn dân 
 Biển dơ cá chết, do For-mố-sà… 
 Than van thảm khóc, bọn cộng làm ngơ 
 Bịt tai “phớt lờ”, tiền thời bỏ túi 
 Toàn dân chống đối, biểu tình khắp nơi 
 Tiếng than thấu trời, đơn từ khiếu nại, 
 Bọn “Đầy tớ dân”, cứ như bọn đần, trơ trơ mắt ốc 
 Mặc dân than khóc, Đói lạnh từng ngày. 
Thế giới cũng nghe, nhưng chúng chia phê, dấu trên bịt dưới 
 Bước sang năm mới, điều động Thần Gà… 
 Diệt lũ gian tà, cho dân bớt khổ… 
 
Còn chuyện tỉnh nhà, ở nơi hải ngoại.  
Một mình Thiện Đức 
Tổ chức diễn hành rồi tới Tân Xuân,  
Tiệc hè Picnic, trung tâm Minh Đức   
Rồi đến Trung Thu thật lu xà bu   
Cõng vác trên vai ngà voi thiên hạ  
Mà quên chuyện nhà ,  
Bà xã rầy rà cũng đành chịu vậy  
Vì số con la, con lừa cỏng nặng 
Nhưng mà được tiếng 
Gánh vác việc chung , Tây Ninh lừng tiếng 
Mà lừng tiếng …lóc cóc, lóc cóc… 
Cuối năm bái biệt, từ giả bà con để lo chuyện khác  
Nên trao cái mác Hội trưởng Tây Ninh 
Cho Hoa Thế Nhân  
Tiến lên lèo lái mà lèo lái … 
Còn vài chuyện khác, Thần xin gác lại, vì đã quá dài… 
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Thần Táo kính chúc, Ngọc Hoàng vạn phúc 
Mọi giới đồng bào, sức khỏe dồi dào, an khang hưởng phước 
  Cũng nhờ ơn đức, cụ ông cụ bà 
  Trẻ cũng như già, sống lâu trăm tuổi 
  Các cô phơi phới, kiếm được chồng sang 
  Vàng bạc rình rang, vui nhà vui cửa… 
  Các cụ cao niên,  luôn luôn mạnh khỏe, 
  Thương gia mua bán, thu nhập tăng cao… 
  Cộng Đồng đoàn kết, nắm bắt tay nhau, 
  Hài hòa cuộc sống dạ vâng dạ vâng 
Bái biệt Ngọc Hoàng, Táo xin về lại, ở chốn dương trần 
Đinh Dậu đến gần, Bính Thân cáo biệt…Táo thần cũng xin cáo 
biệt… 
 
Nghệ Sĩ Chí Tâm 
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Ý nghĩa Tết Nguyên Ðán 
 

Giáo Sư Lưu Trung Khảo 
 

 

 
Giáo sư Lưu Trung Khảo     

Friday, January 03, 2014 

 

LTS: Được sự đồng ý của Giáo Sư Lưu Trung Khảo, tác giả bài 
viết “Ý nghĩa Tết Nguyên Đán” trong cuốn sách “Giáo Sư Lưu 
Trung Khảo Dưới Cái Nhìn Của Bạn Bè”, ban biên tập trang 
Tiếng Việt Dấu Yêu xin trích một phần những ý chính và trình 
bày cho phù hợp với trình độ giúp các êm học sinh học hỏi trong 
dịp Xuân về. 

*** 

Xuân đến rồi Xuân lại đi. Mỗi độ Xuân về Tết đến, Xuân lại mang 
cho mình một cái tên mới. Không biết trước khi hai họ Hy, Hòa 
làm lịch, mỗi năm đã có một tên chưa, nhưng từ khi có lịch phân 
chia ra tứ thời, bát tiết thì mỗi năm mới có một tên riêng. Xuân 
có 60 tên khác nhau, thêo đúng một chu kỳ của vòng hoa-giáp. 
Lấy chữ đầu của 10 thiên-can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, 
Canh, Tân, Nhâm, Quý) và 12 địa-chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, 
Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) làm điểm khởi hành. Thí dụ 
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năm 1990 là năm Canh-Ngọ thì năm 1991 sẽ là Tân-Mùi, năm 
1994 là Giáp Tuất, v.v... 

Giáo Sư Lưu Trung Khảo phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ ra 
mắt sách “Đề nghị thống nhất cách viết chữ quốc ngữ”. (Hình: 
Linh Nguyễn/Người Việt) 

Cho nên trong cái ý nghĩa triết lý về Tết ở Việt Nam, ta có thể rút 
ra được hai bài học: 

1. Thuận thêo thiên nhiên mà sinh hoạt thêo tự nhiên vì thiên lý 
như thế nào thì nhân tâm như thế ấy. 

2. Tin tưởng vào luật tuần hoàn của tạo hóa. Sự khó khăn nghèo 
khó hiện tại chỉ có tính cách nhất thời. Mùa Ðông lạnh lẽo khắc 
nghiệt, u ám rồi sẽ qua đi để nhường chỗ cho một mùa Xuân 
tươi sáng. 

Ý nghĩa nhân văn 

Cũng bởi mùa Xuân là mùa của hy vọng của sự đổi mới, cho nên 
ý nghĩa về nhân văn của Tết cũng đáng để chúng ta suy ngẫm: 

Sự giao cảm giữa trời đất và con người cùng thần linh. Mỗi năm 
vào dịp Tết đến, các vua chúa xưa mới làm lễ tế giao. Tế giao là 
lễ tế trời đất (Thiên-hoàng, Ðịa-kỳ). Trước Tết, khâm thiên giám 
chọn ngày tốt trong những ngày có số đơn (mồng) để trình vua. 
Vua định ngày và đích thân làm chủ tế. 

Thêo tài liệu viết tay của thầy giảng Bénito Thiện còn tàng trữ 
trong thư viện Tòa Thánh Vatican thì trong lễ tế giao, vua chúa 
cầu xin trời đất cho thiên hạ được mùa và bá tánh được an lành. 
Vua chúa thì tế trời đất, các quan tỉnh, phủ, huyện thì tế thần 
linh địa phương, chức dịch trong làng thì Thành Hoàng, gia 
tướng thì lễ tổ tiên. Sau này đến đời nhà Nguyễn mới không tế 
giao những ngày đầu năm như các triều đại cũ. Ông vua cuối 
cùng của nhà Nguyễn trong lần tế giao cuối cùng lại tổ chức ở 
Cao nguyên chứ không phải ở kinh đô và dùng một đàn voi sống 
bao quanh tế đàn. Mặt khác, nếu để ý nhận xét về cấp bậc của 
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năm 1990 là năm Canh-Ngọ thì năm 1991 sẽ là Tân-Mùi, năm 
1994 là Giáp Tuất, v.v... 
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Linh Nguyễn/Người Việt) 
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người chủ tế, ta thấy có sự phân chia về thẩm quyền. Vua chúa 
thì cúng tế trời đất, các quan thì cúng tế thần linh trong địa 
phương địa hạt, lý trưởng hay tiên chỉ thì cúng tế Thành hoàng 
bản tổ và gia trưởng thì cúng tổ tiên ông bà. Trong làng đêm 30 
Tết, các chức sắc trong Hội đồng Kỳ-mục cùng dân làng tụ tập 
tại đình làng cầu xin Thành hoàng bản thổ phù hộ cho dân làng 
được bình an, mùa màng được tốt, hoa lợi thâu hoạch được 
nhiều, súc vật được khỏê mạnh và sinh sản được nhiều. Gia 
trưởng thì cầu tổ tiên, ông bà, thổ thần, thổ địa phù hộ cho con 
cháu được khỏê mạnh, gia đạo được bình yên, mùa màng được 
tốt đẹp. 

2. Không có biên giới ngăn cách giữa người sống và người chết. 
Thêo giáo sĩ Marini, một giáo sĩ người Ý sống ở Ðàng Ngoài vào 
giữa thế kỷ 17 thì vào lúc giao thừa mọi người phải mở rộng nhà 
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guốc mới để đi và có mía sẵn làm gậy chống. Chiều 30 hay tối 30 
làm lễ rước ông bà về ăn Tết với con cháu, sang mồng 1 cho đến 
hết ngày mồng 3, mọi người trong nhà thắp hương trên bàn thờ 
tổ làm lễ cúng gia tiên, mời tổ tiên về hướng cỗ bàn cùng với con 
cháu đồng thời cầu xin tổ tiên phù hộ cho con cháu được mạnh 
khỏê và làm ăn được tấn tới. Sau đó, con cháu chúc tuổi ông bà 
cha mẹ, đầy tớ chúc chủ nhà và ông bà cha mẹ mừng tuổi cho 
con cháu và gia nhân. Có lẽ vì vậy mà ở Việt Nam chỉ có mừng 
tuổi ngày Tết, làm lễ mừng thọ vào những năm 50, 55, 60, 70, 
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Năm nào vào dịp Tết đến cũng chúc tuổi người lớn, người già, 
mừng tuổi trẻ con thì còn cần gì đến sinh nhật như kiểu Tây 
phương. Tổ chức sinh nhật kiểu Tây phương có tính cách cá 
nhân còn chúc tuổi mừng tuổi kiểu Việt Nam có tính cách gia 
đình và toàn thể hơn...Trong làng xã, ngoài chức vị tiên chỉ do 
những vị khoa bảng hay vị quan to hoặc chức cao cấp nhất đảm 
trách, còn có vị tiên chỉ lão tức là lão bang có tuổi thọ cao nhất 
làng. Nhân tước đáng trọng nhưng thiên tước tức là tuổi thọ do 
trời ban cho con người còn đáng trọng hơn nhiều. 
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Xã hội Việt Nam không coi con người là một bộ phận sản xuất, 
không nhìn con người như một phương tiện đầu tư mà luôn 
luôn tôn trọng con người một cách toàn diện. Tinh thần nhân 
bản của văn hóa Việt Nam chính là chỗ đó. Cũng trong ý niệm 
thờ người lúc chết cũng như khi còn sống, lúc đã mất cũng như 
khi còn tại thế, ta còn tục tảo mộ chiều 30 Tết. Con cháu thường 
phát cỏ, đắp nấm, quét vôi mộ phần ông bà tổ tiên, cắm một vài 
nén hương, bày một vài đồ cúng trước phần một. Nếu người 
sống lau chùi dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết thì tại sao không săn 
sóc phần mộ tức lànhà cửa của người quá vãng trong dịp Tết 
đến Xuân về ? 

3. Tinh thần tống cựu nghinh tân. Tống cựu là tiễn đưa cái cũ, 
nghinh tân là tiếp đón cái mới. Tiễn đưa cái cũ không phải là 
khinh thường, coi khinh cái cũ. Cái cũ có giá trị của nó. Không có 
cái cũ thì làm sao có cái mới. Tuy nhiên muốn tiếp nhận cái mới 
phải có sự chuẩn bị. Ngày 30 Tết Tây Ðịnh Vương Ðịnh Tạc cùng 
các quan quân thêo hầu ra ngoài vương phủ để đi tắm sông hoặc 
một căn nhà gần đấy hầu thanh tẩy cuộc sống dĩ vãng, đón nhận 
đời sống mới trong năm tới. Không kể tới cuộc thanh tẩy cơ thể, 
nhà cửa cũng phải được quét dọn sạch sẽ và trang hoàng cho 
đẹp. Với cây nêu, với những hình cung tên, cày bừa bằng vôi bột 
vẽ trước sân, với những câu đối mừng Xuân, với những bức 
tranh Tết, với những mâm quả tử, với những đồ tam sự, ngũ sự 
bóng loáng với hương đèn nghi ngút, với nghi phục mới tinh, 
mọi người còn chuẩn bị tinh thần cho mình để tiếp nhận một 
năm mới, với những luồng sinh khí và những nguồn hy vọng 
mới.  

Cũng trong tinh thần tống cựu nghinh tân đó phải kể tới tục 
phong ấn. Cuối năm, khoảng 25, 26 tháng Chạp, ấn dấu của vua 
chúa, quan quyền đều được lau chùi sạch sẽ cất vào hộp vì sẽ 
không dùng tới trong những ngày cuối năm và đầu năm. Khí giới 
của quân lính cũng được lau bóng và gác lên giá. Dùng binh khí 
trong những ngày này là sự bất tường. Qua năm mới, chọn được 
ngày tốt mới lấy ấn, dấu hiệu ra làm lễ khai bút, và khai ấn.  

 
Tục đòi nợ cuối năm cũng nằm trong tinh thần trên. Ai có vay 
mượn công nợ gì phải lo thanh toán ngay trong năm cũ. Từ 
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những đồ dùng nhỏ nhất mượn của nhau cho đến tư trang, tiền 
bạc, nếu đủ điều kiện phải lo trang trải cho thanh thỏa. Nếu 
không được sự đồng ý của chủ nợ cho khất lại. Nhược bằng 
không như thế, con nợ mà bị chủ nợ thúc giục, đòi hỏi vào những 
ngày đầu năm là sẽ bị không may, sẽ bị dông suốt năm.  

Tục xông đất cũng vậy. Sáng mồng 1, chủ nhà thường hẹn trước 
một người khách hiền lành đứng đắn, lanh lợi vui vẻ đến sớm 
để xông đất. Người xông đất là người khách thứ nhất trong năm. 
Phải có người xông đất rồi, thì trong nhà mới mở cổng ngõ để 
đón tiếp mọi người và để cho người trong nhà ra đường. Người 
ta tin rằng, đức hạnh của người xông đất sẽ xua đuổi những cái 
xấu cũ ra khỏi nhà và đồng thời mang sự may mắn, hạnh phúc 
và thịnh vượng mới cho gia chủ. 

4. Biểu lộ tình hữu nghị, thân ái và bình đẳng. Trong 3 ngày Tết, 
người ta đi chúc tuổi nhau. Thường thì người dưới đi chúc tuổi 
người trên trước. Sáng mồng 1 con cháu chúc cha mẹ ông bà chú 
bác. Học trò chúc Tết thầy. Ðồ lễ thường là thực phẩm : rượu, 
trà, gạo, cau, đường, trái cây, bánh, mức, hêo, gà. Vua chúa sai 
người bưng quà tới ban đồ lễ cho các quan. Ði thêo có lính hầu 
chê lọng cho hộp phẩm-phục để tỏ sự cung kính món quà vua 
chúa ban cho. Trong dân gian thì con cháu chúc tuổi ông bà, cha 
mẹ, chú bác, cô dì, anh chị, con rể chúc Tết gia đình bên vợ 
(thường vào ngày mồng 2), học trò chúc Tết thầy (thường vào 
ngày mồng 3), bởi thế có câu ca : 

Mồng một chúc Tết mẹ cha, 
Mồng hai tết vợ, mồng ba tết thầy. 

Người ta mừng nhau gia đạo bình an, thăng quan tiến chức, nhất 
bản vạn lợi, đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái, tăng phúc, tăng 
thọ, vân vân... Vào nhà ai cũng làm lễ gia tiên, chúc mừng nhộn 
nhịp và được mời ăn. Không ai được phép từ chối, vì từ chối như 
vậy là coi thường gia chủ, là bất lịch sự. Dù có no cách mấy đi 
nữa cũng phải nhấm nháp chút rượu hoặc trà hoặc ăn một vài 
miếng bánh lấy may. Trẻ con được tiền mừng tuổi nên vui lắm. 
Ai ai cũng nói, cũng chúc những điều tốt lành nhất. Những điều 
hiềm khích, đố kỵ được dẹp qua một bên. Tất cả đều được chuẩn 
bị tiếp nhận một năm mới đầy thân ái và hữu nghị. Như vậy ý 
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nghĩa nhân văn của Tết Nguyên Ðán đã mang lại cho chúng ta 3 
bài học sau đây : 

Không có biên giới ngăn cách giữa người sống và người chết, 
giữa thần linh với con người, trong những ngày mà Trời Ðất và 
Người hòa hợp với nhau. Tết đến là dịp của mọi người nhận biết 
vị trí đích thực của mình trong xã hội hầu có thể sống hòa bình 
thân ái với mọi người trong trật tự và kỷ cương. Tết đến là dịp 
của mọi người dẹp bỏ những cái xấu, cái dở trong năm cũ hầu 
mưu  Lo hoạch định một chương trình mới, với niềm lạc quan, 
tin tưởng và hi vọng trong năm mới. 

Giáo Sư Lưu Trung Khảo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi, 
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về . 
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vị trí đích thực của mình trong xã hội hầu có thể sống hòa bình 
thân ái với mọi người trong trật tự và kỷ cương. Tết đến là dịp 
của mọi người dẹp bỏ những cái xấu, cái dở trong năm cũ hầu 
mưu  Lo hoạch định một chương trình mới, với niềm lạc quan, 
tin tưởng và hi vọng trong năm mới. 

Giáo Sư Lưu Trung Khảo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi, 
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về . 
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Nguồn gốc và ý nghĩa nhân văn của 
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Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống 
của Việt Nam, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa 
một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên 
Đán Việt Nam có ý nhĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, thể hiện sự 
trường tồn cuộc sống, khao khát của con người về sự hài hòa 
Thiên - Địa - Nhân. Tết Nguyên Đán là sự biểu hiện của mối quan 
hệ giữa con người với thiên nhiên trong tinh thần văn hóa nông 
nghiệp; với gia tộc và xóm làng trong tính cộng đồng dân tộc; 
với niềm tin thiêng liêng, cao cả trong đời sống tâm linh... 
 
 
 
 
1. Tết Nguyên Đán    
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Tết Nguyên Đán (hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết 
Cổ truyền, Tết năm mới hay chỉ đơn giản: Tết) là dịp lễ quan 
trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam và một số các dân 
tộc chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc khác. Nguyên nghĩa của 
chữ "Tết" chính là "tiết". Hai chữ "Nguyên Đán" có gốc chữ Hán; 
"nguyên" có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và "đán" là buổi 
sáng sớm. Cho nên đọc đúng phiên âm phải là "Tiết Nguyên 
Đán" (Tết Nguyên Đán được người Trung Quốc ngày nay gọi là 
Xuân tiết, Tân niên hoặc Nông lịch tân niên). 
 
Do cách tính của Âm lịch Việt Nam có khác với Trung Quốc cho 
nên Tết Nguyên Đán của người Việt Nam không hoàn toàn trùng 
với Tết của người Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng bởi 
văn hóa Trung Quốc khác. 
 
Vì Âm lịch là lịch thêo chu kỳ vận hành của mặt trăng nên Tết 
Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương lịch. Do quy luật 3 năm 
nhuận một tháng của Âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết 
Nguyên Đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 Dương lịch 
và sau ngày 19 tháng 2 Dương lịch mà thường rơi vào khoảng 
cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch. Toàn bộ dịp Tết 
Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 
ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới (23 tháng Chạp đến 
hết ngày 7 tháng Giêng). 

  
2. Nguồn gốc Tết Nguyên Đán  
 
Thêo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết Nguyên Đán có từ đời 
Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi thêo từng thời kỳ. Đời Tam 
Vương, nhà Hạ chuộng màu đên nên chọn tháng giêng, tức tháng 
Dần. Nhà Thương thích màu trắng nên lấy tháng Sửu, tức tháng 
chạp, làm tháng đầu năm. Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng Tý, 
tức tháng mười một, làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan 
niệm về ngày giờ "tạo thiên lập địa" như sau: giờ Tý thì có trời, 
giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người nên đặt ra ngày Tết 
khác nhau. 
 
Đời Đông Chu, Khổng Tử đổi ngày Tết vào một tháng nhất định 
là tháng Dần. Đời nhà Tần (thế kỷ 3 TCN), Tần Thủy Hoàng lại 
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đổi qua tháng Hợi, tức tháng mười. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ 
Đế (140 TCN) lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức tháng giêng. 
Từ đó về sau, không còn triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. 
 
Đến đời Đông Phương Sóc, ông cho rằng ngày tạo thiên lập địa 
có thêm giống gà, ngày thứ hai có thêm chó, ngày thứ ba có thêm 
lợn, ngày thứ tư sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu 
sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người và ngày thứ tám mới 
sinh ra ngũ cốc. 
 
Vì thế, ngày Tết thường được kể từ ngày mồng một cho đến hết 
ngày mồng bảy. 
 
3. Ý nghĩa nhân văn của Tết Nguyên Đán Việt Nam 
 
3.1. Tết Nguyên Đán biểu hiện sự giao cảm giữa trời đất và 
con người với thần linh 
 
Xét ở góc độ mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Tết - 
do tiết (thời tiết) thuận thêo sự vận hành của vũ trụ, biểu hiện 
ở sự chu chuyển lần lượt các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông - có một 
ý nghĩa đặc biệt đối với một xã hội mà nền kinh tế vẫn còn dựa 
vào nông nghiệp làm chính.  
Thêo tín ngưỡng dân gian bắt nguồn từ quan niệm "Ơn trời mưa 
nắng phải thì", người nông dân còn cho đây là dịp để tưởng nhớ 
đến các vị thần linh có liên quan đến sự được, mất của mùa 
màng như thần Đất, thần Mưa, thần Sấm, thần Nước, thần Mặt 
trời... người nông dân cũng không quên ơn những loài vật, cây 
cối đã giúp đỡ, nuôi sống họ, từ hạt lúa đến trâu bò, gia súc, gia 
cầm trong những ngày này. 
 
3.2. Tết Nguyên Đán là ngày đoàn viên của mọi gia đình 
             
Người Việt Nam có tục hằng năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ 
nghề gì, ở bất cứ nơi đâu đều mong được trở về sum họp dưới 
mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ 
tổ tiên, thăm lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân 
nhà,... được sống lại với những kỷ niệm đầy ắp yêu thương của 
tuổi thơ yêu dấu. "Về quê ăn Tết", đó không phải là một khái 
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niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về 
với cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn. 
             
Thêo quan niệm của người Việt Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày 
đoàn tụ, đoàn viên, mối quan hệ họ hàng làng xóm được mở 
rộng ra, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung cho cả xã hội: 
tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò, bệnh nhân với thầy thuốc, 
ông mai bà mối đã từng tác thành đôi lứa, bè bạn cố tri... 
             
Tết cũng là ngày đoàn tụ với cả những người đã mất. Từ bữa 
cơm tối đêm 30, trước giao thừa, các gia đình đã thắp hương 
mời hương linh ông bà và tổ tiên và những người thân đã qua 
đời về ăn cơm, vui Tết với con cháu (cúng gia tiên). Trong mỗi 
gia đình Việt Nam, bàn thờ gia tiên có một  vị trí rất quan trọng. 
Bàn thờ gia tiên ngày Tết là sự thể hiện lòng tưởng nhớ, kính 
trọng của người Việt đối với tổ tiên, người thân đã khuất với 
những mâm ngũ quả được lựa chọn kỹ lưỡng; mâm cỗ với nhiều 
món ngon hay những món ăn quên thuộc của người đã mất. 
             
Từ đây cho đến hết Tết, khói hương trên bàn thờ gia tiên quyện 
với không khí thiêng liêng của sự giao hòa vũ trụ làm cho con 
người trở nên gắn bó với gia đình của mình hơn bao giờ hết. Để 
sau Tết Nguyên Đán, cuộc sống lại bắt đầu một chu trình mới 
của một năm. Mọi người trở về với công việc thường nhật của 
mình, mang thêo những tình cảm gia đình đầm ấm có được 
trong những ngày Tết để hướng đến những niềm vui trong cuộc 
sống và những thành công mới trong tương lai. 
 
3.3. Tết Nguyên Đán là ngày ”làm mới” 
             
Tết là ngày đầu tiên trong năm mới, mọi người có cơ hội ngồi 
ôn lại việc cũ và “làm mới” mọi việc. Việc làm mới có thể được 
bắt đầu về hình thức như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa trang trí lại 
nhà cửa. Sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lư hương được 
đánh bóng. Bàn ghế tủ giường được lau chùi sạch sẻ.  
 
Người lớn cũng như trẻ con đều tắm rửa và mặc quần áo mới. 
Đây cũng là dịp mọi người làm mới lại về phần tình cảm và tinh 
thần để mối liên hệ với người thân được gắn bó hơn, tinh thần 
thoải mái, tươi vui hơn... Bao nhiêu mối nợ nần đều được thanh 
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toán trước khi bước qua năm mới. Với mỗi người, những buồn 
phiền, cãi vã được dẹp qua một bên. Tối thiểu ba ngày Tết, mọi 
người cười hòa với nhau, nói năng từ tốn, lịch sự để mong suốt 
năm sắp tới mối quan hệ được tốt đẹp. 
             
Người Việt Nam tin rằng những ngày Tết vui vẻ đầu năm báo 
hiệu một năm mới tốt đẹp sẽ tới. Năm cũ đi qua mang thêo 
những điều không may mắn và năm mới bắt đầu mang đến cho 
mọi người niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Nếu năm cũ khá may 
mắn, thì sự may mắn sẽ kéo dài qua năm sau. Với ý nghĩa này, 
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kia, dường như dân ta ăn Tết  “tây hóa” dần đi, sự thay đổi đó 
phần nào được thể hiện qua cách đón tết và trong việc sắm tết. 
              
Đời sống kinh tế được nâng cao đi kèm với những giá trị hưởng 
thụ về văn hóa tinh thần và vật chất, nhu cầu ăn ngon mặc đẹp 
là tự nhiên và có thể đáp ứng ngay khi cần chứ không phải đợi 
đến Tết như ngày xưa. Hơn nữa, ngày nay trong một năm có rất 
nhiều ngày lễ khác đang chi phối tầm quan trọng của ngày Tết 
cổ truyền. Vì vậy, dường như Tết bây giờ có phần nhạt hơn so 
với Tết xưa. 
 
Trong đời sống hiện đại, việc sắm Tết cũng ”hiện đại” thêo và sự 
ảnh hưởng văn hóa phương Tây rất rõ nét. Giờ đây người dân ít 
hào hứng với việc mua thực phẩm về tự chế biến mà đặt mua đồ 
đã chế biến sẵn cho tiện. Mâm cỗ ngày Tết giờ cũng phong phú 
hơn và đa dạng hơn. Bên cạnh những món ăn truyền thống của 
người Việt như bánh chưng xanh, giò, các món rau, món xào thì 
còn có những món ăn được du nhập từ Phương Tây.      
 
Trải qua bao biến thiên của thời đại, đến nay, quan niệm về Tết 
đã có nhiều thay đổi cả về mặt khái niệm lẫn hành vi. Bây giờ 
người ta quan niệm là “nghỉ Tết”, “chơi Tết” chứ không còn là 
“ăn Tết”. Khi cái ăn, cái mặc không còn là vấn đề quan trọng 
trong ngày Tết thì người ta hướng đến tinh thần nhiều hơn. Tết 
hiện đại mọi người thích nghỉ ngơi thoải mái, đi chơi nhiều hơn, 
nhân dịp Tết nhiều gia đình đã lên lịch trình cho một chuyến du 
lịch với người thân trong nhà hoặc cùng bạn bè, đồng nghiệp. 
 
Quà Tết bây giờ cũng khác. Trước đây, mọi người có thể chúc 
Tết nhau bằng cặp bánh, cân giò, với tấm lòng trân trọng mến 
thương. Bây giờ người ta có thể tặng nhau những món quà có 
giá trị cao nhưng tình cảm trong đó hầu như không có mà xên 
vào đó là lợi ích cá nhân, lợi ích kinh tế. 
 
Quả thật, quá trình tiếp xúc văn hóa Đông – Tây đã làm cho Tết 
thay đổi, những đồ ăn nhanh, làm sẵn đã làm mất đi không khí 
chuẩn bị vui tươi của ngày tết. Trẻ con không còn ngồi xêm bố 
mẹ, ông bà gói bánh chưng và mong chờ còn ít gạo vét để gói 
chiếc bánh ống với nhiều đậu và một miếng thịt to, không còn 
vui thú khi vùi củ khoai nướng trong lúc trông nồi bánh chưng, 
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các cô thiếu nữ đã dần quên thói quên đi ngắm hoa đào, hoa mai 
trên phố chợ. Những điều thay đổi đó khiến nhiều người không 
khỏi chạnh lòng “bao giờ cho đến Tết xưa”. 
 
Tuy nhiên, tiếp xúc với văn hóa phương Tây đã làm cho ngày 
Tết của người Việt có nhiều thứ mới lạ hơn, thực phẩm vừa ngon 
vừa phong phú đa dạng, những đồ ăn sẵn thật là thuận tiện, 
mâm cỗ cúng gia tiên có thêm chai rượu vang thì thật là sang 
trọng. Ngày Tết được đi du lịch với cả gia đình, bạn bè, đồng 
nghiệp khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, gạt bỏ được những 
căng thẳng trong một năm làm việc vất vả, tìm được sự bình yên, 
thư thái trong tâm hồn. 
 
Chúng ta không thể phủ nhận mặt tích cực của hội nhập văn hoá 
đêm lại. Nếu chúng ta “khép” cửa “ăn Tết” với nhau thì Tết Việt 
đương nhiên chỉ là một sản phẩm của văn hóa thuần túy đơn lẻ, 
nó sẽ không thể trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của quốc 
gia trong mối quan tâm của bạn bè quốc tế. Sự mở cửa giao lưu, 
tiếp xúc lại chính là những phương thức tốt nhất giúp chúng ta 
giới thiệu đến bạn bè quốc tế về Tết cổ truyền của người Việt 
Nam. Vấn đề ở đây là chúng ta phải làm chủ được quá trình tiếp 
xúc với văn hóa phương Tây để tết cổ truyền của người Việt vẫn 
giữ được bản sắc riêng của mình mà không bị “ Tây hóa”. 
 
Có thể nói, Tết Nguyên Đán vẫn là một sinh hoạt văn hóa vừa 
lưu giữ những giá trị truyền thống vừa thích nghi với nhịp sống 
hiện đại. Trong ngày Tết vẫn còn nhiều phong tục tốt đẹp và 
đậm tính nhân văn mà chúng ta cần giữ gìn và phát huy để Tết 
Nguyên Đán mãi là nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Việt Nam. 
 
GS. Hoàng Thị Tố Nga  
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ÂM GIAI NGŨ CUNG QUA 
TIẾNG GÀ GÁY NĂM DẬU 

 
GS.Lê Đình Thông 

 

 
 
Giao thừa năm nay nhằm giờ Hoàng Đạo. Năm cũ Bính Thân 
chưa kịp khăn gói ra đi mà đã gà Đinh Dậu đã gáy oang oang, 
qua vần thơ Huy Cận : 
 

Gà gáy đầu thôn, gáy giữa thôn,  
Mưa tinh sương mát tận tâm hồn.  

Đêm qua tắt gió cây không ngủ,  
Mưa sớm hàng cây đứng ngủ ngon.  
Gà gáy trong mưa tiếng vẫn trong,  

Giọng kim giọng thổ rộn vang đồng.  
Được mùa giống mới, gà no bữa,  

Tiếng gáy tròn như lúa nặng bông.  
Núi Tản như con gà cổ đại  
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Khổng lồ, mào đỏ thắp bình minh.  
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín,  
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh. 

 
Gà ta gáy trong mưa dầm mà tiếng vẫn trong, giọng kim giọng 
thổ rộn vang cánh đồng. Câu thơ Huy Cận nói lên nhạc tính của 
tiếng gà gáy. Bên trời tây, tiết lập đông rét mướt mà chú 
gà  trống vẫn gân cổ gáy ‘‘cocorico’’. Thì ra ngôn ngữ của gà cũng 
đổi thay theo nơi chốn (vernaculaire), ngữ pháp tây gọi là 
onomatopée (tượng thanh). Nhân tháng giêng ngày rộng tháng 
dài, bài viết này xin chỉ bàn về tiếng gà gáy. 
 
Gà ta gáy : ò ó o ò o cho đủ ngũ cung : hò, cống, xư, xang, xê. Gà 
mái kêu cục tác, còn gà con kêu chíp chíp đòi ăn. Nhưng tại sao 
gà trống ta chỉ đơn điệu vần o, vừa tượng thanh, lại vừa tượng 
hình. Phải chăng vì anh gà há mỏ thật to để tiếng gáy ‘‘rộn vang 
đồng’’ ? 
 
Người Pháp dùng động từ ‘‘chanter’’ hoặc ‘‘coqueriquer’’ gán 
cho gà trống, ‘‘caqueter’’ hoặc ‘‘claquetter, glousser’’ cho gà mái, 
‘‘pépier’’ hoặc ‘‘piauler’’, ‘‘piailler’’ cho gà con. Gà tây gáy 
‘‘cocorico’’. Chú gà Đức ở bên kia sông Rhin thay đổi cung điệu : 
‘‘kikeriki’’. Lội qua biển Manche, gà trống nước Anh cất tiếng 
gáy ‘‘cock-a-doodle-doo’’ đượm hơi hướng bảo hoàng. Gà ba 
tầu : gwou-gwou cục mịch, gà Hàn quốc : kko-kki-yo. Đi chu du 
vòng quanh trái đất, chỉ có chú gà Bồ Đào Nha gân cổ gáy ngũ 
âm gần giống gà ta : cococoroco. Gà xứ Phù Tang hùng dũng gáy 
: kokekokko. 
 
Từ thời Phục hưng, người Pháp lấy chú gà trống làm biểu tượng 
dân tộc, vì chú gà trống gô loa (le coq gaulois) độc lập, không 
chịu phục tòng đế quốc La Mã. Thi nhân La Mã gọi gà trống là 
‘‘gallus’’. Isidore de Séville cắt nghĩa ‘‘gallus’’ do tiếng la tinh 
‘‘castratio’’ có nghĩa là gà trống thiến. Kinh thánh coi gà là con 
vật thông minh, sắc sảo (Job 38,36). Gà trống còn là biểu tượng 
của rạng đông, sau một đêm dài tăm tối. Trước khi có tháp 
chuông nhà thờ, người công giáo đọc kinh sáng vào lúc gà gáy. 
Vào thế kỷ thứ V, trên tháp chuông nhà thờ bắt đầu xuất hiện 
hình tượng gà trống. Vì vậy, ở nước ta,  người ta quen gọi nhà 
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thờ chánh tòa Đà Lạt là nhà thờ con gà. 
 

 
Nhà thờ con gà Đà Lạt 

 
 
 
Trước khi phát minh ra đồng hồ, tiếng gà gáy điểm giờ, bên đông 
cũng như bên tây. Gà trống cất tiếng gáy vào lúc rạng đông, và 
gáy tiếng cuối vào lúc hoàng hôn chạng vạng. Gà trống còn được 
nói đến trong sách Khải huyền. Tứ thư Phúc âm thuật lời Chúa 
phán với Phêrô: "Thầy bảo thật, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, 
thì anh đã chối Thầy ba lần." (Lc 22:34) 
 

Bỏ qua chuyện con gà trống 
thiến, bên tây có gà trống gô loa 
không chịu khuất phục La Mã. 
Gà Đinh Dậu nước ta nêu cao 
truyền thống bất khuất của dân 
tộc, qua Sấm Ký Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (阮秉謙) hiệu Bạch Vân 
am cư sĩ  (白雲庵居士). Trạng 

Trình am tường Thái Ất Thần Kinh, tinh thông lý học. Nguyễn 
Thiếp, một danh sĩ thời Lê, đã nhận định Trạng Trình nắm được 
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không chịu khuất phục La Mã. 
Gà Đinh Dậu nước ta nêu cao 
truyền thống bất khuất của dân 
tộc, qua Sấm Ký Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (阮秉謙) hiệu Bạch Vân 
am cư sĩ  (白雲庵居士). Trạng 

Trình am tường Thái Ất Thần Kinh, tinh thông lý học. Nguyễn 
Thiếp, một danh sĩ thời Lê, đã nhận định Trạng Trình nắm được 
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huyền cơ của tạo hóa. Trạng Trình thất lộc ngày 28/11 năm Ất 
Dậu, thọ 95 tuổi. 
 
Sấm Ký Trạng Trình có nhiều dị bản, lưu giữ ở Thư viện Trường 
Viễn Đông Bác Cổ (Écolê Françaisê d’Extrêmê-Oriênt). Vào năm 
1939, Sở Cuồng Lê Dư có công sưu tầm Sấm Ký Trạng Trình, Mai 
Lĩnh xuất bản. Từ câu 398 đến 401 có bốn câu thơ chữ hán nói 
về năm Dậu : 
 
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 
龍 尾 蛇 頭 起 戰 爭 
Can qua xứ xứ động đao binh 
杆 戈 處 處 動 刀 兵 
Mã đề dương cước anh hùng tận 
馬 啼 羊 腳 英 雄 盡 
Thân Dậu niên lai kiến thái bình 
申 酉 年 來 見 太 平 
 
Tôi mạn phép dịch ý như sau : 
 
Rồng bay rắn lượn lửa binh đao 
Máu đỏ hôi tanh nhuộm chiến hào 
Ngựa dê hùng anh người đâu tá 
Thân dậu khắp nơi sẽ thở phào. 
 
Cũng như bất cứ người Việt nào một lòng một dạ với đất nước, 
hằng mong quê hương sớm thoát khỏi điêu linh, thống khổ, 
chính quyền có đủ khả năng bảo đảm cho người dân no cơm ấm 
áo, tổ quốc được tự do, độc lập, không bị đế quốc bắc phương 
thống trị, tôi khấn xin cụ Trạng linh thiêng ban ân phước lớn : 
trong năm Đinh Dậu 2017, dân lành thấy được thái bình thịnh 
trị : Thân Dậu niên lai kiến thái bình. 
 
Paris, ngày 13/12/2016 
GS.Lê Đình Thông 
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Chút ý nghĩ về Tết Tây và Tết Ta    
 

Trần Việt Hải, Los Angêlês. 
 
 
 

 
 
 
Ngày Tết Tây được tính thêo dương lịch, tức lịch do Giáo-Hoàng 
Grêgorio XIII lập ra. Ngày, tháng, năm được tính thêo vị tri của 
quả đất chuyển động chung quanh mặt trời, do vậy ta gọi là 
dương lịch, có 365,5 ngày một năm, vào khoảng 365 ngày hoặc 
366 ngày những năm nhuận, mỗi 4 năm. Với dữ kiện như vậy, 
hệ thống Dương lịch hiện hành được xêm là khoa học, là chính 
xác vì là nó được tính từ năm sinh của Thiên Chúa. 
  
Còn ngày Tết ta thì được tính thêo âm lịch, nghĩa là tháng được 
tính thêo chu kỳ vận-hành của mặt trăng chung quanh quả đất: 
ngày đầu tháng là tháng mới (nêw moon hay nouvêllê lunê) và 
ngày thứ 15 là trăng tròn (full moon hay plêinê lunê) và 1 năm 
chỉ có 354 (29,5 x 12) ngày. 
  
Vì thế nên hằng năm chúng ta có 2 cái Tết và ăn mừng vào 2 dịp: 
  
Tết Tây: Khi năm cũ hết, bước sang năm mới là một dịp để ăn 
mừng trên toàn thế giới và ngày mồng 1 tháng giêng năm dương 
lịch đã trở thành ngày lễ mừng năm mới trên toàn cầu ngày nay. 
Thời gian cuối năm từ lễ Giáng Sinh đến hết năm cũ coi như dịp 
lễ lớn trong năm mà nhiều nơi được nghỉ để đóng (shut down) 
một năm dài đã qua. Thời gian giao điểm giữa năm cũ và năm 
mới gọi là Giao Thừa, một thời điểm quan trọng phải là lúc 
chuyển-tiếp, nghĩa là ngày 31 tháng 12 (dương-lịch), và đặc biệt 
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là lúc 12 giờ khuya, trước khi bước qua năm sau. Giao thừa bên 
Pháp hay bên Mỹ ( Révêillon dê la Saint Sylvestre, New Year's 
Eve), người ta thường thức khuya đón giao-thừa bằng một bữa 
ăn thịnh soạn và chúc mừng năm mới với nhau. 
  
Đầu năm, người Tây phương còn có một tục lệ có ý nghĩa là "ý 
muốn hứa thực hiện" (rêsolutions, résolutions) bỏ cái xấu, làm 
cái tốt,... 
  
Bên Tết Ta (tức Nguyên Đán) cũng có những đặc điểm hay 
không kém. Chữ "Tết" do chữ "Tiết" (節) mà thành. Hai chữ 
"Nguyên đán" (元旦) có gốc chữ Hán: "nguyên" có nghĩa là sự 
khởi đầu hay sơ khai và "đán" có nghĩa là buổi sáng sớm, cho 
nên đọc đúng phiên âm phải là "Tiết Nguyên Đán". Phong-tục, 
tập quán của người Á Đông ta xêm việc xung quanh ngày Tết thì 
thật phức tạp, từ những chuẩn bị đón Tết đến, những điều kiêng 
cữ trong ba ngày Tết, tục xông đất hạp tuổi, giờ xuất hành, 
hường khời hành đầu năm. Tin hay không là một chuyện, nhưng 
đó là tục lệ vui vui. 
  
Người phương Tây nghĩ lễ dài cuối năm, bên ta thuở xưa cũng 
không thua khi mọi người được 3 tháng nghỉ ngơi đầu năm. 
 
"Tháng giêng là tháng ăn chơi, 
Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè." 
 
Bài ca dao này mà ý muốn nói người ta ăn Tết không phải chỉ 
một ngày mồng một. Nói đúng hơn nữa, không khí Tết đã bắt 
đầu từ ngày 23 tháng chạp là ngày mà người Việt cúng ông Táo 
(Táo Quân). Ông Táo vừa là thần bếp trong nhà vừa là người ghi 
chép tất cả những việc làm tốt xấu mà gia chủ đã làm trong năm 
cũ và ông cưỡi cá chép về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những 
việc xảy ra trong năm. 
  
Ngày Tất niên (trước Tết) có thể là ngày 30 tháng chạp (nếu là 
năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (nếu là năm thiếu). Buổi tối ngày 
cúng Giao Thừa này, gia đình sum họp lại với nhau để ăn tiệc 
đoàn viên cuối năm, là lễ cúng để đêm bỏ hết đi những điều xấu 
của năm cũ sắp qua để đón những điều tốt đẹp của năm mới sắp 
đến. Giữa ngày 30 (hoặc 29) tháng Chạp và ngày mồng 1 tháng 
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giêng (từ 23 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau), giờ Tý là thời 
khắc quan trọng nhất của dịp Tết. Nó tương tự như bên Tây lịch 
mừng dịp cuối năm, âm lịch là để đánh dấu sự chuyển tiếp giữa 
năm cũ và năm mới tức là Giao thừa. Trong thời khắc giao thừa 
mọi người trong gia đình thường dành cho nhau những lời chúc 
tốt đẹp nhất. 
  
Qua ngày mồng 1, chúng ta bước vào Tân niên, Năm mới và ăn 
Tết 7 ngày. Đốt pháo thường hay có trong dịp cúng kiến tất niên 
hay thời khắc giao thừa ngày Tết cổ truyền để xua ma, trừ quỷ. 
Đầu năm đi xông đất, đầu năm khai bút,...  
 
Mọi sự bắt đầu từ chu kỳ mới. 
  
Kinh chúc quý vị Một Năm Mới an khang, thịnh vượng và hạnh 
phúc! 
 
Trần Việt Hải, Los Angeles. 
 
Data (*): Sưu tầm thêo nêt. 
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Ngày Xuân bàn chuyện thời  gian 
 

 Mường Giang 
 
 

 

 

Ngay từ thời thượng cổ con người đã biết xếp đặt thời khóa 
biểu, để cuộc sống hằng ngày sao cho phù hợp với chuyển động 
của mặt trời, mặt trăng và mùa màng. Hiện phần lớn các cổ thư 
trên thế giới đã bị thất lạc và tiêu hũy nhưng nhờ sự khai quật 
qua khảo cổ, ta vẫn có thể biết được cách tính ‘ Ngày mùng một 
tháng Giêng ‘ theo lịch Trung Hoa cổ. 
Đây là cách mô phỏng theo sự chuyển động của năm hành tinh 
trong nhóm sao Pegasus, được sắp xếp như một chuổi ngọc. Rồi 
khi bình minh của một ngày đầu xuân ló dạng, mặt trời và mặt 
trăng cũng xen vào xếp hàng trong chùm sao đó. 
Quan niệm trên được mọi người xem như  một điềm lành đầu 
năm, vì đây là trường hợp họa hoằn hiếm thấy chỉ xãy ra một 
lần trong 10.000 năm. Do đó nó được chọn làm ngày đầu năm 
cũng là mốc khởi đầu của âm lịch ngày nay. Năm 1985 một 
chuyên gia về Trung Hoa là David Pankernier tại đại học Lehigh, 
đã xác định được thời gian ngẫu hợp hiếm thấy của các hành 
tinh, diễn ra vào ngày 26/2/1953 trước tây lịch, nhằm vào thời 
vua Vũ nhà Hạ bên Tàu. Sau đó Kevin D Pay, một nhà thiên văn 
học, cũng tính được khoảnh khắc huyền thoại mà người Tàu cổ, 
đã chọn làm mốc tính âm lịch, đó là ngày 5/3/1953 (tr TL). 
Ngày nay dù phương tiện và kỷ thuật tân tiến dồi dào nhưng sự 
nghiên cứu về thời gian càng lúc càng thêm phức tạp, vì các ý 
kiến gần như chống đối lẫn nhau. Theo đó thì ý kiến thứ 
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nhất  cho rằng thời gian là một đường thẳng, đối với các đơn vị 
tính ngày giờ năm tháng và các chuyển động không bao giờ 
ngừng. Còn nhóm thứ hai quan niệm thời gian là một vòng tròn, 
cũng có sự tuần hoàn và không bao giờ chấm dứt. 
Để định nghĩa chính xác về thời gian, người cổ Hy Lạp có câu 
chuyện ngụ ngôn về con nhân sư, hàm ý diễn đạt về sự chuyển 
động của thời gian có liên quan tới hành trình của đời người. 
Chính thánh Augustine cũng có sự nhận định rất chính xác về 
thời gian, khi phân biệt giữa hiện tượng chủ quan và khái niệm 
trừu tượng. Theo ông thì thời hiện tại có ba giai đoạn là hiện tại 
của quá khứ, hiện tại của hiện thực và hiện tại của tương lai. 
Với những người chấp nhận thời gian là đường thẳng, có cuộc 
sống luôn luôn tuân thủ trật tự, mọi thứ đều căn cứ vào xếp hàng 
gần như câu tục ngữ của ta “trâu chậm uống nước đục”. Quan 
niệm này được hầu hết các nước Âu Mỹ chấp nhận, vì gần với 
thực tế và tự do bình đẳng, không có ai ưu tiên hơn ai khi đã xếp 
vào hàng. 
Riêng những người chấp nhận thời gian là vòng tròn, thì luôn 
hành động theo tính cách vòng tròn, chỉ nhắm vào mục tiêu cuối 
cùng, bất chấp đạo lý và dư luận chung quanh. Hạng người này 
không bao giờ chấp nhận thất bại nên lời hứa, uy tín là những 
thứ xa xí phẩm, đặc biệt họ luôn tới bàn tiệc trễ, mặc kệ sự phiền 
nhiễu và khó chịu của mọi người. 
Tóm lại quan niệm về thời gian chẳng những ảnh hưởng tới cá 
nhân, mà còn liên quan tới vận mệnh của quốc gia dân tộc, nhất 
là khi họ nắm quyền lảnh đạo đất nước. Hiện nay hầu hết các 
nước theo chủ nghĩa xã hội, các quốc gia chậm tiến Á Phi, các 
nước thứ ba.. đều thuộc nhóm chấp nhận thời gian là một vòng 
tròn, nên mọi hành động và cách ứng xử đều tùy tiện theo mục 
đích. 
Chí lý thay lời nhận xét của Emile Durkheim, một nhà xã hội học 
người Pháp “Thời gian chính là một cấu trúc của hạ tầng xã hội, 
giúp cho sự hưng phế của một nền văn minh và một dân tộc 
trong tất cả mọi vấn đề”. Cũng từ sự đối chọi quan niệm về thời 
gian, đã ảnh hưởng tới các nhà thiên văn học và chiêm tinh học. 
Đó là lý do nãy sinh việc chọn lựa 12 con giáp làm biểu tượng 
cho hai thứ lịch Âm và Dương đang thịnh hành. 
Nay thì hầu như ai cũng biết, bao quanh bầu trời có một vòng 
đai gọi là “vòng động vật Zodiac “. Tuy mặt trời là một định tinh 
và địa cầu luôn chuyển động vòng quanh nó nhưng trong cái ấn 
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tính ngày giờ năm tháng và các chuyển động không bao giờ 
ngừng. Còn nhóm thứ hai quan niệm thời gian là một vòng tròn, 
cũng có sự tuần hoàn và không bao giờ chấm dứt. 
Để định nghĩa chính xác về thời gian, người cổ Hy Lạp có câu 
chuyện ngụ ngôn về con nhân sư, hàm ý diễn đạt về sự chuyển 
động của thời gian có liên quan tới hành trình của đời người. 
Chính thánh Augustine cũng có sự nhận định rất chính xác về 
thời gian, khi phân biệt giữa hiện tượng chủ quan và khái niệm 
trừu tượng. Theo ông thì thời hiện tại có ba giai đoạn là hiện tại 
của quá khứ, hiện tại của hiện thực và hiện tại của tương lai. 
Với những người chấp nhận thời gian là đường thẳng, có cuộc 
sống luôn luôn tuân thủ trật tự, mọi thứ đều căn cứ vào xếp hàng 
gần như câu tục ngữ của ta “trâu chậm uống nước đục”. Quan 
niệm này được hầu hết các nước Âu Mỹ chấp nhận, vì gần với 
thực tế và tự do bình đẳng, không có ai ưu tiên hơn ai khi đã xếp 
vào hàng. 
Riêng những người chấp nhận thời gian là vòng tròn, thì luôn 
hành động theo tính cách vòng tròn, chỉ nhắm vào mục tiêu cuối 
cùng, bất chấp đạo lý và dư luận chung quanh. Hạng người này 
không bao giờ chấp nhận thất bại nên lời hứa, uy tín là những 
thứ xa xí phẩm, đặc biệt họ luôn tới bàn tiệc trễ, mặc kệ sự phiền 
nhiễu và khó chịu của mọi người. 
Tóm lại quan niệm về thời gian chẳng những ảnh hưởng tới cá 
nhân, mà còn liên quan tới vận mệnh của quốc gia dân tộc, nhất 
là khi họ nắm quyền lảnh đạo đất nước. Hiện nay hầu hết các 
nước theo chủ nghĩa xã hội, các quốc gia chậm tiến Á Phi, các 
nước thứ ba.. đều thuộc nhóm chấp nhận thời gian là một vòng 
tròn, nên mọi hành động và cách ứng xử đều tùy tiện theo mục 
đích. 
Chí lý thay lời nhận xét của Emile Durkheim, một nhà xã hội học 
người Pháp “Thời gian chính là một cấu trúc của hạ tầng xã hội, 
giúp cho sự hưng phế của một nền văn minh và một dân tộc 
trong tất cả mọi vấn đề”. Cũng từ sự đối chọi quan niệm về thời 
gian, đã ảnh hưởng tới các nhà thiên văn học và chiêm tinh học. 
Đó là lý do nãy sinh việc chọn lựa 12 con giáp làm biểu tượng 
cho hai thứ lịch Âm và Dương đang thịnh hành. 
Nay thì hầu như ai cũng biết, bao quanh bầu trời có một vòng 
đai gọi là “vòng động vật Zodiac “. Tuy mặt trời là một định tinh 
và địa cầu luôn chuyển động vòng quanh nó nhưng trong cái ấn 
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tượng và quan niệm của con người, thì mặt trời dường như cũng 
có chuyển động quanh một vòng cung biểu kiến, được các nhà 
thiên văn và chiêm tinh học, gọi là “vòng Hoàng Đạo “. Mười hai 
con giáp cũng xuất phát từ đấy và để phân biệt tính chất Âm-
Dương, người ta lại phân biệt số ngón của con vật theo định luật 
“chẳn dương, lẽ âm “. 
- Năm mới không đến một lần trên trái đất : 
Không phải mọi người đều đón mừng năm mới cùng một lúc, 
vào sáng ngày mùng một tháng Giêng dương lịch, dù rằng hầu 
hết các nước trên thế giới hiện nay đều dùng Tây lịch. Sỡ dĩ có 
sự khác biệt trên vì địa cầu trải dài nhiều kinh tuyến, vốn là đơn 
vị dùng để tính thời gian. Ngoài ra việc làm và sử dụng lịch luôn 
lệ thuộc vào quyền lực chính trị, nên mới có sự khác biệt trên. 
Theo nhận xét của các nhà khoa học, thì nay dù Dương lịch (lịch 
Grégoire) đang được dùng khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ tác 
dụng và hiệu quả để có thể thay thế các loại lịch khác đang song 
hành. Lý do vì lịch này mang tính chất tùy tiện và dù đã được cải 
tổ và tu chỉnh nhiều lần suốt mấy chục thế kỷ qua. Thế nhưng 
tới nay vẫn chưa được hoàn chỉnh. 
Theo tài liệu cho biết, thì Dương Lịch hay lịch Gregorian, xuất 
xứ từ lịch Roma được ban hành từ năm 750 trước Tây lịch (tr 
TL). Thuở đó lịch rất thô sơ, một năm chỉ có 10 tháng, 6 tháng 
đầu có 30 ngày, 4 tháng cuối có 31 ngày. Thời hoàng đế Numa 
trị vì, lịch được cải cách lần thứ nhất bằng cách thêm vào tháng 
11 và 12. Theo đó, các tháng 2,4,6,7, 8,9,11 chỉ có 29 ngày. Riêng 
tháng 12 có 28 ngày, còn các tháng 1,3,5 và 10 có tới 31 ngày. 
Ngòai ra cứ 2 năm lại có một tháng nhuần vào ngày 22. Tóm lại 
lịch này mỗi năm có chẳn 366 ngày. 
Năm 46 trước Tây lịch (tr TL), hoàng đế La Mã Cesare Julius lại 
cải tổ lịch lần thứ 2, dựa theo cách tính của người cổ Ai Cập. 
Theo đó lịch này gần giống như lịch cũ nhưng mỗi năm chỉ có 
365,25 ngày. 
Tới khi đạo Thiên Chúa trở thành quốc giáo tại Âu Châu, thì việc 
phát hành lịch do tòa thánh La Mã quyết định, nên trong lịch đã 
xuất hiện nhiều ý niệm về tôn giáo. Năm 532 sau Tây lịch (STL), 
giáo hội chấp thuận đề nghị của giáo sĩ Denys le Petit, chọn năm 
1 là năm sinh của chúa Jésus, mặc dù kinh Tân Ước có nói Chúa 
ra đời vào năm 6 trước Tây lịch. Vấn đề nhầm lẫn trên sau bao 
chục thế kỷ, đã trở thành tập quán, nên nay không còn ai muốn 
thay đổi. 
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Thật ra chính người La Mã, là dân tộc đầu tiên chọn ngày 1 tháng 
1 là ngày đầu năm hay còn gọi là Tết Dương Lịch. Riêng cái tên 
tháng Giêng (Jannuary) cũng được mượn từ tên vị thần Janus có 
2 mặt : một nhìn về năm cũ, một hướng tới năm mới. Ông ta còn 
là vị thần giữ cửa địa ngục và thiên đàng. 
Năm 1582 lại phát hiện lịch tính chậm so với thời gian hiện hữu 
là 10 ngày, nên Giáo hoàng Grégorian đã cải cách lịch cũ, bỏ bớt 
10 ngày trong năm và áp dụng luật năm nhuận 47/400 vào lịch 
mới. Theo tinh thần đó, thì bất cứ năm nào chia chẳn cho 4 đều 
là năm nhuận. Với các năm có số tận cùng là 00, nếu muốn 
nhuận phải chia chẳn cho 400. Từ đó lịch được phổ biến khắp 
thế giới, được xem như một phương tiện để giao dịch quốc tế. 
Nhưng với các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa đồng ý, vì cho 
rằng sự xếp đặt các ngày trong tháng chỉ tùy tiện và vô lý như 
28,29,30 và 31. Với chu kỳ tuần lễ cũng chạy lộm xộn trong lịch 
và cuối cùng là luật 97/400 tính năm nhuận cũng chưa được 
hoàn chỉnh, vì cứ 3000 năm lại bị sai lệch 1 ngày. 
Ta gọi là lịch, người Pháp là Calendrier còn Anh là Calender hay 
bất cứ một danh từ nào khác cũng đều có xuất xứ từ tiếng gốc 
Latin là Calendarium, có nghĩa là “số tiền lời đầu tiên phải trả 
khi vay nợ”. Ngay từ xa xưa nhiều nước đã có lịch, đa số đều 
khác biệt vì đặc điểm lịch sử và các qui luật riêng của từng nước. 
Lấy năm 1997 làm ví dụ, ta thấy ngày đầu năm của các quốc gia 
Hồi giáo như Algérie, Iraq, Kuweit, Somalie, Lybie, Nigérie. 
nhằm 15/4 dương lịch, nhằm ngày 19 của tháng Ragab năm 
1417, là năm mà Giáo chủ Mahomed lánh nạn tại Medina. Vì 
người Hồi dùng âm lịch nên sai lệch so với dương lịch khoảng 
11 ngày đêm. Do đó ngày đầu của năm mới có thể đến bất kỳ 
tháng nào của dương lịch. 
Người Do Thái có lịch kể từ ngày sáng lập ra thế giới và căn cứ 
vào năm 1997 dương lịch, thì họ đã có 5758 năm và ngày đầu 
năm mới nhằm vào tháng 9 dương lịch. Người Copte theo đạo 
Thiên Chúa sống tại Ethiopie và Ai Cập, vì tính thời gian theo 
lịch cổ Ai Cập nên năm 1997 lại là năm 1713 của họ. Dân đảo 
Pali thuộc Nam Dương có thể đón năm mới bất kỳ tháng nào của 
dương lịch, vì một năm của họ chỉ có 210 ngày. 
Người Nga lúc đầu ăn tết vào ngày 1 tháng 3 dương lịch nhưng 
từ thế kỷ XV mới ăn tết vào ngày 1/1 dương lịch. Anh cũng như 
Nga chỉ mới chấp nhận ngày đầu năm mới là 1 tháng 1 được vài 
thế kỷ nhưng đã bị phụ nử phản đối kịch liệt vì cho rằng nếu 
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lịch cổ Ai Cập nên năm 1997 lại là năm 1713 của họ. Dân đảo 
Pali thuộc Nam Dương có thể đón năm mới bất kỳ tháng nào của 
dương lịch, vì một năm của họ chỉ có 210 ngày. 
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Nga chỉ mới chấp nhận ngày đầu năm mới là 1 tháng 1 được vài 
thế kỷ nhưng đã bị phụ nử phản đối kịch liệt vì cho rằng nếu 
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theo cách tính đó, đã làm cho họ già trước tuổi. Các tín đồ Chính 
thống giáo ở Cận đông sử dụng lịch Julieu nên ngày đầu năm là 
16 tháng 1 so với lịch mới. Riêng Ấn Độ thì độc đáo hơn, mỗi 
tiểu bang ăn tết riêng biệt: miền bắc tháng 4, miền nam tháng 3, 
miền tây tháng 10, còn Népal tháng 7 hay 8. 
Các nước theo Phật giáo Tiểu thừa như Lào, Kampuchia, Thái 
Lan, Miến Điện, Tích Lan.. đón tết theo Phật lịch và năm của họ 
là 2540 (1997 dương lịch), căn cứ theo ngày viên tịch của Phật 
tổ Như Lai vào năm 544 trước Tây lịch (tr TL). Các nước Nhật, 
Đài Loan, Triều Tiên dù ăn tết theo âm lịch nhưng đều có lịch 
riêng. Với Đài Loan, lịch của họ bắt đầu từ năm 1911 là năm cách 
mạng Tân Hợi thành công lật đổ Mản Thanh, nên tính đến năm 
1997 là năm dân quốc 86. Người Nhật tính lịch theo triều đại 
đang trị vì là hoàng đế Akihitonăm thứ 8. Nam Hàn có lịch riêng 
tính theo kỷ nguyên Tanqua tạo ra nước Chosoul (Cao Ly) nên 
đã bước vào năm 4330. 
Trung Hoa, Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng và Việt Nam theo âm 
lịch tính theo chuyển động của mặt trăng. Do đó ngày đầu năm 
của âm lịch, được tính thêo chu kỳ nhất định trong 60 năm và 
căn cứ vào 10 Can, 12 Chi, thường rơi vào tháng 1 hay 2 của 
dương lịch. Với lịch Islam dù cũng theo âm lịch nhưng năm mốc 
là 622. Theo lịch này mỗi năm cũng có 12 tháng, được tính đủ 
30 ngày trong các tháng lẽ, 29 ngày tháng chẳn và có năm 
nhuận. Do trên lịch Hồi giáo mỗi năm chỉ có 354 hay 355 ngày. 
Ba Tư áp dụng lịch Islam từ thế kỷ thứ VII tới triều đại Pahlévi 
thì dùng dương lịch của họ. Năm 1976 lại thay đổi lịch, lấy năm 
558 trước TL là năm Ba Tư lập quốc làm kỷ nguyên. Năm 1978 
Ba Tư trở lại dùng lịch Islam như cũ. 
Do các trở ngại trên nên việc cải cách lịch Gregorian luôn là mối 
bận tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Hội Quốc Liên (tiền 
thân của Liên Hiệp Quốc) đã thành lập tiểu ban cải cách lịch 
quốc tế và hàng trăm phương án được nêu ra. Rốt cục vẫn không 
có một ý kiến nào toàn hảo. Hiện có hai phương án được dư luận 
theo dõi và chú ý. Đó là lịch thế giới (World Calendar) do môt 
người Pháp tên G.Armetine đề nghị từ năm 1956. Phương pháp 
thứ hai là lịch quốc tế cố định (International Fixed Calendar) 
của Auguste Comte đề nghị từ năm 1849. Năm 1993 một người 
Mỹ tên Chris Carrier lại đưa ra dự án lịch Bonavian. Tại VN, giáo 
sư Phạm Viết Trình cũng đưa ra dự án cải cách lịch, dựa theo 
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đáo nhưng theo các nhà khoa học hiện đại, vẫn còn có nhiều 
khuyết điểm. Do đó cuộc cải cách chắc còn lâu mới thực hiện 
được. 
- 2000 hay 2001, năm nào mới là năm đầu của thiên niên 
kỷ ? 
 Đây là một cuộc tranh luận sôi nổi từ lâu trên thế giới, đã được 
Phillipe Ciboil, giáo sư môn xã hội học người Pháp làm bảng 
tổng kết các cuộc tranh luận vào ngày 12-4-1997, về việc năm 
2000 hay 2001, năm nào mới thật sự là năm đầu của thiên niên 
kỷ? 
Tại Pháp từ sau cuộc cách mạng 1789, người ta đã làm một loại 
lịch mới gọi là lịch Cộng Hòa nhưng chỉ được sử dụng trong thời 
gian ngắn ngủi từ 1793-1805. Chính trong thời gian này, văn 
hào Victor Hugo khi nói về ngày sinh nhật của mình đã viết rằng 
“Thế kỷ mới đã được 2 tuổi, nghĩa là ông công nhận thế kỷ XIX 
bắt đầu từ năm 1800”. Một biến cố khác cũng cực kỳ quan trọng 
đã xảy ra tại Pháp khi bắt đầu thế kỷ XVIII. Việc này đã làm cho 
nhà vua tới người dân, ai cũng xôn xao vì thế kỷ mới sẽ bắt đầu 
bằng năm 1700 hay 1701 ? 
Theo sự nghiên cứu của các nhà xã hội và khoa học, thì nguyên 
nhân của các vụ tranh cải trên, bắt nguồn từ hai quan điểm tập 
quán và thực nghiệm. Phe tập quán được đông đảo dân chúng 
ủng hộ vì đây là phong trào tự phát, chấp nhận con số tròn (0), 
là thời điểm mà niên kế (compteur d’années) trở lại theo chu 
kỳ. Chính các nhà khoa học giả tưởng là động lực tạo thành con 
số (0) trong tâm khảm quần chúng. 
Trong khi đó phái thực nghiệm bao gồm các nhà toán học, khoa 
học, thì lấy số 1 là năm đầu của thế kỷ hay thiên niên kỷ, dù họ 
có sử dụng loại lịch nào chăng nữa (dương, âm, Hồi giáo, Phật 
giáo) kể cả lịch Cộng hòa Pháp. Theo lối lý luận này, thì mỗi thế 
kỷ phải kết thúc bằng con số 0 và khởi đầu bằng con số 1. Đây 
chính là cái vòng lẩn quẩn của con người, như câu nói thông 
thường của ta “đường nào cũng về La Mã” là vậy. 
Theo lối tính của nhóm trên thì thế kỷ thứ I bắt đầu bằng năm 1 
và kết thúc năm 99. Thế kỷ thứ II cũng bắt đầu bằng năm 100 
và kết thúc vào năm 199 để sang thế kỷ mới. Sau đó lại tiếp tục 
giống trên cho tới thế kỷ XX bắt đầu bằng năm 1900 và kết thúc 
vào năm 1999. Rốt cục phe thực nghiệm đã vô tình chấp nhận 
quan điểm của phe tập quán một cách tự nhiên. 
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Đặc biệt Giáo hoàng Phao Lồ đệ 2, khi đọc thông điệp “Tetio 
Millenio Advennience” Ngài chỉ loan báo lấy năm 2000 làm thời 
gian mừng lễ Jubilé . Tuyệt nhiên trong bức thông điệp không 
hề nhắc tới năm nào là năm khởi đầu của thế kỷ XXI , dù có nói 
rằng năm 2000 là ngưỡng cửa để nhân loại bước vào thiên niên 
kỷ mới.. 
Tóm lại mọi sự trên đời này đều do đám đông quyết định và cái 
chân lý bất biến tự ngàn xưa, dù cho trời có xập, nó vẫn là   “Vox 
Papouli (tiếng nói của quần chúng )” cũng là “ Vox Dei (quyết 
định của Thượng Đế) “ . 
Rồi thì năm 2000 tận thế cũng trôi qua từ lâu và sự trắc trở của 
máy điện toán (Y2K) cũng không hề có. Thế nhưng các nhà tiên 
tri vẫn tiếp tục đưa ra những dự báo xấu về Ngày Tận Thế của 
trái đất. Hiện nhân loại đã bước vào ngưởng cửa của năm 2010 
vời đầy ắp lo sợ, từ khủng hoảng kinh tế tới thảm trạng của một 
cuộc thế chiến đang ló dạng khắp nơi. Thêm vào đó là tai họa do 
thiên nhiên mang tới như bảo tố, động đất, núi lửa.. cho tới các 
vụ rớt máy bay, đắm tàu thuyền, chết đói, dịch bệnh.. 
Đây không phải là các lời đồn nhảm nhí hay các loại tiên tri dõm 
thường thấy xãy ra trước đây, mà tất cả đều là sự thật được báo 
chí thông tin từng giờ. Buổi trước mọi người đều tin khi thay 
đổi thế kỷ hay thiên niên kỷ, đều là những giây phút cuối cùng 
của cuộc sống. Nhưng vào thời điểm này, trước sự lộng hành 
của Trung Cộng, Nga Sô, Bắc Hàn, Ba Tư và bọn khủng bố.. lúc 
nào cũng mang chết chóc gieo rắc khắp nơi trên trái đất, trước 
sự bất lực của Hoa Kỳ. Điều này cho thấy ngày tận thế của nhân 
loại bởi bom nguyên tử, vẫn là nổi ám ảnh lớn nhất của con 
người hiện nay, tuy ai cũng mong sẽ chẳng bao giờ tới. 
 
Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di 
Đầu năm 2017 
MƯỜNG GIANG 
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Lôøi saùm hoái  
 

 Người Long Hoa            
 
 

Mẹ hiền vắng bóng kể từ đây, 
Mất mẹ chúng con như mất cả 
Bầu trời tươi đẹp thế-gian này. 

Còn đâu những tiếng thân-thương nữa, 
Khuyên-nhủ cháu con giữ trọn nghì. 
Thân nhỏ, việc nhiều mẹ đảm-đang 
Hết con tới cháu không ngơi nghỉ, 

Vất-vả cả đời chẳng thở than. 
 

Mẹ ơi con nhớ những năm xưa, 
Ba đi cải-tạo bảy năm tròn 
Thân cò lặn-lội dù mưa gió, 

Chẳng kể thân mình dạ sắc-son. 
Thắt dạ nuôi chồng con no đủ 

Một mình gánh chịu mọi tai ương, 
Lòng mẹ bao la như biển 

Vì con mẹ chịu khổ trăm đường. 
 

Nhìn khói hương bay lòng se thắt, 
Sanh thành dưỡng-dục nặng dường non, 

Con chưa đền-đáp trong muôn một, 
Hối-hận tràn đầy, dạ héo-hon, 

Mẹ đi cách biệt xa-xôi lắm, 
Đền-đáp công-ơn đã trễ rồi. 

Chỉ biết thành-tâm con khấn-nguyện, 
Tiên-cảnh, non-bồng mẹ thảnh-thơi. 

 
 

Người Long Hoa 
(Võ thị Điệp) 
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Chỉ biết thành-tâm con khấn-nguyện, 
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Lịch sử Tây Ninh 
 

GS Nguyễn Thanh Liêm 
 
Bài nói chuyện của GS Nguyễn Thanh Liêm nhân một ngày lễ của 
Tây Ninh Đồng Hương Hội Tây Ninh. 
  

 
GS. Nguyễn Thanh Liêm 

 
Cũng như Châu Đốc, Tây Ninh là tỉnh biên giới vô cùng quan trọng 
giữa Việt Nam và Kampuchia, tức Cao Miên như người Miền Nam 
thường quen gọi. Nhưng nếu Châu Đốc là một trong những tỉnh 
thành hình sau cùng của Miền Nam nước Việt thì Tây Ninh lại là 
một trong những tỉnh thuộc về Việt Nam rất sớm ở vùng Đồng Nai 
Cửu Long. Cả hai tỉnh đều có những anh hùng bảo vệ biên cương 
và phát triển đất nước được dân chúng đời đời sùng bái thờ phượng: 
Châu Đốc có Thoại Ngọc Hầu, Tây Ninh có ba anh em Huỳnh Công 
Giản, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ. Mỗi tỉnh là một 
cái nôi cho một tôn giáo mới của người Việt Nam: Tây Ninh là cái 
nôi của Cao Đài giáo trong khi Châu Đốc là cái nôi của Bửu Sơn 
Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo. Mỗi tỉnh có một đền thờ Bà mang 
sắc thái tín ngưởng Việt – Chàm hay Việt – Miên, hằng năm qui tụ 
bao nhiêu trăm ngàn người khách thập phương ngưởng mộ từ các 
nơi về xin xăm, cầu lộc, cầu nguyện để được che chở bảo vệ: đền 
thờ Bà Đen ở Tây Ninh và Miếu Bà Chúa Sứ ở Châu Đốc. Cả hai 
nơi đều có xóm làng của người Việt gốc Chàm định cư sinh sống. 
Nhưng Tây Ninh ở gần Sài Gòn hơn Châu Đốc. Châu Đốc ở về 
Miền Tây trong khi Tây Ninh nằm về phía Bắc của Nam Phần Việt 
Nam, chỉ cách Sài Gòn có 99 km. Biên giới chung giữa Tây Ninh 
và Kampuchia là 214 km. Tây Ninh giáp ranh với Kompong Cham 
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của Kampuchia ở phía Bắc, với hai tỉnh Prey-veng và Sway Riêng 
(kampuchia) ở phía Tây và Tây Bắc, với hai tỉnh Bình Dương và 
Bình Long ở phía Đông và Hậu Nghĩa ở phía Nam (thời Việt Nam 
Cộng Hòa). Với diện tích của tỉnh ước độ 4 ngàn cây số vuông, mà 
gần 50% là rừng núi, Tây Ninh có nhiều loại gổ quý như Trắc, Cẩm 
Lai, Căm Xe, Cà Chất, nhiều thú rừng như voi, cọp, beo, heo, bò 
rừng, và nhiều chiến khu hay đồn quân nổi tiếng như trại Bến Sỏi, 
Thiện Ngôn, Kà Tum, Tống Lê Chân, Bời Lời. . . Lỵ sở đặt tại xã 
Thái Hiệp Thạch, quận Phú Khương. Khoảng đầu thập niên 1940 
dân số toàn tỉnh Tây Ninh có độ 260,000 người, ba mươi năm sau, 
vào đầu thập niên 1970, con số này tăng lên đến gần 400,000, và 
theo thống kê gần nhất hồi năm 1999, dân số Tây Ninh đã tròn trèm 
một triệu. Có hai quyển sách viết về người dân và vùng đất Tây 
Ninh, với rất nhiều tài liệu dữ kiện giá trị, và nhiều chi tiết thật 
phong phú. Đó là quyển “Tây Ninh Xưa” của Huỳnh Minh, và 
quyển “Tây-Ninh Quê Hương Sông Gấm” của Nguyễn Bá Hoa. 
Theo nhiều tài liệu lịch sử thì. . . . 

Cho đến cuối thế kỷ XVI Tây Ninh còn là vùng rừng rậm hoang 
vu thuộc nước Chân Lạp (Kampuchia). Một số ít người Khmêr 
(Miên) sống rải rác ở đây và tên Miên của vùng này là Rondum 
Ray mà sau này người Pháp gọi là Parê aux Éléphants (Chuồng 
Voi). Sang đầu thế kỷ XVII một số người Việt vào Mô Xoài (Bà 
Rịa) khai khẩn đất hoang định cư sinh sống. Từ đó họ lan dần ra 
các vùng lân cận như Biên Hòa, Bình Dương, Trảng Bàng, rồi lần 
lên Gò Dầu Hạ, đến chân núi Bà Đên. Công cuộc định cư của 
người Việt ở Tây Ninh trở thành quy mô hơn từ sau sự kiện vua 
Miên Chêy Chêtta II cưới công chúa Ngọc Vạn (con của chúa Sãi 
Nguyễn Phúc Nguyên) về làm hoàng hậu (1620). Về phương 
diện xã hội, việc công chúa Ngọc Vạn thêo chồng về Miên có thể 
được xêm như là một sự mở đầu cho những bành trướng lãnh 
thổ quy mô về phương Nam của dân tộc Việt. Thêo chân Ngọc 
Vạn công chúa lưu dân người Việt càng ngày càng vào Nam lập 
nghiệp nhiều hơn. Với chính sách khuyến khích khéo léo của 
chính quyền, làn sóng vào Nam càng lúc càng bành trướng mạnh 
mẻ. Về phương diện chính trị ngoại giao, cuộc hôn nhân của 
công chúa Ngọc Vạn với vua Chêy Chêtta II là bước mở đầu cho 
mối liên hệ ngoại giao giữa hai dân tộc Việt-Khờ Mê, một mở 
đầu hết sức quan trọng đối với triều Nguyễn và người dân Đàng 
Trong. Từ đây trở đi trước mắt người Đàng Trong mở ra một 
vùng đất mênh mông hoang vu để khai khẩn, để biến thành kho 
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của Kampuchia ở phía Bắc, với hai tỉnh Prey-veng và Sway Riêng 
(kampuchia) ở phía Tây và Tây Bắc, với hai tỉnh Bình Dương và 
Bình Long ở phía Đông và Hậu Nghĩa ở phía Nam (thời Việt Nam 
Cộng Hòa). Với diện tích của tỉnh ước độ 4 ngàn cây số vuông, mà 
gần 50% là rừng núi, Tây Ninh có nhiều loại gổ quý như Trắc, Cẩm 
Lai, Căm Xe, Cà Chất, nhiều thú rừng như voi, cọp, beo, heo, bò 
rừng, và nhiều chiến khu hay đồn quân nổi tiếng như trại Bến Sỏi, 
Thiện Ngôn, Kà Tum, Tống Lê Chân, Bời Lời. . . Lỵ sở đặt tại xã 
Thái Hiệp Thạch, quận Phú Khương. Khoảng đầu thập niên 1940 
dân số toàn tỉnh Tây Ninh có độ 260,000 người, ba mươi năm sau, 
vào đầu thập niên 1970, con số này tăng lên đến gần 400,000, và 
theo thống kê gần nhất hồi năm 1999, dân số Tây Ninh đã tròn trèm 
một triệu. Có hai quyển sách viết về người dân và vùng đất Tây 
Ninh, với rất nhiều tài liệu dữ kiện giá trị, và nhiều chi tiết thật 
phong phú. Đó là quyển “Tây Ninh Xưa” của Huỳnh Minh, và 
quyển “Tây-Ninh Quê Hương Sông Gấm” của Nguyễn Bá Hoa. 
Theo nhiều tài liệu lịch sử thì. . . . 

Cho đến cuối thế kỷ XVI Tây Ninh còn là vùng rừng rậm hoang 
vu thuộc nước Chân Lạp (Kampuchia). Một số ít người Khmêr 
(Miên) sống rải rác ở đây và tên Miên của vùng này là Rondum 
Ray mà sau này người Pháp gọi là Parê aux Éléphants (Chuồng 
Voi). Sang đầu thế kỷ XVII một số người Việt vào Mô Xoài (Bà 
Rịa) khai khẩn đất hoang định cư sinh sống. Từ đó họ lan dần ra 
các vùng lân cận như Biên Hòa, Bình Dương, Trảng Bàng, rồi lần 
lên Gò Dầu Hạ, đến chân núi Bà Đên. Công cuộc định cư của 
người Việt ở Tây Ninh trở thành quy mô hơn từ sau sự kiện vua 
Miên Chêy Chêtta II cưới công chúa Ngọc Vạn (con của chúa Sãi 
Nguyễn Phúc Nguyên) về làm hoàng hậu (1620). Về phương 
diện xã hội, việc công chúa Ngọc Vạn thêo chồng về Miên có thể 
được xêm như là một sự mở đầu cho những bành trướng lãnh 
thổ quy mô về phương Nam của dân tộc Việt. Thêo chân Ngọc 
Vạn công chúa lưu dân người Việt càng ngày càng vào Nam lập 
nghiệp nhiều hơn. Với chính sách khuyến khích khéo léo của 
chính quyền, làn sóng vào Nam càng lúc càng bành trướng mạnh 
mẻ. Về phương diện chính trị ngoại giao, cuộc hôn nhân của 
công chúa Ngọc Vạn với vua Chêy Chêtta II là bước mở đầu cho 
mối liên hệ ngoại giao giữa hai dân tộc Việt-Khờ Mê, một mở 
đầu hết sức quan trọng đối với triều Nguyễn và người dân Đàng 
Trong. Từ đây trở đi trước mắt người Đàng Trong mở ra một 
vùng đất mênh mông hoang vu để khai khẩn, để biến thành kho 
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lương thực và tài sản vô tận cho người dân và quốc gia. Cũng từ 
đây triều Nguyễn luôn luôn sẵn sàng để hoặc giúp đỡ/viện trợ, 
hoặc can thiệp vào nội tình Chân Lạp với những kết quả vô cùng 
thuận lợi cho người Việt. Cứ mỗi lần quân chúa Nguyễn tiến lên 
xứ Miên làm một công ơn gì đó đối với Chân Lạp là mỗi lần triều 
đình Chúa Nguyễn được đền đáp bằng một số đất đai để hợp 
thức hóa những nơi lưu dân người Việt đã từng vào khai phá. 
Những sự kiện lịch sử sau đây đánh dấu những bước tiến trong 
quá trình hoàn thành vùng đất Đồng Nai hay Miền Đông Nam 
Phần thêo lối “dân đi trước chính quyền đến sau”: 

Hai năm sau khi Ngọc Vạn trở thành hoàng hậu Chân Lạp, năm 
1623, chúa Nguyễn sai phái bộ tới Oudong yêu cầu vua Chêy 
Chêtta II cho chúa Nguyễn lập hai đồn thu thuế tại Prêi Nokor 
(Sài Gòn) và Kas Krobêi (Bến Nghé). Đây là vùng qua lại và nghỉ 
ngơi của thương nhân Việt Nam đi Chân Lạp qua ngả Tây Ninh. 
Từ khi có các đồn thu thuế của chúa Nguyễn, vùng này đã trở 
nên vùng thị tứ trên bến dưới thuyền rất là sầm uất. 

Năm 1658 triều đình Chân Lạp có nội biến, thái hậu Ngọc Vạn 
đã khẩn cầu Chúa Nguyễn là Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần giúp 
quân đánh dẹp Nặc Oâng Chân dành lại ngôi báu cho dòng họ 
Prêa Outêy. Chúa Hiền, cháu kêu thái hậu Ngọc Vạn bằng cô 
ruột, cho quan Khâm Mạng Trấn Biên dinh Phú Yên là Tôn Thất 
Yến đêm 3,000 quân qua giúp bắt được Nặc Oâng Chân giải về 
Quảng Bình. “Người Cao Miên khâm phục oai đức của triều đình 
đêm nhượng hết cả đất ấy rồi đi lánh chỗ khác, không dám tranh 
trở chuyện gì.” (Gia Định Thông Chí, trung, tr.7). Đất ấy đây là 
vùng Mô Xoài, chính thức thuộc lãnh thổ Việt Nam từ đó. 

Sang năm 1674 Nặc Oâng Đài lại liên kết với Xiêm La chống Đại 
Việt. Chúa Nguyễn là Hiền Vương cử cai cơ Nguyễn Dương Lâm 
đêm quân đánh chiếm Sài Gòn và tiến lên Nam Vang. Chúa 
Nguyễn làm chủ tình thế cả vùng Đồng Nai trong đó có Biên Hòa, 
Bình Dương, Tây Ninh. 

Năm 1679 trấn thủ Quảng Đông là Dương Ngạn Địch cùng với 
phó tổng binh Hoàng Tiến, và tổng binh các châu Cao, Lôi, Liêm 
là Trần Thượng Xuyên cùng phó tổng binh Trần An Bình đêm 
3000 quân Trung Hoa (nhà Minh) với 50 chiến thuyền trốn 
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quân Thanh chạy sang Việt Nam xin làm thần dân của Chúa 
Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Tần dung nạp họ và cho người 
hướng dẫn họ đến vùng đất mới trong Nam để định cư sinh 
sống. Nơi đây đã có một số người lưu dân Việt khai phá. Dương 
Ngạn Địch vào Mỹ Tho, Trần Thượng Xuyên vào Biên Hòa khai 
khẩn đất đai, thiết lập phố xá bán buôn, phát triển nông nghiệp 
và thương nghiệp cùng với người lưu dân Việt ở hai nơi này. 

Vùng Đồng Nai phát triển mạnh mẽ thêm và Tây Ninh giữ vị trí 
vô cùng quan trọng về cả ba phương diện chiến lược quân sự, 
thương mại kinh tế, và chính trị ngoại giao trong thời gian này 
khi nó nằm trên biên giới giữa hai nước Việt – Miên. “Con Đường 
Sứ” (người Pháp gọi là Routê dês Ambassadêurs) là vết tích lịch 
sử nói lên vai trò quan trọng đó của Tây Ninh hồi thuở nào. Các 
sứ thần Miên mỗi năm mang lễ vật triều cống Việt Nam phải đi 
qua ngả Tây Ninh trên con đường sau này biến thành Tỉnh Lộ 
13 và Lộ Xóm Vịnh, do đó có tên “Đường Sứ”. Ngoài ra còn có 
con đường huyết mạch nữa từ Gia Định lên Tây Ninh dành cho 
quân Nam triều xử dụng trong việc vận tải lương thực, di 
chuyển quân binh, giao thông liên lạc quan yếu, chống giặc Miên 
bảo vệ Miền Nam mỗi lần có sự xăm lấn hay loạn lạc ở biên thùy. 
Con đường này cũng được gọi là đường sứ hay là Thiên Lý Cù, 
con đường tuy dắp bằng đất nhưng rộng lớn như một tỉnh lộ sau 
này. 

Người dân Tây Ninh vẫn nhớ ơn những vị anh hùng đã có công 
bảo vệ vùng biên giới này trong thời mới mở mang. Miếu thờ 
quan lớn Trà Vông và đền thờ Huỳnh Công Nghệ là những nơi 
biểu tõ lòng tri ơn đó. Thêo các bô lão ở các xã Cẩm Giang, Bến 
Cầu và Thái Bình (Tây Ninh) thì khoảng năm 1846 giặc Cao Miên 
tung hoành cướp bóc chém giết nhiều người Việt Nam ở vùng 
biên giới này. Triều đình Huế phái ba anh êm họ Huỳnh đến tảo 
trừ bọn giặc đêm lại an ninh cho dân chúng. Tổng chỉ huy đoàn 
quân là tri phủ Huỳnh Công Giản tức quan lớn Trà Vông. Ngài 
đóng quân tại đây, bị quân Miên vây hảm ngặt nghèo. Quân tiếp 
viện của hai người êm là Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công 
Nghệ không đến kịp để giải vây. Huỳnh Công Giản chống cự 
không nổi trước lực lượng quá đông của giặc Miên nên đã tuẩn 
tiết. Miếu thờ Ngài được xây tại ấp Thái Vĩnh Đông, xã Thái Hiệp 
Thạnh. Miếu không lớn lắm, giữa miếu có bàn thờ trên đó có 
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quân Thanh chạy sang Việt Nam xin làm thần dân của Chúa 
Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Tần dung nạp họ và cho người 
hướng dẫn họ đến vùng đất mới trong Nam để định cư sinh 
sống. Nơi đây đã có một số người lưu dân Việt khai phá. Dương 
Ngạn Địch vào Mỹ Tho, Trần Thượng Xuyên vào Biên Hòa khai 
khẩn đất đai, thiết lập phố xá bán buôn, phát triển nông nghiệp 
và thương nghiệp cùng với người lưu dân Việt ở hai nơi này. 

Vùng Đồng Nai phát triển mạnh mẽ thêm và Tây Ninh giữ vị trí 
vô cùng quan trọng về cả ba phương diện chiến lược quân sự, 
thương mại kinh tế, và chính trị ngoại giao trong thời gian này 
khi nó nằm trên biên giới giữa hai nước Việt – Miên. “Con Đường 
Sứ” (người Pháp gọi là Routê dês Ambassadêurs) là vết tích lịch 
sử nói lên vai trò quan trọng đó của Tây Ninh hồi thuở nào. Các 
sứ thần Miên mỗi năm mang lễ vật triều cống Việt Nam phải đi 
qua ngả Tây Ninh trên con đường sau này biến thành Tỉnh Lộ 
13 và Lộ Xóm Vịnh, do đó có tên “Đường Sứ”. Ngoài ra còn có 
con đường huyết mạch nữa từ Gia Định lên Tây Ninh dành cho 
quân Nam triều xử dụng trong việc vận tải lương thực, di 
chuyển quân binh, giao thông liên lạc quan yếu, chống giặc Miên 
bảo vệ Miền Nam mỗi lần có sự xăm lấn hay loạn lạc ở biên thùy. 
Con đường này cũng được gọi là đường sứ hay là Thiên Lý Cù, 
con đường tuy dắp bằng đất nhưng rộng lớn như một tỉnh lộ sau 
này. 

Người dân Tây Ninh vẫn nhớ ơn những vị anh hùng đã có công 
bảo vệ vùng biên giới này trong thời mới mở mang. Miếu thờ 
quan lớn Trà Vông và đền thờ Huỳnh Công Nghệ là những nơi 
biểu tõ lòng tri ơn đó. Thêo các bô lão ở các xã Cẩm Giang, Bến 
Cầu và Thái Bình (Tây Ninh) thì khoảng năm 1846 giặc Cao Miên 
tung hoành cướp bóc chém giết nhiều người Việt Nam ở vùng 
biên giới này. Triều đình Huế phái ba anh êm họ Huỳnh đến tảo 
trừ bọn giặc đêm lại an ninh cho dân chúng. Tổng chỉ huy đoàn 
quân là tri phủ Huỳnh Công Giản tức quan lớn Trà Vông. Ngài 
đóng quân tại đây, bị quân Miên vây hảm ngặt nghèo. Quân tiếp 
viện của hai người êm là Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công 
Nghệ không đến kịp để giải vây. Huỳnh Công Giản chống cự 
không nổi trước lực lượng quá đông của giặc Miên nên đã tuẩn 
tiết. Miếu thờ Ngài được xây tại ấp Thái Vĩnh Đông, xã Thái Hiệp 
Thạnh. Miếu không lớn lắm, giữa miếu có bàn thờ trên đó có 
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linh vị của Ngài. Phía trên có trêo tấm biển sơn son phết vàng 
khắc bốn chữ “ĐÁP TẠ THẦN ÂN”. Hai bên có hai câu liễn chữ 
nho do cụ Nguyễn Ngọc Diệp phụng cúng : 

“Nhựt tảo xuất anh tài, vị quốc vong thân, trứ trứ phương danh 
thùy trúc bạch, 
Tà dương trừ man tặc, ưu quân tri mạng, nguy nguy chính khí 
quán sơn hà.” 

Cụ Hi Đạm dịch hai câu trên như sau : 

“Nhật Tảo trổ oai thần, nặng nước nhẹ thân, rỡ rỡ hùng danh 
ghi sử sách, 

Trà Vông ngăn giặc Thổ, tròn trung vẹn tiết, long long chánh khí 
ngút non sông.” 

Quân tiếp viện của Huỳnh Công Nghệ và Huỳnh Công Thắng đến 
nơi tuy không còn kịp để cứu anh nhưng cũng còn cơ hội để tiêu 
diệt đám quân Miên, đuổi bọn sống sót chạy về nước để không 
còn dám qua quấy nhiểu nữa. Huỳnh Công Nghệ chết được dân 
Tây Ninh nhớ ơn làm đền thờ ở Vàm Bảo, Bến Cầu, thuộc quận 
Hiếu Thiện. Mộ của tướng Huỳnh Công Thắng thì còn ở phía 
chân thành Cẩm Giang cũ. Cả ba anh êm đều rất linh hiển nên 
dân chúng rất sùng kính, lập miếu thờ cúng, làm lễ tế hằng năm. 

Tây Ninh có núi Bà Đên nổi tiếng linh thiêng mà không người 
dân Nam Kỳ nào không nghê tiếng. Có hai truyền thuyết khác 
nhau về lịch sử Bà Đên. Thuyết thứ nhất kể rằng ngày xưa ở 
Trảng Bàng có người con gái tên Lý Thị Thiên Hương, nước da 
ngâm đên, rất có duyên, vừa biết võ nghệ lại vừa có tài văn 
chương thi phú. Có một chàng trai cũng văn hay võ giỏi tên là Lê 
Sĩ Triệt đêm lòng yêu mến cô. Hai người hứa hẹn nhau sẽ đi đến 
hôn nhân trong vòng lễ giáo. Cùng lúc đó có một chàng trai khác, 
con quan lớn trong vùng, cũng mê say nàng Thiên Hương. Anh 
này dụ dỗ cô Thiên Hương không được bèn làm kế hoạch sai 
thuộc hạ dùng võ lực bắt cóc cô đêm về làm vợ lẻ. Nhờ có Lê Sĩ 
Triệt giải cứu, cô Thiên Hương không bị bắt. Sau đó đôi trai tài 
gái sắc bèn cưới hỏi nhau nhưng rồi vì quốc gia hữu sự chàng 
phải lên đường tòng quân. Cô vợ ở nhà lại một lần nữa bị bọn 
tay sai của anh công tử con quan lớn tìm cách bắt đi. Lần này 
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không có ai giải cứu, tự cô từ trên núi cao nhảy xuống hố tự tử 
để giử lòng trinh tiết đối với chồng. Hồn cô rất thiêng, về báo 
mộng cho nhà sư trên núi biết sự việc. Thêo điềm mộng báo, nhà 
sư tìm đến nơi đêm xác cô về chôn cất tử tế. Chuyện đến tai Đức 
Tả Quân Lê Văn Duyệt. Chính Ngài Thượng Công thân hành đến 
nơi để biết rõ đầu đuôi. Ngài nói với người khuất mặt : “Nếu hồn 
trinh nữ Thiên Hương quả có hiển linh thì hãy xuất hiện cho bổn 
chức được biết.” Ngài vừa nói xong thì có một cô gái chạy đến 
bên Ngài cất tiếng “Kính chào Thựợng Quan.” Đức Thượng Công 
hỏi lai lịch. Người con gái ấy bảo : “Tôi là Lý Thị Thiên Hương. 
Tôi xin mách trước cho Thượng Quan được biết. Hồn của 
Thượng Quan sau này sẽ được phong thần, nhưng xác của 
Thượng Quan sẽ bị hành hạ, mả bị xiềng xích, tên bị đục khoét, 
về sau mới được minh oan.” Đức Thượng Công bảo : “Bổn chức 
không cầu xin được biết tương lai của mình, chỉ muốn biết rõ 
căn do của nàng.” Người con gái thuật rõ sự việc và nói thêm : 
“Nay thiếp được Ơn Trên cho xuống trần cứu nhơn độ thế.” Đức 
Tả Quân về dâng sớ tâu lên vua Gia Long. Nhà vua nhớ lại thuở 
xưa lúc chạy trốn quân Tây Sơn đã có đến núi Điện Bà, ở đây 
nhà vua được mách bảo hướng đi dể khôi phục giang san. Nhớ 
ơn xưa và thêo lời sớ của Đức Tả Quân, vua Gia Long bèn sắc 
phong Lý Thị Thiên Hương là Linh Sơn Thánh Mẫu chủ trì Linh 
Sơn Tiên Thạch Động, ngự ở núi Một, tức núi Điện Bà hay núi Bà 
Đên. 

Thuyết thứ hai kể rằng ngày xưa có một ông quan người Miên 
có người con gái tên là Nàng Đênh. Lúc cô được 13 tuổi thì có 
một ông sư người Hoa đến giảng Phật pháp cho gia đình cô và 
quân sĩ ở đây. Tuy trẻ tuổi, nàng Đênh học hiểu rất nhanh và trở 
thành kẻ sùng đạo quyết chí chọn con đường tu Phật để giải 
thoát. Có người con trai của quan trấn thủ Trảng Bàng mê say 
nhan sắc của nàng Đênh, xin cha cho được cưới nàng. Quan trấn 
thủ đến xin cưới nàng Đênh cho con trai. Cuộc hôn nhân được 
gia đình nàng chấp thuận dễ dàng. Nàng cũng không dám cải 
cha, nhưng xin cho hoản lại để nàng suy nghĩ kỹ. Thật ra nàng 
đã quyết tâm xuất gia từ trước nên không thể lập gia đình nhưng 
nàng cũng không thể nói thẳng cho cha nàng biết ý định đó. Rồi 
một đêm trong lúc mọi người ngủ yên, nàng lén ra đi tầm đạo, 
và biệt tích luôn. Sau này hiển linh bà nhập vào xác một cô gái 
trong làng thuật lại sự việc cho mọi người biết và nói thêm là 
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không có ai giải cứu, tự cô từ trên núi cao nhảy xuống hố tự tử 
để giử lòng trinh tiết đối với chồng. Hồn cô rất thiêng, về báo 
mộng cho nhà sư trên núi biết sự việc. Thêo điềm mộng báo, nhà 
sư tìm đến nơi đêm xác cô về chôn cất tử tế. Chuyện đến tai Đức 
Tả Quân Lê Văn Duyệt. Chính Ngài Thượng Công thân hành đến 
nơi để biết rõ đầu đuôi. Ngài nói với người khuất mặt : “Nếu hồn 
trinh nữ Thiên Hương quả có hiển linh thì hãy xuất hiện cho bổn 
chức được biết.” Ngài vừa nói xong thì có một cô gái chạy đến 
bên Ngài cất tiếng “Kính chào Thựợng Quan.” Đức Thượng Công 
hỏi lai lịch. Người con gái ấy bảo : “Tôi là Lý Thị Thiên Hương. 
Tôi xin mách trước cho Thượng Quan được biết. Hồn của 
Thượng Quan sau này sẽ được phong thần, nhưng xác của 
Thượng Quan sẽ bị hành hạ, mả bị xiềng xích, tên bị đục khoét, 
về sau mới được minh oan.” Đức Thượng Công bảo : “Bổn chức 
không cầu xin được biết tương lai của mình, chỉ muốn biết rõ 
căn do của nàng.” Người con gái thuật rõ sự việc và nói thêm : 
“Nay thiếp được Ơn Trên cho xuống trần cứu nhơn độ thế.” Đức 
Tả Quân về dâng sớ tâu lên vua Gia Long. Nhà vua nhớ lại thuở 
xưa lúc chạy trốn quân Tây Sơn đã có đến núi Điện Bà, ở đây 
nhà vua được mách bảo hướng đi dể khôi phục giang san. Nhớ 
ơn xưa và thêo lời sớ của Đức Tả Quân, vua Gia Long bèn sắc 
phong Lý Thị Thiên Hương là Linh Sơn Thánh Mẫu chủ trì Linh 
Sơn Tiên Thạch Động, ngự ở núi Một, tức núi Điện Bà hay núi Bà 
Đên. 

Thuyết thứ hai kể rằng ngày xưa có một ông quan người Miên 
có người con gái tên là Nàng Đênh. Lúc cô được 13 tuổi thì có 
một ông sư người Hoa đến giảng Phật pháp cho gia đình cô và 
quân sĩ ở đây. Tuy trẻ tuổi, nàng Đênh học hiểu rất nhanh và trở 
thành kẻ sùng đạo quyết chí chọn con đường tu Phật để giải 
thoát. Có người con trai của quan trấn thủ Trảng Bàng mê say 
nhan sắc của nàng Đênh, xin cha cho được cưới nàng. Quan trấn 
thủ đến xin cưới nàng Đênh cho con trai. Cuộc hôn nhân được 
gia đình nàng chấp thuận dễ dàng. Nàng cũng không dám cải 
cha, nhưng xin cho hoản lại để nàng suy nghĩ kỹ. Thật ra nàng 
đã quyết tâm xuất gia từ trước nên không thể lập gia đình nhưng 
nàng cũng không thể nói thẳng cho cha nàng biết ý định đó. Rồi 
một đêm trong lúc mọi người ngủ yên, nàng lén ra đi tầm đạo, 
và biệt tích luôn. Sau này hiển linh bà nhập vào xác một cô gái 
trong làng thuật lại sự việc cho mọi người biết và nói thêm là 
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được Ơn Trên cho xuống thế gian cứu độ chúng sanh. Dân chúng 
sùng kính thờ bà từ đó. Nguyễn Ánh trong thời gian chạy trốn 
Tây Sơn có lên đây, được bà phù hộ, nên sau này truyền cho 
quan địa phương đúc cốt bà bằng đồng đên, sắc phong cho bà là 
Linh Sơn Thánh Mẫu. Bà Đên là tiếng đọc trại ra từ tiếng Bà 
Đênh. Cả hai truyền thuyết, một Việt một Miên, đều đi đến kết 
luận là được sắc phong Linh Sơn Thánh Mẫu của vua Gia Long, 
rất hiển linh và được người dân Nam vô cùng tin tưởng, sùng 
bái. Bà Đên Tây Ninh là một tín ngưởng rất phổ biến trong dân 
chúng Miền Nam cũng như Bà Chúa Sứ ở Châu Đốc vậy.  

 
Một ngày làm việc với GS TS Nguyễn Thanh Liêm (phải) và GS TS 

Cao Văn Hỡ (giữa) 

Nhìn từ phía văn hóa xã hội, tôn giáo tín ngưởng gốc của người 
dân Việt là đạo Thờ Ông Bà cũng như nhiều dân tộc khác thuở 
xa xưa trên thế giới. Sau hằng ngàn năm giao tiếp học hỏi trau 
đổi với người Trung Hoa, người Việt Nam lại thu nhận thêm tam 
giáo (Phật-Lão-Khổng) đêm cọng vào với đạo thờ Ông Bà có sẵn 
của mình làm thành tôn giáo Việt Nam. Người di dân Việt vẫn 
mang gốc tôn giáo đó vào vùng đất mới. Nhưng thêo định luật 
biến đổi và thích nghi của văn hóa xã hội, không có gốc nào còn 
nguyên vẹn được khi con người phải sinh sống trong một môi 
trường, một hoàn cảnh mới với những va chạm trau đổi mới. 
Cao Đài giáo là một tôn giáo mới của người Việt Nam mà cái gốc 
Thờ Ông Bà và Tam Giáo đã được phát huy một cách đặc biệt 
hơn để thích nghi với hoàn cảnh và môi trường Đồng Nai vào 
thế kỷ XX, trong tôn chỉ “Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục 
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Nhất” và với cứu cánh “Nhân Bản, An Lạc, Tiến Bộ”. Tư tưởng 
chính được ghi trong hai câu liễn trêo trước cổng số 1 : 

“Cao thượng Chí Tôn Đại Đạo hòa bình dân chủ mục, 
Đài tiền sùng bái Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền.” 

Những vị khai sáng đạo đã lựa chọn Tây Ninh làm vùng đất 
thiêng mở đầu cho đạo. Tòa Thánh Tây Ninh là đền thờ gốc của 
tôn giáo mới này, là thực tướng thể hiện Thánh Thể Đức Chí Tôn 
kết hợp bằng ba ngôi Bát Quái, Hiệp Thiên và Cửu Trùng Đài. Là 
biểu tượng của Cao Đài giáo, Tòa Thánh được khởi công từ gần 
cuối thập niên 1920 kéo dài trên hai thập niên, đến năm 1953 
mới được tạm xêm như hoàn tất, với một công trình kiến trúc 
vô cùng đặc biệt. Tòa Thánh nằm cách thị xã Tây Ninh chừng 4 
km về hướng Đông trong khuôn viên khoảng 1 cây số vuông. 
Hãy nghê ông Nguyễn Bá Hoa nói về Tòa Thánh: “Trong khuôn 
viên có cây cao bóng mát, xung quanh có tường rào cẩn thận, 
Tòa Thánh Tây Ninh là một công trình kiến trúc độc đáo với 
những nét kỹ thuật công phu, với những hình rồng uốn khúc uy 
nghi, màu sắc rực rỡ. Mỗi nét họa linh hoạt, mỗi cảnh đều ẩn 
một sự tích linh thiêng, một lịch sử oai hùng. Đền có chiều dài 
140 thước, rộng 40 thước, cao 36 thước về phía Hiệp Thiên Đài, 
25 thước Cửu Trùng Đài và 30 thước Bát Quái Đài. Bên trong 
chánh điện, trên trần và các cột đều có chạm hình rồng nổi, sơn 
ngủ sắc. Nơi thờ phượng có một quả địa cầu lớn có hình Thiên 
Nhãn. Tòa Thánh là một kiến trúc đặc biệt do sự đóng góp công 
sức, tài vật của hằng triệu tín hữu Cao Đài, trong tinh thần thiết 
tha tự nguyện.” (Tây Ninh – Quê Hương Sông Gấm, tr. 187). 
Cũng thêo ông Nguyễn Bá Hoa thì trong công trình xây dựng Tòa 
Thánh, có hằng vạn người về đây làm công quả. Đại đa số là 
người dân Nam Kỳ Lục Tỉnh gồm đủ hạng từ thợ chuyên môn 
đến những công nhân thường, nam phụ lão ấu đều nhiệt thành 
đóng góp công sức. Một số người Miên từ Thiện Ngôn, Điện Bà, 
Soài Riêng, Gò Dầu Hạ cũng đến làm công quả. Ngoài ra còn có 
một ít người Tà Mun gốc ở Bình Long đến dịnh cư ở ấp Ninh Lợi, 
ngoại ô Tòa Thánh cũng đến làm công quả, học đạo và thêo đạo 
luôn. 

Đạo Thiên Chúa cũng có ở Tây Ninh, cũng phát triển bình 
thường như ở nhiều nơi khác trong vùng Đồng Nai Cửu Long. 



 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu 57
57 

 

Nhất” và với cứu cánh “Nhân Bản, An Lạc, Tiến Bộ”. Tư tưởng 
chính được ghi trong hai câu liễn trêo trước cổng số 1 : 

“Cao thượng Chí Tôn Đại Đạo hòa bình dân chủ mục, 
Đài tiền sùng bái Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền.” 

Những vị khai sáng đạo đã lựa chọn Tây Ninh làm vùng đất 
thiêng mở đầu cho đạo. Tòa Thánh Tây Ninh là đền thờ gốc của 
tôn giáo mới này, là thực tướng thể hiện Thánh Thể Đức Chí Tôn 
kết hợp bằng ba ngôi Bát Quái, Hiệp Thiên và Cửu Trùng Đài. Là 
biểu tượng của Cao Đài giáo, Tòa Thánh được khởi công từ gần 
cuối thập niên 1920 kéo dài trên hai thập niên, đến năm 1953 
mới được tạm xêm như hoàn tất, với một công trình kiến trúc 
vô cùng đặc biệt. Tòa Thánh nằm cách thị xã Tây Ninh chừng 4 
km về hướng Đông trong khuôn viên khoảng 1 cây số vuông. 
Hãy nghê ông Nguyễn Bá Hoa nói về Tòa Thánh: “Trong khuôn 
viên có cây cao bóng mát, xung quanh có tường rào cẩn thận, 
Tòa Thánh Tây Ninh là một công trình kiến trúc độc đáo với 
những nét kỹ thuật công phu, với những hình rồng uốn khúc uy 
nghi, màu sắc rực rỡ. Mỗi nét họa linh hoạt, mỗi cảnh đều ẩn 
một sự tích linh thiêng, một lịch sử oai hùng. Đền có chiều dài 
140 thước, rộng 40 thước, cao 36 thước về phía Hiệp Thiên Đài, 
25 thước Cửu Trùng Đài và 30 thước Bát Quái Đài. Bên trong 
chánh điện, trên trần và các cột đều có chạm hình rồng nổi, sơn 
ngủ sắc. Nơi thờ phượng có một quả địa cầu lớn có hình Thiên 
Nhãn. Tòa Thánh là một kiến trúc đặc biệt do sự đóng góp công 
sức, tài vật của hằng triệu tín hữu Cao Đài, trong tinh thần thiết 
tha tự nguyện.” (Tây Ninh – Quê Hương Sông Gấm, tr. 187). 
Cũng thêo ông Nguyễn Bá Hoa thì trong công trình xây dựng Tòa 
Thánh, có hằng vạn người về đây làm công quả. Đại đa số là 
người dân Nam Kỳ Lục Tỉnh gồm đủ hạng từ thợ chuyên môn 
đến những công nhân thường, nam phụ lão ấu đều nhiệt thành 
đóng góp công sức. Một số người Miên từ Thiện Ngôn, Điện Bà, 
Soài Riêng, Gò Dầu Hạ cũng đến làm công quả. Ngoài ra còn có 
một ít người Tà Mun gốc ở Bình Long đến dịnh cư ở ấp Ninh Lợi, 
ngoại ô Tòa Thánh cũng đến làm công quả, học đạo và thêo đạo 
luôn. 

Đạo Thiên Chúa cũng có ở Tây Ninh, cũng phát triển bình 
thường như ở nhiều nơi khác trong vùng Đồng Nai Cửu Long. 
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Nhưng có một xóm đạo đặc biệt ở đây được rất nhiều người biết 
đến vì một cái tên và vì một bài thơ. Cái tên đó là Tha La, nghê 
như cái gì xa xôi hẻo lánh nhưng mà huyền bí nhiệm mầu, và bài 
thơ đó là bài “Tha La Xóm Đạo” mà tác giả Vũ Anh Khanh đã 
rung động gởi vào trong đó một nổi buồn xa xăm nhiều gợi cảm 
: 

“Đây Tha La xóm Đạo, 
Có trái ngọt cây lành. . . . 

Đây rừng xanh, rừng xanh, 
Bụi đùn quanh ngỏ vắng, 

Khói đùn quanh mái tranh, 
Gió đùn quanh mây trắng, 
Và lửa loạn xây thành. . . 

Gió vun vút, gió rợn rùng, gió rít. 
Bỗng đâu đây vang véo von tiếng địch 

Thôi hết rồi, còn chi nữa Tha La! 
Bao người đi thề chẳng trở lại nhà 

Hay đã chết giữa chiến trường ly loạn! 
Tiếng địch càng cao, não nùng ai oán, 

Buồn trưa trưa, lây lất buồn trưa trưa, 
Buồn xa xưa, ngây ngất buồn xa xưa. 

Lòng viễn khách bỗng dưng tê tái lạnh. 
Khách rùng mình, ngẩn ngơ người, hiu quạnh, 

Thôi hết rồi, còn chi nữa Tha La! . . .” 
 
Tây Ninh cũng là nơi cư trú của một ít người Chàm đã được định 
cư từ cuối thế kỷ XVII. Xóm Chàm hay “Phồn Chàm” ở cách chợ 
Tây Ninh chùng 1 km, trong ấp Thái Vĩnh Đông, xã Thái Hiệp 
Thạnh, có vài trăm nóc gia và một giáo dường nhỏ cất thêo kiểu 
La Mêcquê Ấn Độ chớ không thêo kiểu các tháp Chàm ở Phan 
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trâu bò. Họ sống hòa mình trong cộng đồng người Việt, xêm như 
người Việt thiểu số gốc Chàm, nhưng họ vẫn bảo tồn những nét 
đặc thù của nền văn hóa cổ truyền của họ. 

Tây Ninh còn nhiều điều để nói nhưng khuôn khổ của bài này 
không cho phép. Thôi thì xin hẹn lại một lần khác sẽ nói thêm 
về những chuyện khác. Ở đây người viết xin tạm biệt đồng 
hương Tây Ninh bằng mấy vần thơ về tỉnh biên giới này của 
những người đã được sinh ra và sinh sống ở tại đây  

Từ xưa : 
“Vùng đất Tây Ninh giáp với Miên, 
Dân ta khai khẩn dựng đồn điền 

Lập thành một phủ trong Gia Định 
Sử liệu Nam triều đã lược biên. . .” 

(Hưng Huyền) 
Và : 

“Quê tôi đấy Tây Ninh miền biên giới 
Nẻo thông thương Bến Sỏi nối Tầm Long 

Êm êm nước chảy xuôi dòng 
Trầm buồn bằng một con sông lặng lờ. . . 

Quê tôi đấy danh lam thắng cảnh 
Núi Điện Bà dưới ánh tà huy 

Là đây hùng vĩ uy nghi 
Quê tôi đấy “kỳ quan tòa thánh” 

Cảnh địa phương đâu sánh cho bằng. . . 
Quê tôi đấy chiều nay gió lộng 

Gởi chút lòng tha thiết với quê hương.” 
(Phan Phụng Văn) 

 
GS Nguyễn Thanh Liêm 
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Tưởng Niệm GS. Nguyễn Thanh Liêm 
 

Trần Việt Hải, Los Angeles 
 

 
Thầy Liêm và Tú Tài IBM 

                        
 (Bài viết: CHS Trần Việt Hải, Tú Tài 72, Lớp PK 12B4) 
 
 
Là thành viên trong nhóm cổ động và quảng bá sách "Sự Thật 
Đời Tôi - Hồi Ức Nguyễn ThanhLiêm", tôi, Việt Hải, xin chân 
thành cảm ơn quý anh chị êm văn nghệ sĩ; quý thân hữu trong 
lãnh vực báo chí, truyền thông; quý chủ nhân các báo, các đài 
truyền hình, truyền thanh, chủ các forums, các wêbsitê, blog liên 
mạng đã tiếp tay phổ biến, hoặc cho giờ, air timê để anh chị êm 
chúng tôi có dịp trình bày về buổi trình làng tác phẩm mới này 
của nhà văn biên khảo Nguyễn Thanh Liêm. 
 
Như nhà báo Du Miên nhắn gởi "on TV air" hôm nọ là GS. 
Nguyễn Thanh Liêm nay đã 83 tuổi, vị thầy cao niên, đã đào tạo 
hàng ngàn học sinh, lớp hậu bối, lớp hậu nhân cho xứ sở. Trong 
vai trò văn hóa giáo dục, ông có cơ hội thực thi cải tổ ngành giáo 
dục, chuyển đổi để từ bỏ hệ thống thi cử lối cũ trọng từ chương, 
"thuộc làu" dễ "oải não bộ" qua phương thức tân tiến là thi "tú 
tài IBM" do ông robot IBM chấm thi, phương thức mà bạn bè 
chúng tôi nghê những từ ngữ vui vui: thi "ABC khoanh", "ABC 
quẹt" với xứ Mỹ này vốn phổ thông từ thi ngành nêo tóc cho đến 
thi DMV, tay khoanh ABC mà mồm khấn vái ông địa trả lễ một 
vài nải chuối cau, chuối sứ hay chuối già Chiquita. 
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Nhưng xét cho cùng thì lề lối thi cử mới, thi "tú tài IBM", tránh 
được sự bất công chấm bài viết (kiểu êssay) dễ thiên vị, thiên 
kiến hay chấm bài trên căn bản chủ quan, và thi lối cũ không 
khảo sát nhiều đề tài trong học trình của các thí sinh; rồi phạm 
vi ông chú trọng là việc đào tạo thêm giáo chức, mở thêm trường 
học ở lãnh vực tư nhân,... Ít nhiều những đóng góp của GS. 
Nguyễn Thanh Liêm góp phần vào chính sách mở mang nền giáo 
dục chú trọng những yếu tố nhân bản, dân tộc và khai phóng 
của Việt Nam Cộng Hòa, mà giờ đây nhìn về quê hương là những 
luyến tiếc, những kỷ niệm đẹp không còn nữa,... 
 
Bàn về sự chống báng lệ giáo dục nhồi nhét cho "oải não trạng", 
ủng hộ lệ mới thi cử tú tài IBM của thầy Liêm, tôi xin nêu gương 
2 vị thầy khả kính khác như sau: 
 
1/ Thầy Albêrt Einstêin (1879 – 1955) cho là không nên học 
nhồi nhét, trong sách của thầy Albêrt Einstêin, "Thê World as I 
Sêê It" (papêrback, 128 trang, ấn hành năm 1949), thầy cho là: 
"Phải để con người trẻ phát triển trong một tinh thần mà những 
nguyên tắc này, cứ để sự phát triển tự do và tự chịu trách nhiệm 
của cá nhân trở thành tự nhiên như không khí khi người đó thở. 
Chỉ có dạy thôi thì giáo dục không đạt được ích lợi gì cả!". Sách 
của thầy Einstêin đả phá nguyên tắc cưỡng bách giáo dục nhồi 
nhét trong thời đại của thầy. Thầy Einstêin cho rằng: "một nền 
giáo dục quá chú trọng đến hệ thống ganh đua cũng như cho đi 
chuyên ngành hoá quá sớm chỉ giết chết tinh thần người trẻ”. 
 
Thầy Einstêin suy tư về tệ nạn giáo dục đê doạ trầm trọng bộ 
não bởi sự nhồi nhét, thầy cảnh giác giới lãnh đạo giáo dục: 
“Giáo dục nhồi nhét tất yếu dẫn tới sự nông cạn và vô văn hoá”. 
 
2/ Thầy Fukuzawa Yukichi: "Dù có nhồi nhét đầy tri thức trong 
đầu, nhưng không thể ứng dụng vào thực tế thì cũng vô nghĩa!". 
 
Ngoài thầy Albêrt Einstêin hoan hô tú tài IBM, vị thầy gốc Phù 
Tang Nhật bổn, một đại ân nhân của nước Nhật khiến xứ Phù 
Tang đã cất cánh thăng thiên như vũ bão đáng kính phục. Bởi 
nhờ thầy Fukuzawa Yukichi (tên Việt hóa là Phúc Trạch 1835-
1901) là một trong những bậc khai quốc công thần và là nhà tư 
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tưởng vĩ đại nhất của nước Nhật Bổn thuở sử cận đại. Thầy 
Yukichi được xêm là người có công khai sáng nước Nhật ra khỏi 
thuở u mê, tối tăm và lạc hậu. Thầy là nhà chính trị, nhà tư 
tưởng, nhà đấu tranh xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà văn, 
nhà dịch thuật và là một võ sĩ đạo (bushido), một kiếm sĩ đạo 
(kêndo). Thầy Yukichi chịu ảnh hưởng Nho học của cha, được 
gia đình cho xuất dương sang Âu châu du học, sau khi thu thập 
những điều hay mới lạ của xứ người, thầy Yukichi trở lại quê 
hương nhất quyết góp phần canh tân nước Nhật ngay vào thuở 
ban đầu những niên lịch Minh Trị thiên hoàng (hưng triều 
Hoàng đế Mêiji Tênno). Thầy Yukichi đưa ra những tư tưởng 
lớn có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến xã hội Nhật bổn cận đại. 
Những tư tưởng cần chạy đua với Âu châu và Mỹ châu hầu thay 
đổi hoàn toàn cuộc diện, bộ mặt Nhật bổn cổ xúy phát triển về 
chính trị, xã hội, kinh tế và giáo dục của đất nước này. Người 
Tây phương xêm thầy như một "Voltairê của Nhật bổn". Những 
trước tác vô giá với bao pho tài liệu cả trăm ngàn trang, điển 
hình như những hồng thư "Khuyến học" (Gakumon no susumê), 
"Khái lược luận thuyết về văn minh" (Bunmêiron no gairyaku), 
"Tình hình Âu châu" (Sêiyō jijō), "Phúc ông tự truyện" (Fukuō 
Jiden), v.v. 
 
"Tư tưởng Thoát Á" ("Datsu-A Ron" [Escapê from Asia], xuất 
bản 1885) của thầy Fukuzawa Yukichi khi có dịp sống ở nước 
người, những chuyến viếng thăm Mỹ và Âu châu vào cuối thế kỷ 
19, "Chủ thuyết Thoát Á" của thầy chủ trương phát triển quốc 
gia để giữ sự độc lập sống còn, tránh để các xứ khác xâm chiếm. 
 
Như đã trình bày hai vị thầy uyên bác, đào tạo nhiều thế hệ hậu 
sinh, dù nhị vị sư phụ Albêrt Einstêin và Fukuzawa Yukichi có 
kiến thức hàn lâm, uyên thâm nhưng cả hai đều chống đối kịch 
liệt lệ cưỡng bách nhồi nhét bài vở cho đau đầu, cho nhức óc, 
cho cao máu, cho mất ngủ, cho oải não các con trẻ lớp tú tài, và 
hai thầy Einstêin và Yukichi sẵn lòng ủng hộ lệ mới thi tú tài IBM 
của thầy Liêm, tôi nghĩ đây là điều nhìn lại quá khứ, có những 
sự thay đổi rất cần thiết cho tuổi trẻ và cho quốc gia. 
 
Những tấm gương trước đây của nhị vị vĩ nhân Albêrt Einstêin 
và Fukuzawa Yukichi đều nhằm vào cải cách giáo dục, họ biện 
minh cho nền giáo dục cần đổi mới. Tương tự như vậy, tôi muốn 
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nói đến sự cải tổ giáo dục của VNCH mà GS. Nguyễn Thanh Liêm 
phụ trách. 
 
Ngược dòng thời gian những năm "tú tài IBM" của thầy Liêm 
mới manh nha được áp dụng, cái thuở phôi thai ấy, trên mặt báo 
chí tôi đọc nhiều bài bình luận về đứa con "tú tài IBM" của thầy 
Liêm bị chê có, khên có,... Khên thi khỏi bàn, còn chê vì bị gán là 
"a dua, a tòng thêo Mỹ", cái tú tài IBM 360, IBM 370 thuở punch 
card, cái máy gồm một khối kim loại to tổ chảng, chỉ có mê-sừ 
phương phi, hộ pháp Arnold Schwarzênêggêr bê nó nổi mà thôi. 
"Tú tài IBM" vừa đầu thai đó bị mang lên bàn mổ xẻ thịt không 
thương tiếc, công kích, đùa cợt, dị nghị, dị ứng. Niên khóa tú tài 
1972 tụi tôi chưa bị con tinh thần thầy Liêm"Tú Tài IBM" hỏi 
thăm. Các bạn đi sau tú tài năm 1973 chính thức là tú tài IBM, 
các bạn đi thi về bảo vui vui vì nó mới lạ, ngồ ngộ,... Báo chí đăng 
có thí sinh mang hột xí ngầu như bùa cứu tinh vào phong thi 
"bùa hên" bị tịch thu. 
 
Này, những ông/bà viết bình luận trêu chọc nào những "thi 
IBM", "ABC khoanh" , "ABC quẹt",... nếu có sang Mỹ đi thi viết 
bằng lái xê, xin đừng trêu bọn DMV "a dua, a tòng thêo Mỹ" như 
ngày xưa, và xin nhớ đừng mang bùa xi ngầu (lucky dicê) hay 
bầu cua cá cọp vào phòng thi nhé... Cám ơn một thoáng kỷ niệm 
xưa chợt hiện về.  
 
Đọc "Sự Thật Đời Tôi - Hồi Ức Nguyễn Thanh Liêm" có những 
luyến tiếc từ tác giả, ước mơ cho xứ sở không trọn vẹn, ước mơ 
về nền văn hóa nhân bản bị giới cầm quyền CS bỏ quên, nhìn lại 
cuộc đời lưu vong xa xứ đã lâu, những tháng ngày khi mà bệnh 
tật đã đến. Ước mơ nhỏ của gia đình nhỏ đã thành tựu, nhưng 
ước mơ lớn về đất nước vẫn còn trong tăm tối. Nỗi ưu tư của tác 
giả phảng phất qua phong văn của ông. Phải chăng GS. Nguyễn 
Thanh Liêm có một ước mơ,... "Yês, hê had a drêam, indêêd!". 
 
Riêng với chủ đề cải cách ngành giáo dục, điểm son mà thầy 
Liêm đã để lại, hoài bão cải cách của thầy đối với thế hệ chúng 
tôi, thế hệ chịu ơn thầy. Tham khảo cuốn "Sự Thật Đời Tôi" (Hồi 
Ức Nguyễn Thanh Liêm, phần "Cải tổ thi cử, từ trang 198), thầy 
tôi viết nhiều về việc cải tổ cần thiết cho nền giáo dục và thi cử 
mà ông hậu thuẫn. Chính sách giáo dục cần sự khai phóng, cởi 
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nói đến sự cải tổ giáo dục của VNCH mà GS. Nguyễn Thanh Liêm 
phụ trách. 
 
Ngược dòng thời gian những năm "tú tài IBM" của thầy Liêm 
mới manh nha được áp dụng, cái thuở phôi thai ấy, trên mặt báo 
chí tôi đọc nhiều bài bình luận về đứa con "tú tài IBM" của thầy 
Liêm bị chê có, khên có,... Khên thi khỏi bàn, còn chê vì bị gán là 
"a dua, a tòng thêo Mỹ", cái tú tài IBM 360, IBM 370 thuở punch 
card, cái máy gồm một khối kim loại to tổ chảng, chỉ có mê-sừ 
phương phi, hộ pháp Arnold Schwarzênêggêr bê nó nổi mà thôi. 
"Tú tài IBM" vừa đầu thai đó bị mang lên bàn mổ xẻ thịt không 
thương tiếc, công kích, đùa cợt, dị nghị, dị ứng. Niên khóa tú tài 
1972 tụi tôi chưa bị con tinh thần thầy Liêm"Tú Tài IBM" hỏi 
thăm. Các bạn đi sau tú tài năm 1973 chính thức là tú tài IBM, 
các bạn đi thi về bảo vui vui vì nó mới lạ, ngồ ngộ,... Báo chí đăng 
có thí sinh mang hột xí ngầu như bùa cứu tinh vào phong thi 
"bùa hên" bị tịch thu. 
 
Này, những ông/bà viết bình luận trêu chọc nào những "thi 
IBM", "ABC khoanh" , "ABC quẹt",... nếu có sang Mỹ đi thi viết 
bằng lái xê, xin đừng trêu bọn DMV "a dua, a tòng thêo Mỹ" như 
ngày xưa, và xin nhớ đừng mang bùa xi ngầu (lucky dicê) hay 
bầu cua cá cọp vào phòng thi nhé... Cám ơn một thoáng kỷ niệm 
xưa chợt hiện về.  
 
Đọc "Sự Thật Đời Tôi - Hồi Ức Nguyễn Thanh Liêm" có những 
luyến tiếc từ tác giả, ước mơ cho xứ sở không trọn vẹn, ước mơ 
về nền văn hóa nhân bản bị giới cầm quyền CS bỏ quên, nhìn lại 
cuộc đời lưu vong xa xứ đã lâu, những tháng ngày khi mà bệnh 
tật đã đến. Ước mơ nhỏ của gia đình nhỏ đã thành tựu, nhưng 
ước mơ lớn về đất nước vẫn còn trong tăm tối. Nỗi ưu tư của tác 
giả phảng phất qua phong văn của ông. Phải chăng GS. Nguyễn 
Thanh Liêm có một ước mơ,... "Yês, hê had a drêam, indêêd!". 
 
Riêng với chủ đề cải cách ngành giáo dục, điểm son mà thầy 
Liêm đã để lại, hoài bão cải cách của thầy đối với thế hệ chúng 
tôi, thế hệ chịu ơn thầy. Tham khảo cuốn "Sự Thật Đời Tôi" (Hồi 
Ức Nguyễn Thanh Liêm, phần "Cải tổ thi cử, từ trang 198), thầy 
tôi viết nhiều về việc cải tổ cần thiết cho nền giáo dục và thi cử 
mà ông hậu thuẫn. Chính sách giáo dục cần sự khai phóng, cởi 
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mở để mỗi cá nhân, mỗi tâm hồn thăng tiến, mọi người phải có 
cơ hội đi lên trong xã hội. Nền giáo dục cần sự công bằng, hãy 
nâng cao dân trí, không phải chỉ vì "gạn lọc" cho con số nào đó 
được chấm đậu, ví dụ như con số 10% số thí sinh tú tài được 
chấm đậu, mà cần cải tổ thiết thực lề lối giáo dục để thích hợp 
hơn cho nhu cầu phát triển quốc gia, không phải chỉ vì tiền lệ 
định kiến cổ điển, sự bảo thủ cố hữu từ trước để rồi giới hạn cơ 
may cho tương lai của những người trẻ vươn lên như thời Pháp 
thuộc, chính sách cai trị đè nén, chèn ép, chính sách kìm hãm 
ngu dân, họ bóp nghẹt sự thăng tiến, khắc nghiệt đối với người 
dân bị trị.(*) 
 

 
 
Hoàng hôn trên lưng đồi Hồng Ân. Kỷ niệm vui cuối cùng, 
13/08/2016. 
 
Thầy Liêm hòa đồng vỗ tay thêo nhip điệu bài hùng ca ca tụng 
quê hương: 
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8YsBpE-bs 
 
Kính thầy Liêm, 
 
Những ngày cuối cùng khi thầy còn ở cõi nhân thế, lời tri ân này 
được kèm thêo đây êm xin kính gởi thầy như lời tiễn đưa. Thầy 
đã đến với thế gian, thầy có giấc mơ về lãnh vực văn hóa giáo 
dục, thầy lưu dấu những đóng góp đã nhiều và nhiều, từ Việt 
Nam ra hải ngoại,... Thầy ra đi ung dung trong an bình, còn lại 
nơi đây rất nhiều người sẽ giữ mãi ân tình và kỷ niệm với thầy. 
Điều quý báu khi thời thế cần thiết ta phải can đảm cải cách, giáo 
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dục nước Mỹ, nước Nhật cải cách, giáo dục VNCH cải cách như 
bài học của thầy trong dĩ vãng, và sau cùng ví dụ nhỏ qua bài 
học "tú tài IBM" như tựa đề bài viết này. 
 
Merci mon grand maître, bon voyage pour votre nouvelle vie! 
Nous vous aimons en larmes... 
 
Kính bút, 
Trần Việt Hải, PK72, 12B4 
  
Links tham khảo: 
TS. Nguyễn Thanh Liêm: Nhà Văn Hoá Giáo Dục Nhân Bản: 
http://www.petruskylhp.org/ngthanhliem.htm 
Nền giáo dục ở miền Nam 1954-1975 – GS. Nguyễn Thanh Liêm: 
https://hocthenao.vn/2013/10/1 6/nen-giao-duc-o-mien-nam-
1954 -1975-trich-nguyen-thanh-liem 
Cải tổ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa - GS. Nguyễn Thanh Liêm: 
http://www.doanketvnch.com/nhung-nha-giao-duc-xuat-than-
tu-dinh-tuong/ 
http://www.daihocsuphamsaigon. 
org/index.php/cuusinhvien/tintuc-sinhhoat/3263-
gsntlimtutran 
Văn Hóa Là Gì? – GSTS. Nguyễn Thanh Liêm: 
http://nguyentanphan.com/van-hoa-la-gi-gsts-nguyen-thanh-
liem 
Giáo dục Việt Nam là Giáo Dục Nhân Bản, TS. Nguyễn Thanh 
Liêm: 
http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/nguyen-cuu/phat-giao-
nhu -la-mot-triet-hoc-hay-la-mot- tongiao 
Gordon Thúy: Thi cử bậc Phổ thông tại miền Nam ngày xưa: 
https://hieuminh.org/2015/07/05/thi-cu-bac-pho-thong-tai-
mien-nam-ngay-xua 
 
(*): Trong một bài tùy bút, tôi ghi nhận chính sách chèn ép của 
người Pháp đối với xứ ta lắm buồn vơi: "Cần nhắc lại sự quá 
đáng của chính sách thực dân nham hiểm cho ngàn sau hiểu rõ. 
Mỗi năm tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học tại nước nhà dưới 
thời Pháp cai trị không quá 100 nhà trí thức gồm các ngành 
chuyên môn như Nha Y Dược, Luật, Khoa Học, Kỹ thuật so với 
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dục nước Mỹ, nước Nhật cải cách, giáo dục VNCH cải cách như 
bài học của thầy trong dĩ vãng, và sau cùng ví dụ nhỏ qua bài 
học "tú tài IBM" như tựa đề bài viết này. 
 
Merci mon grand maître, bon voyage pour votre nouvelle vie! 
Nous vous aimons en larmes... 
 
Kính bút, 
Trần Việt Hải, PK72, 12B4 
  
Links tham khảo: 
TS. Nguyễn Thanh Liêm: Nhà Văn Hoá Giáo Dục Nhân Bản: 
http://www.petruskylhp.org/ngthanhliem.htm 
Nền giáo dục ở miền Nam 1954-1975 – GS. Nguyễn Thanh Liêm: 
https://hocthenao.vn/2013/10/1 6/nen-giao-duc-o-mien-nam-
1954 -1975-trich-nguyen-thanh-liem 
Cải tổ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa - GS. Nguyễn Thanh Liêm: 
http://www.doanketvnch.com/nhung-nha-giao-duc-xuat-than-
tu-dinh-tuong/ 
http://www.daihocsuphamsaigon. 
org/index.php/cuusinhvien/tintuc-sinhhoat/3263-
gsntlimtutran 
Văn Hóa Là Gì? – GSTS. Nguyễn Thanh Liêm: 
http://nguyentanphan.com/van-hoa-la-gi-gsts-nguyen-thanh-
liem 
Giáo dục Việt Nam là Giáo Dục Nhân Bản, TS. Nguyễn Thanh 
Liêm: 
http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/nguyen-cuu/phat-giao-
nhu -la-mot-triet-hoc-hay-la-mot- tongiao 
Gordon Thúy: Thi cử bậc Phổ thông tại miền Nam ngày xưa: 
https://hieuminh.org/2015/07/05/thi-cu-bac-pho-thong-tai-
mien-nam-ngay-xua 
 
(*): Trong một bài tùy bút, tôi ghi nhận chính sách chèn ép của 
người Pháp đối với xứ ta lắm buồn vơi: "Cần nhắc lại sự quá 
đáng của chính sách thực dân nham hiểm cho ngàn sau hiểu rõ. 
Mỗi năm tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học tại nước nhà dưới 
thời Pháp cai trị không quá 100 nhà trí thức gồm các ngành 
chuyên môn như Nha Y Dược, Luật, Khoa Học, Kỹ thuật so với 
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dân số 25 triệu người trong khoảng năm 1945. Điểm buồn của 
đất nước luôn ở vận mệnh xui....". 
 
 

 
 

 
"Lên Xuống Dốc Đời" 

 
Trên đường thẳng thời gian vô biên giới, 
Kiếp con người chỉ một chấm nhỏ nhoi. 

Vậy mà sao người ta cứ mãi đua đòi, 
Làm chi nữa cho đời thêm ngắn ngủi? 
Hãy thư thả mặc cuộc đời dung ruổi, 

Mặc bước đi xuống dốc như chạy nhanh. 
Cứ tưởng như mình tóc hãy còn xanh, 
Đầu có bạc nhưng lòng son chẳng bạc. 

 
(GS. Nguyễn Thanh Liêm) 
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TÁO QUÂN THUẦN VIỆT 
 

Nguyễn Thị Hồng 
 
Đưa ông Táo về trời là phong tục có từ lâu đời tại VN, nội dung 
và tình tiết về Táo quân của VN khác với Táo Tàu (Trung Hoa). 
Vào ngày 23 tháng chạp, người ta cúng Táo quân, tiễn đưa ba vị 
vua bếp (một bà hai ông) về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng việc 
làm của nhân gian, trong đó có cách sống của gia chủ. Táo Quân 
còn được coi là thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và 
được đưa vào nét văn hoá truyền thống của VN trong những 
ngày cận Tết nguyên đán. 
 

 
 

TÁO CHẦU TRỜI 
(thơ vui) 

 
Hai ba ông táo chầu trời 

Lão ta kể khổ, trời ngồi mà nghe 
Trần gian lương tháng cụt què 

Không có thưởng tết, trời nghe não lòng 
Công ty thua lỗ lòng vòng 

Doanh nghiêp phá sản khốn cùng trời ơi 
Tai nạn giao thông bời bời 

Qùe tay, gấy cẳng thôi rồi tử vong 
Cướp giật, quỵt nợ, điên khùng 

Nhân dân đau khổ, trời không biết gì 
Trời rằng cũng tại Táo mi 

Mải ăn, mải uồng tấu gì ta đâu... 
(st) 
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TÁO QUÂN THUẦN VIỆT 
 

Nguyễn Thị Hồng 
 
Đưa ông Táo về trời là phong tục có từ lâu đời tại VN, nội dung 
và tình tiết về Táo quân của VN khác với Táo Tàu (Trung Hoa). 
Vào ngày 23 tháng chạp, người ta cúng Táo quân, tiễn đưa ba vị 
vua bếp (một bà hai ông) về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng việc 
làm của nhân gian, trong đó có cách sống của gia chủ. Táo Quân 
còn được coi là thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và 
được đưa vào nét văn hoá truyền thống của VN trong những 
ngày cận Tết nguyên đán. 
 

 
 

TÁO CHẦU TRỜI 
(thơ vui) 

 
Hai ba ông táo chầu trời 

Lão ta kể khổ, trời ngồi mà nghe 
Trần gian lương tháng cụt què 

Không có thưởng tết, trời nghe não lòng 
Công ty thua lỗ lòng vòng 

Doanh nghiêp phá sản khốn cùng trời ơi 
Tai nạn giao thông bời bời 

Qùe tay, gấy cẳng thôi rồi tử vong 
Cướp giật, quỵt nợ, điên khùng 

Nhân dân đau khổ, trời không biết gì 
Trời rằng cũng tại Táo mi 

Mải ăn, mải uồng tấu gì ta đâu... 
(st) 
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Rất nhiều người Việt có quan niệm rằng tục cúng ông Táo là của 
người Hán du nhập vào văn hóa Việt. Thậm chí nó được các học 
giả nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng nhà nghiên cứu Nguyễn 
Vũ Tuấn Anh lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. 
Ông Tuấn Anh cho rằng: Chính nền văn hiến Việt trải gần 5000 
huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử là nguồn gốc của phong tục 
cúng ông Công Ông Táo. Khi nền văn minh này sụp đổ ở Nam 
Dương Tử và bị Hán hóa trải hàng ngàn năm; khiến ngày nay 
người ta ngộ nhận tục cúng ông Công Ông Táo của người Hán. 
 
Nguyễn Thị Hồng 
 
 

 
 
 

 
Xuân Đến 

 
Ô kìa Xuân đã đến ngoài sân 

Nhè nhẹ hương hoa thoảng đến gần 

Ngọc nữ đàn cầm từ thượng giới 

Tiên đồng sáo trúc xuống dương trần 

Trầm hương thơm ngát loang trời đất 

Nhạc khúc âm vang khắp thế nhân 

Hạnh phúc, Lộc Tài liên tiếp phát 

Xuân về Vạn sự được thành công 

Vân Huỳnh 

69 
 

Táo Việt 
 

Nguyễn thị Hồng 

 
 
Cứ mỗi khi năm hết Tết đến thì nhà nhà Việt Nam thêo phong 
tục lại làm lễ cúng Ông Táo về trời. Đây là một phong tục thuần 
Việt có từ thời Hùng Vương dựng nước và còn giữ lại trong 
truyền thống văn hóa Việt đến ngày nay. 
Bằng chứng gián tiếp cho điều này là từ thời Hùng vương thứ 
VI, vua Hùng đã chấm giải nhất cho hoàng tử Lang Liêu là người 
kế vị và bánh chưng bánh dày do hoàng tử Lang Liệu được đặc 
biệt dùng cúng tổ tiên trong ngày Tết. 
Từ đó, chúng ta dễ dàng suy ra rằng: Lễ Tết nguyên đán có từ 
thế kỷ XV trước CN - tương đương thời vua Bàn Canh của Ân 
Thương. Từ đó chúng ta dễ dàng đặt vấn đề với lễ cúng Ông Táo 
về trời liên hệ đến ngày giáp Tết phải là phong tục của người 
Việt từ thời xa xưa. 
Bởi vì, khi nền văn minh Hoa Hạ tiếp quản được nền văn minh 
ở Nam Dương Tử, đã Hán hóa những giá trị văn hóa Việt trong 
hơn 1000 năm và tiếp tục duy trì đến bây giờ, ở vùng đất cũ của 
Văn Lang xưa, khiến không ít người ngộ nhận tục cúng ông Táo 
của người Hán. Nhưng chính vì nguồn gốc tục cúng Ông Táo 
trong văn hóa Hán chỉ là sao chép lại từ văn hiến Việt. Nên nó 
chỉ là một tín ngưỡng thuần túy và không mang tính minh triết 
liên hệ với nội dung của nó và được tóm tắt như sau: 
Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, 
nên sinh ra buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao 
giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng 
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Táo Việt 
 

Nguyễn thị Hồng 
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VI, vua Hùng đã chấm giải nhất cho hoàng tử Lang Liêu là người 
kế vị và bánh chưng bánh dày do hoàng tử Lang Liệu được đặc 
biệt dùng cúng tổ tiên trong ngày Tết. 
Từ đó, chúng ta dễ dàng suy ra rằng: Lễ Tết nguyên đán có từ 
thế kỷ XV trước CN - tương đương thời vua Bàn Canh của Ân 
Thương. Từ đó chúng ta dễ dàng đặt vấn đề với lễ cúng Ông Táo 
về trời liên hệ đến ngày giáp Tết phải là phong tục của người 
Việt từ thời xa xưa. 
Bởi vì, khi nền văn minh Hoa Hạ tiếp quản được nền văn minh 
ở Nam Dương Tử, đã Hán hóa những giá trị văn hóa Việt trong 
hơn 1000 năm và tiếp tục duy trì đến bây giờ, ở vùng đất cũ của 
Văn Lang xưa, khiến không ít người ngộ nhận tục cúng ông Táo 
của người Hán. Nhưng chính vì nguồn gốc tục cúng Ông Táo 
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làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình 
cũng có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đêm thêo đều 
tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin. 
Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. 
Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi 
tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng. 
Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì 
khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm 
ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy tro 
bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị 
Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của 
mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết thêo. 
Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết 
tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết thêo vợ. 
Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy 
ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi 
chung là: Định Phúc Táo Quân (定福灶君), nhưng mỗi người giữ 
một việc: 
Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp. Danh hiệu: Đông 
Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Trọng Cao làm Thổ Địa, trông 
coi việc nhà cửa. Danh hiệu: Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần Thị 
Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu: Ngũ Phương 
Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần. 
Truyền thuyết về Táo quân của dân tộc Việt với hình ảnh Táo 
quân "Hai ông, một bà" và nội dung của nó lại trùng khớp hoàn 
toàn về nội dung với những giá trị minh triết Đông phương. 
CÁCH CÚNG TÁO QUÂN CỦA VIỆT TỘC 
Để cúng táo quân, người ta chuẩn bị ba con cá chép cho ba vị 
vua bếp. Tại sao không chọn loài vật khác mà lại dùng cá chép? 
Vì thêo tích xưa của người Hoa, trong cuộc thi vượt vũ môn do 
Ngọc Hoàng tổ chức, chỉ có mỗi mình cá chép thi thành công. Do 
vậy, Ngọc Hoàng cho cá chép hóa thành rồng. Tích cá chép hóa 
rồng muốn nói lên việc các sĩ tử cố gắng thi đỗ trạng nguyên ra 
làm quan giúp đời. Người Việt khi tiếp nhận văn hóa phương 
Bắc thường cố ý làm khác đi hoặc ngược lại. Chẳng hạn, người 
phương Bắc mặc áo cài nút bên phải, người Việt cài nút bên trái; 
họ để răng trắng, người Việt nhuộm răng đên; họ cạo đầu để 
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đuôi sam, người Việt để tóc dài và búi tó… Nơi hàng ba của đền 
vua Lê ở Hoa Lư có bức chạm thông phong hình cá rô hóa rồng. 
Trong cuộc sống, chẳng ai thấy cá chép phóng lên cao khỏi mặt 
nước bao giờ, nhưng cá rô thì có. Các loại cá rô, chép trê, cá lóc 
có cấu tạo mang khá đặc biệt. Trong mang có lớp tổ ong có thể 
giữ ẩm và hấp thu phần nào hơi nước trong không khí, vì thế 
chúng có thể sống trên cạn khá lâu. Những khi cần di chuyển 
sang nơi khác, các loài cá này thường phóng lên bờ và nhảy đi. 
Cá rô ở Hoa Lư, Ninh Bình sống trong hang núi đá vôi, rất to và 
khỏê. Tích cá rô hóa rồng cũng có ý nói người nông dân vẫn có 
thể lên làm quan hay làm vua. Chẳng hạn, Đinh Bộ Lĩnh là con 
nha tướng của thứ sử Hoan Châu, Dương Đình Nghệ. Cha ông 
mất sớm, hai mẹ con phải về quê sống nương nhờ người chú. 
Sau này, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua – Đinh Tiên Hoàng Đế. Lê 
Hoàn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một vị quan đêm về nuôi, sau 
này trở thành vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê – Lê Đại Hành. 
Ngoài cá chép, người ta còn đốt mũ áo bằng hàng mã để ba vị 
vua bếp có trang phục mới chầu trời. Tục đốt hàng mã này của 
đạo giáo, không phải của Nho giáo hay Phật giáo. Mặc dù ở các 
chùa đều có bể hóa vàng (ô xi măng để người ta đốt hàng mã), 
nhưng đó chẳng qua vì sợ tín hữu bất cẩn gây hỏa hoạn, chứ nhà 
chùa không cổ xúy cho việc ấy. 
Bếp của người Việt xưa chỉ có ba ông đầu rau (ba cục gạch để kê 
nồi): Mẹ già bước chân vào nhà 

Thò tay mở cửa  
Nắm củi ở giữa  
Ông Táo ba bên  
Bắc nồi cơm lên  

Cơm sôi sùng sục… (ca dao.). 
Sau một năm, các cục gạch kê bếp thường bị nứt bể, người ta 
thường thay bằng gạch mới. Sau này khi có bếp lò, người Việt 
cũng giữ thói quên ấy, cuối năm đêm bếp cũ ra bờ sông đập bể 
và lấy đất bờ sông về nhà nặn bếp mới – tựa như đổi nhà mới 
cho vua bếp vậy. Tục này người Hoa không có. 
 
BÀI KHẤN ÔNG TÁO 
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
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Cơm sôi sùng sục… (ca dao.). 
Sau một năm, các cục gạch kê bếp thường bị nứt bể, người ta 
thường thay bằng gạch mới. Sau này khi có bếp lò, người Việt 
cũng giữ thói quên ấy, cuối năm đêm bếp cũ ra bờ sông đập bể 
và lấy đất bờ sông về nhà nặn bếp mới – tựa như đổi nhà mới 
cho vua bếp vậy. Tục này người Hoa không có. 
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NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! 
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Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân ! 
Tín chủ con là :…………. 
Ngụ tại :………………….. 

Nhằm ngày 23 tháng Chạp, 
tín chủ chúng con thành tâm, 

sửa biện hương hoa phẩm vật, 
xiêm hài áo mũ, 

nghi lễ cung trần, 
dâng lên trước án, 

dâng hiến Tôn Thần, 
đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh. 

Chúng con kính mời : 
Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước 

án thụ hưởng lễ vật. 
Phỏng theo lệ cũ, 

Ngài là vị chủ, 
Ngũ Tự Gia Thần, 
soi xét lòng trần, 

Táo Quân chứng giám. 
Trong năm sai phạm, 

các tội lỗi lầm, 
cúi xin Tôn Thần, 

gia ân châm chước. 
Ban lộc, ban phước, 

phù hộ toàn gia, 
trai gái trẻ già, 

an ninh khang thái. 
Dãi tấm lòng thành, 
cúi xin chứng giám. 

Cẩn cáo. 
Nguyễn Thị Hồng sưu tầm và biên khảo 20.1.2017, nhằm 23 
tháng chạp bính thìn 2016. 
 
*Ông Táo trong truyền thuyết và phong tục Việt 
http://tuanvietnam.net/2010-01-08-minh-triet-viet-trong-
su-  
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Muøa xuaân coù anh 
 

Hồng Vũ Lan Nhi 
 
 

Trời xanh biếc, lòng em đang mở hội 

Nhạc vang vang, réo rắt mộng xuân tình. 

Anh bỗng đến mang nguồn vui phơi phới 

Rọi hồn em tràn ngập ánh bình minh. 

 

Thờii gian hỡi, đừng vội vàng nhún bước 

Tình đang dâng như ngọn sóng trùng khơi 

Trong thầm kín, em nguyện cầu, mơ uớc 

Được cùng nhau, khắng khít tới trọn đời. 

 

Mai vàng nở, khoe sắc mầu tươi thắm 

Trời xanh trong, chim bay lượn lưng trời 

Tha thiết lắm, nên tình càng thấm đẫm 

Dù xa xôi, vẫn ấm mộng bên người. 

 

Chúa Xuân đến, vườn hoa lòng rực rỡ 

Tình đơm bông, hạnh phúc đã căng tràn 

Lời âu yếm một đêm nào thổ lộ … 

Có anh rồi, em chờ đón xuân sang … 

 
Hồng Vũ  Lan Nhi 

1/22/2009 
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Muøa xuaân coù anh 
 

Hồng Vũ Lan Nhi 
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Nhạc vang vang, réo rắt mộng xuân tình. 
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Rọi hồn em tràn ngập ánh bình minh. 
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Được cùng nhau, khắng khít tới trọn đời. 

 

Mai vàng nở, khoe sắc mầu tươi thắm 

Trời xanh trong, chim bay lượn lưng trời 

Tha thiết lắm, nên tình càng thấm đẫm 

Dù xa xôi, vẫn ấm mộng bên người. 

 

Chúa Xuân đến, vườn hoa lòng rực rỡ 

Tình đơm bông, hạnh phúc đã căng tràn 

Lời âu yếm một đêm nào thổ lộ … 

Có anh rồi, em chờ đón xuân sang … 

 
Hồng Vũ  Lan Nhi 

1/22/2009 
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Xa quê đón Tết mừng Xuân 
 

Bác sĩ  Nguyễn Ý Đức 
 

Đêm qua đốt đỉnh hương trầm 
Khói lên nghi ngút, âm thầm nhớ quê 

Ca dao 
 
Hàng năm, sau khi cùng dân bản xứ đón năm mới Dương lịch, 
thì người Việt xa quê lại cùng với gia đình, đồng hương sửa soạn 
đón mừng TẾT truyền thống dân tộc.  
 
Tết vẫn là ngày lễ vui nhất trong năm của mọi người dân Việt. 
Cho nên dù thời gian có qua đi, không gian có ngăn cách, con 
dân Hồng Lạc vẫn đời đời duy trì, bảo vệ những lễ nghi, phong 
tục, những tập quán cổ truyền của ngày Tết Nguyên Đán vào đầu 
mùa Xuân. 
 
Những ngày mới định cư ở đất lạ, có người đã tưởng như không 
còn biết Xuân, biết Tết là gì. Nhưng chỉ sau vài năm vất vả hội 
nhập, làm quên với nếp sống mới, văn hóa mới, người Việt đã 
tạo được truyền thống đón Tết, mừng Xuân trên quê người.  
 
Có người đã nói: Đón mừng TẾT là một cái truyền thống quý giá 
của người mình mà đi chợ Tết lại cũng rất hào hứng, hấp dẫn.  

 
Trước hết là phải giải thích cho con cháu những tục lệ của ngày 
Tết cổ truyền. Có cháu sẽ thắc mắc là tại sao ngày mồng một Tết 
không được quét nhà hút bụi; nhà có bếp điện chứ đâu có dùng 
bếp củi than mà cúng tiễn Táo Ông Táo Bà lên trời; tại sao phải 
lựa mời người tới thăm nhà xông đất vào ngày đầu năm, xuất 
hành phải chọn hướng...Nhưng tục lệ lì xì, mừng tuổi với bao 
tiền đỏ chói thì các cháu hiểu rất mau và nhớ rất lâu. 
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dai và thơm của con gà đi bộ, khúc cá thu kho, trái sầu riêng Thủ 
Đầu Một, chùm nhãn lồng Hưng Yên: trong chợ đều có. Chả bù 
với những năm đầu, ai cho một xị nước mắm Thái Lan thì như 
vớ được vàng; thấy trên vườn trước cửa có một khoảng trồng 
rau thơm thì đích thị là nhà người Việt Nam ta.  
 
Chợ Tết bầy bán đủ thứ hàng cho TẾT. Người ta có cảm tưởng 
như đây là một chợ Đồng Xuân, Đông Ba hay Bến Thành thu hẹp, 
nằm trên một nước Mỹ rộng lớn. Dân bản sứ mà đi vào khu 
Bolsa của Orangê County, khu Bêllairê của Houston, Edên Plaza 
của D.C, khu chợ Việt Nam Toronto, Vancouvêr.... thì coi như bị 
lạc lõng. Người ta chào hỏi nhau bằng tiếng Việt, mặc cả mua 
bán bằng tiếng Việt, thậm chí lớn tiếng với nhau cũng bằng tiếng 
Việt. Thiên hạ lũ lượt tới mua sắm, bãi đậu xê không đủ chỗ cho 
khách du xuân, nhất là những năm mà Tết trùng vào ngày nghỉ 
Thứ Bẩy, Chủ Nhật. 
 
Trước hết phải mua mấy cặp bánh chưng. “Tết về nhớ bánh 
chưng xanh “ Vâng, Tết mà không có món bánh chưng thì đâu 
còn là Tết. Nhất là những chiếc bánh chưng gói bằng lá dong, cột 
bằng sợi giang, nhân thịt tươi nóng hổi khi mua, nằm trong lớp 
đậu xanh đãi cho sạch, và gạo nếp ngỗng trắng, thơm và dẻo. 
 
Bánh chưng đã có một lịch sử từ ngày lập quốc bởi Vua Hùng và 
có người đã ví nó như linh hồn của ngày Tết.  
 
Những năm đầu, không có lá dong, bà con ta gói bằng lá chuối 
khô, bọc bên ngoài bằng những tờ giấy nhôm. Gói như vậy bánh 
không có vị nồng ướt của tầu lá, nhưng thôi, có còn hơn không. 
Đến bây giờ thì không thiếu gì lá dong từ quê nhà đưa sang, nên 
đã có những chiếc bánh chưng luộc rất dền, rất xanh. Lại còn 
món giò lụa, chả quế cũng nhiều vô kể và hương vị cũng khá 
đậm đà.  
 
Đừng quên mua ít mứt sầu riêng, mứt mê, mứt quất, vài gói ô 
mai cam thảo, nửa ký hạt dưa để nhâm nhi khi có khách tới chơi. 
Vợ nhắc chồng mua một chậu mai tươi, một cành đào bản xứ. 
Có năm thời tiết không đủ lạnh, hoa đào không kịp nở, ta đành 
mua vài cành đào giấy, đào nylon thay thế. Nếu ở quê hương, thì 
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ta đã chạy lên Ngọc Hà hay xuống chợ hoa đường Nguyễn Huệ 
mang về mấy cành đào tươi, mấy cây quất chĩu trái.  
 
Mua vài quả dưa hấu với vỏ xanh rờn, ruột đỏ chói chang để có 
hương vị Tết miền Nam nắng gắt.  
 
Sắm thêm mấy thẻ nhang, mấy cuộn hương vòng để thắp cúng 
gia tiên, đồng thời cho thơm nhà thơm cửa.  
 
Cũng đừng quên mấy bao giấy đỏ để đựng tiền lì xì cho bầy cháu 
nội ngoại. Ở đất nước tư bản, trẻ con được mừng tuổi mấy đồng 
đô xanh với lời chúc “nhất bản vạn lợi “ (onê dollar makê tên 
thousand dollars ) thì chúng mừng hết chỗ nói. 
 
Trước giờ Giao Thừa, đồng bào ta, đặc biệt là thanh niên thiếu 
nữ, giữ tập tục đi lễ chùa, nhà thờ rất đông. Đến để xin lộc, cầu 
may, để gặp nhau, chúc tụng nhau mọi sự lành trong năm tới 
cũng như cầu nguyện thanh bình thịnh vượng cho quê hương 
đất tổ. Rồi cùng về nhà xông đất, cúng gia tiên. Đó đây, một vài 
tiếng pháo nổ vang. Bên Mỹ, đốt pháo phải xin phép trước, vì 
chính quyền sợ tai nạn xẩy ra cho dân chúng. Nhiều cơ sở 
thương mại không đốt pháo thật, nhưng có pháo giả: cũng trêo 
một giây pháo dài trước cửa tiệm với tiếng pháo nổ phát ra từ 
chiếc máy thu âm. 
  
Nhưng nơi gặp gỡ đầu xuân của mọi người thường thường là ở 
những Hội chợ, Chợ phiên. Năm nào các cộng đồng người Việt 
ở mọi nơi trên đất Mỹ cũng đều tổ chức những hội Tết mừng 
Xuân như vậy. 
 
Hội Xuân kéo dài hai ba ngày, có khi cả tuần. Trong hội có sân 
khấu để trình diễn văn nghệ quê hương dân tộc đón Tết, mừng 
Xuân, thi hoa hậu áo dài, thi cắm hoa, cây kiểng; có những gian 
hàng bán món ăn quê hương đủ loại (ngoại trừ món Cờ Tây); 
cũng có những gian hàng đỏ đên, bầu cua cá cọp. Nam thanh, nữ 
tú lượt là hẹn nhau tham dự. Con nít chạy tung tăng trong những 
chiếc áo dài Việt Nam cổ truyền. Giới chức chính quyền địa 
phương được mời tham dự để chia vui với nhóm cộng đồng còn 
mới cũng như tỏ tình đoàn kết chủng tộc. 
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Hội chợ còn là cơ hội để các hội đoàn gây quỹ cho các công tác 
từ thiện bác ái tại địa phương hay giúp đồng bào kém may mắn 
ở quê nhà.  
 
Ây cứ loanh quanh như vậy mà cũng hết mấy ngày Tết. Ngày 
nay, đa số đồng hương ta đã lấy mấy ngày nghỉ để ăn Tết, để đi 
thăm bạn bè. Họ cũng đi về các thành phố lớn có đông người 
Việt hơn, để thăm viếng nhau, để sưởi ấm lòng nhau, để tìm lại 
trong nhau những hình ảnh, những kỷ niệm của quê hương, đất 
tổ. Với thời gian, TẾT đã đi vào văn hóa Hiệp Chủng Quốc cũng 
như tại các quốc gia tự do khác. Truyền thông đã dùng ba mẫu 
tự T-E-T để chỉ ngày hội Nêw Yêar của người Việt Nam. 
 
Trong lịch sử nước nhà, chưa có giai đoạn nào mà người Việt 
hiện diện một cách tự do, thoải mái, đông đảo ở khắp năm châu 
bốn bể như ngày nay. Như người Nhật Bản. Như người Do Thái.  
 
Họ là một thành phần trong khối NGƯỜI VIỆT NAM máu đỏ da 
vàng trong và ngoài nước, để hy vọng cùng nhau  xây dựng một 
quốc gia VIỆT NAM hùng mạnh, có tự do, dân chủ thực sự chứ 
không chỉ trên văn bản, giấy tờ như hiện nay. 
 
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức  
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Tính hòa đồng tôn giáo của người Việt 
thể hiện qua đạo Cao Đài 

 
Hoa Thế Nhân 

 
 
Tôn giáo là môt hiện tượng của văn hóa phát xuất từ tư tưởng 
thần quyền của nhân loại. Nó là kết quả của sự cố gắng của con 
người để giải thích các hiện tượng siêu nhiên quanh mình như  
mưa, nắng, gió, cầu vòng,  nhật nguyệt thực, núi lửa, động đất, 
tsunami  v.v.. Trong sự hoạt động để sinh tồn, con người nguyên 
thủy phải đương đầu với nhiều sức mạnh thiên nhiên rất mạnh 
mẽ vượt ngoài tầm hiểu biết cùa họ. Lúc đó con người chưa đủ 
tri thức khoa học để giải thích mọi liên hệ nhân quả tất yếu giữa 
các hiện tượng thiên nhiên quanh mình nên họ tìm ra ý niệm 
thần linh để giải đáp rằng mọi hiện tượng siêu nhiên đều do một 
vị thần tác động và điều khiển. Từ đó ý niệm thần linh  xuất hiện 
và các vị thần linh nầy đều có khả năng và sức lực siêu phàm để 
bảo vệ và chê chở họ trước các hiện tượng siêu nhiên. Từ đó 
việc cúng bái tôn thờ thần linh bắt đầu và dần dà tư tưởng tôn 
giáo xuất hiện. 
 
A.  Các tôn giáo lớn đang hiện hành tại Việt Nam. 
 
a/ Phật giáo: Việt Nam nằm trên đường giao lưu Ấn Độ và Trung 
Hoa nên Phật giáo truyền bá vào VN qua hai ngã đó, Bắc tông ở 
miền Bắc và Nam Tông ở miền Nam. Khái quát Triết lý của Phật 
giáo cho cuộc đời là bể khổ, con người sống ở đời là phải chịu 
khổ nên phải tìm cách diệt khổ. Nguyên nhân sự khổ là lòng ham 
muốn. Do đó con người phải diệt sự ham muốn thì mới tự giải 
thoát khỏi vòng luân hồi để chấm dứt khổ não. Đối với sanh linh 
thì Phật giáo chủ trương không sát sanh và người tu hành luôn 
tu tập để lòng thanh tịnh hầu tự giải thoát và cứu độ chúng sanh. 
 
b/Thiên chúa giáo: Thêo TCG, linh hồn con người do Thượng Đế 
sinh ra nên bất diệt, sau khi người chết linh hồn người hoàn 
thiện được lên thiên đường còn người xấu thì xuống địa ngục, 
còn những người tốt nhưng mắc phải lỗi lầm phải qua lò luyện 
tội trước khi lên thiên đường. Thế giới sẽ tới lúc tận thế,ngày 
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tận thế chúa Trời sẽ hiện ra và nhân loại sẽ chịu sự phán xét 
cuối cùng. Người tốt sẽ lên Thiên đường ở với Ngài, người xấu 
sẽ bị sa vào địa ngục chịu sự trừng phạt đời đời. 
 
c/ Nho giáo: Nước Trung Hoa bị rối loạn trong thời Xuân Thu 
chiến quốc, xã hội loạn ly đạo đức suy đồi, lòng người ly tán  nên 
Đức Khổng Tử đưa ra phương sách cứu đời là xây dưng một xã 
hội hài hòa ổn định.Giáo dục được xử dụng như là công cụ để 
thiết lập một xã hội có tôn ti trật tự, trên thuận dưới hòa, làng 
nước trên dưới phân minh, ăn mặc, nói năng hành động thêo 
qui tắc lễ nghỉa được ấn định. Từ Thiên tử cho đến dân thường 
đều phải lo tu dưỡng đạo đức và cư xử với nhau thêo ngũ 
thường tức là nhân,nghỉa, lễ, trí, tín. 
 
d/ Lão giáo: Chủ trương xuất thế và vô vi tức là cứ để mọi việc 
xảy ra và kết thúc tự nhiên không tác đông vào sự kiện tức là tự 
sinh tự diệt.Triết lý của Đạo gia thiên về khuynh hướng thần bí 
và các phép thuật như bói toán, chiêm tinh, pháp thuật, luyện 
thuốc trường sinh bất tử  tu tiên để siêu phàm và bất tử. 
 
ê/ Hồi Giáo : Du nhập vào Việt Nam khá sớm. Tín đồ Hồi giáo ở 
VN có khoảng trên trăm ngàn người. Hầu hết trong số họ là 
những người thuộc dân tộc Chàm, dân tộc Khmêr và một bộ 
phận nhỏ người gốc Malaysia, Indonêxia và Nam Ấn Độ. 
Phần lớn tín đồ Hồi giáo sống ở các tỉnh miền Trung và Nam bộ. 
Sinh hoạt tôn giáo của những người thêo đạo Hồi ở Việt Nam 
vẫn duy trì những nghi lễ Hồi giáo chung như cầu kinh Koran, 
thờ linh vật,  cử ăn thịt hêo, trang phục khăn chít trên đầu. Ngoài 
những nét sinh hoạt chung đó, tín đồ Hồi giáo còn có những nét 
riêng như không có tục hành hương tập thể đến thánh địa Mêcca 
hàng năm trong lễ ăn chay, hoặc chỉ đọc kinh mỗi tuần một ngày 
thay vì đọc kinh 5 lần một ngày.Các thắng tíchTháp Chàm ở các 
tỉnh miền Nam Trung phần và điện thờ Hồi giáo tại Sàigòn đều 
được đồng bào cả nước viếng thăm và chiêm bái. 
 
f/ Cao Đài:Triết lý căn bản là:  
 
-Trời đất vạn vật có cùng một bản thể được điều phối bởi một 
Đấng tối cao gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 
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tận thế chúa Trời sẽ hiện ra và nhân loại sẽ chịu sự phán xét 
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f/ Cao Đài:Triết lý căn bản là:  
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- Do sự chuyển dịch tuần hoàn của lưỡng nghi, tứ tượng, bát 
quái ra thành vạn linh kết từ cát bụi, thảo mộc, cầm thú rồi đến 
nhơn sanh. 
- Do sự tu tập tinh tấn từ cỏi trần vạn linh sẽ quay về nguồn gốc, 
tức là sau khi quy tiên sẽ trở về với Đức Thượng đế Tức là Đấng 
Cao Đài, hình tượng là Thiên nhản ngự trên quả Càn Khôn. 
 
g/ Hòa Hảo: Có nguồn gốc từ Phật giáo , nên nền Tảng triết lý 
của Phật giáo Hòa Hảo là lý tưởng từ bi bác ái đại đồng và luật 
nhân quả của nhà Phật. Đạo Hòa Hảo không thờ hình tượng và 
đề cao thuyết ”Phật tức tâm” nên phương thức hành đạo và tu 
tập rất giản dị. 
 
Đó là các tôn giáo có hàng triệu tín đồ trở lên, ngoài ra còn có 
đạo Tin Lành, đạo Tổ tiên và các tín ngưởng dân gian như Thờ 
Mẫu, thờ Chư vị, thờ Thành Hoàng, thờ Quan Công.v.v… 
 
B. Đặc điểm tôn giáo của người Việt 
Nhìn một cách tổng quát, tôn giáo Việt Nam có một số điểm căn 
bản sau đây: 
 
1. Tôn giáo Việt Nam chính yếu thuộc về lãnh vực tình cảm.  
Nhiều tín đồ rất sùng đạo nhưng hiểu giáo lý một cách sâu sắc 
rất ít, thậm chí gia nhập hàng ngũ tín đồ do lan truyền tâm lý 
hay do sự vân động lôi kéo nào đó. Đa phần thường khi gặp trắc 
trở hay khó khăn nào đó trong thực tại cuộc sống thì họ tìm đến 
tôn giáo để cầu mong một chốn nương tựa tinh thần, một sự giải 
thoát hay một niểm hy vọng cho tương lai hay ít ra cũng là một 
sự an bình tâm lý. Vì vậy người Việt Nam dể tiếp nhận tôn giáo 
trong sinh hoạt hàng ngày. 
 
2. Các tôn giáo du nhập vào Việt Nam ít nhiều đều được Việt 
Nam hóa 
 
Trong quá trình giao lưu giữa các dòng chảy văn hóa của nhân 
loại thường tạo ra những tiếp biến. Chúng thẩm thấu, bổ túc và 
biến cải lẫn nhau. Tại Việt Nam hàng ngàn năm trước khi có các 
tôn giáo lớn như Phật giáo, Khổng giáo, Thiên chúa giáo, du 
nhập vào thì đã có sẳn các hình thức tín ngưỡng dân gian như 
thờ tổ tiên ông bà, thờ mẫu, thờ thánh hiền có công trận, v. v và 
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v.v.. Các tín ngưỡng dân gian nội sinh như trên có những nét 
trùng hợp với những tôn giáo ngoại nhập nên người Việt Nam 
dể chấp nhận, tôn trọng và tin thêo. Các tôn giáo mới đều đã có 
công đóng góp vào ngôn ngử,  triết học, đạo đức,nghệ thuật v.v. 
nói chung là vào kho tàng văn hóa và lịch sử Việt Nam. 
 
3. Người Việt Nam giàu tính khoan dung và có tinh thần hài hòa 
nên sẳn sàng chấp nhận sự hòa hợp hay hòa đồng tôn giáo. Đây 
là một biểu hiện của sự đoàn kết dân tộc trong tinh thần tự do 
tín ngưởng ở Việt Nam. Đã có nhiều cuộc chiến tranh trong quá 
trình lịch sử của chúng ta nhưng không phải vì lý do mâu thuẩn 
tôn giáo, trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới đã xảy ra 
những mâu thuần gay gắt giữa các tôn giáo trong một nước 
thâm chí đưa tới các cuộc chiến tranh tôn giáo. 
 
Tóm lại, một cách tổng thể thì tại Viêt Nam tinh thần hòa đồng 
tôn giáo để cùng tồn tại và phát triển được xiển dương mạnh 
mẻ. Đa phần tín đồ tôn giáo khác nhau đều có chung niềm tin 
vào đấng Thương đế hay đấng thiên liêng tối cao. Và nhờ vào 
lòng nhân ái khoan dung là bản chất của người Việt nên khi tiếp 
xúc với tư tưởng từ bi hỷ xã của Phật giáo hay đức bác ái yêu 
thương của Chúa Trời hay tinh thần tôn ti trật tự của Nho giáo 
thì người Việt dể dàng đồng cảm và chấp nhập  
 
C. Tính hài hòa tôn giáo trong đạo Cao Đài: 
 
Vì xuất phát từ miền Nam Việt Nam, nơi mà  nhờ vi trí địa lý 
người dân được tiếp xúc và  giao lưu với nhiều nền văn minh 
khác nhau như Trung Hoa Ấn Độ, Trung Đông, Âu Mỹ nên lối 
sống và suy nghĩ của người  dân có phần thông thoáng hơn các 
dân tộc ở sâu trong đại lục. Tâm thức của người dân cũng rất 
thông thoáng và thường mô phỏng nhửng cai gì hay đẹp của 
người khác . Nói chung là không thủ cựu cứng ngắt trong tư duy 
và luôn có xu hướng biến cải để tồn tại. 
 
Nhơn sanh Cao Đài được dạy rằng: 
- Đời Thượng ngươn Thánh Đức  (Ngươn Tạo hóa) là thời kỳ tạo 
thiên lập địa,  Đạo Đức được đề cao trong ngươn nầy nên con 
người sống về thiện lương thuần phát, hợp với Đạo Trời tạo nên 
một xã hội thuần phát thanh bình an lạc. 
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v.v.. Các tín ngưỡng dân gian nội sinh như trên có những nét 
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lòng nhân ái khoan dung là bản chất của người Việt nên khi tiếp 
xúc với tư tưởng từ bi hỷ xã của Phật giáo hay đức bác ái yêu 
thương của Chúa Trời hay tinh thần tôn ti trật tự của Nho giáo 
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Vì xuất phát từ miền Nam Việt Nam, nơi mà  nhờ vi trí địa lý 
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khác nhau như Trung Hoa Ấn Độ, Trung Đông, Âu Mỹ nên lối 
sống và suy nghĩ của người  dân có phần thông thoáng hơn các 
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một xã hội thuần phát thanh bình an lạc. 
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- Trung ngươn: Thời nầy con người lấy sức mạnh để giải quyết 
các mâu thuẩn, tranh đấu bằng sức mạnh để thống trị lẫn nhau 
nên xả hội đầy dẩy bất công áp bức, mạnh được yếu thua nên 
Thượng đế phài phái các bậc đại diện như Đức Phật Thích Ca, 
Đức Khổng, Đức Chúa Giêsu, Đức Mohamêd, v..v...khai mở Nhị 
kỳ Đại đạo để phổ độ và giáo hóa chúng sanh. 
 
- Hạ ngươn: Thời hiện tại chúng sanh đang sống. Con người 
ngày càng thông minh nên lấy trí não làm đầu, xử dụng trí năng 
cơ xão để chiếm đoạt sở hữu tài vật, do đó chiến tranh lan tràn 
đưa loài người đến tận thế. Vì lý do đó mà Đấng chí Tôn đã dung 
cơ bút huyền diệu khai sang Đại đạo Tam kỳ Phổ Độ để độ rỗi 
linh hồn cho nhơn sanh và dẩn dắt chơn linh của nhơn sanh về 
lại với thời Thượng ngươn thánh đức. 
 
Với một quan niệm và lý luận thần học như vậy nên đạo Cao Đài 
coi Tôn giáo uyên nguyên chỉ có Một do môt Đấng tối cao là chủ 
thể. Rồi từng thời kỳ ngài sai phái các chơn thần lúc thì Phật, lúc 
thì Chúa, lúc thì Khổng, lúc Lão, lúc các bậc đế Vương xuống cỏi 
trần đêm đạo Trời của ngài để cứu độ chúng sanh. 
 
Với niềm tin Đạo chỉ là Một nên đạo Cao Đài cơ bản phù hợp với 
tính khoan dung và hòa hợp tôn giáo của người Việt. Vì vị trí địa 
lý và lịch sử của nước ta nơi tiếp xúc  gặp gở và giao lưu giữa 
các nền văn hóa Đông Tây nên dể tạo ra chuyển biến trong tâm 
thức khai phá và tổng hợp cái hay cái mới để tạo thành nét đặc 
thù của Việt Nam.  Nhờ vào tính bao dung tôn giáo đặc biệt của 
người Việt nên tại Việt Nam không có mâu thuẩn tôn giáo đưa 
đến sự tàn sát giết chóc lẫn nhau trong cùng nòi giống mà đang 
xãy ra ở nhiểu nơi trên thế giới. 
 
HOA THẾ  NHÂN 
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Tục Ngữ Ca Dao Về Ngày Tết Nguyên Đán 
 

Bài khảo cứu về mùa Xuân và Tết 
GS. Đào Đức Nhua ̣ n   

 
 

 
 

          Chuyện xưa kể rằng: Vào một thời xa xưa lắm, người đang 
sống yên ổn thì một bầy quỷ dữ đến xâm lăng. Chúng dùng mưu 
mô quỷ quyệt chiếm hết đất đai, tài sản của người. Người thành 
kẻ làm công cho quỷ. Người trồng lúa, quỷ chia cho người phần 
gốc, quỷ lấy phần ngọn. Thấy người khổ quá, Phật hiện ra giúp 
kế. Thêo điều kiện đã được giao ước đúng như lời Phật dặn, 
người trồng khoai lang. Đến mùa thu hoạch, quỷ lấy phần ngọn 
chỉ có dây và lá, người lấy phần gốc, củ chất đầy nhà. Quỷ lại đặt 
điều kiện: quỷ ăn phần gốc và ngọn, người ăn phần giữa. Lại 
thêo lời Phật dặn, người trồng bắp. Đến mùa, người lấy hết trái, 
quỷ chẳng có gì để ăn. Quỷ thua bèn đòi lại đất. Phật khuyên 
người nên xin quỷ bán cho mình một mảnh đất bằng bóng của 
một chiếc áo cà sa. Quỷ bằng lòng. Phật bảo người trồng một cây 
trê rồi máng chiếc áo cà sa lên ngọn. Phật hóa phép làm cây tre 
cao mãi, cao mãi đến tận trời và bóng chiếc áo cà sa lan xa càng 
lúc càng rộng. Quỷ phải dắt dìu nhau chạy ra ngoài bóng râm 
của chiếc áo. Cuối cùng quỷ bị đuổi ra mãi ngoài tận biển 
Đông.        
      Người lại làm chủ vùng đất của mình. Từ đấy, quỷ xin với 
Phật hàng năm cho vào đất liền để thăm mồ mả tổ tiên. Phật 
bằng lòng cho quỷ vào đất liền nhân ngày Tết Nguyên đán của 
người. Phật dặn người nên trồng cây NÊU trước nhà vào những 
ngày này để cho quỷ không thể xâm phạm đến người. 
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sống yên ổn thì một bầy quỷ dữ đến xâm lăng. Chúng dùng mưu 
mô quỷ quyệt chiếm hết đất đai, tài sản của người. Người thành 
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      Trên đây là sự tích cây nêu ngày Tết của ta. Thế nên ca dao 
ta có câu:Cu kêu ba tiếng cu kêu,Trông mau tới Tết dựng NÊU ăn 
chè. 
  

Trong tâm thức của dân tộc Việt, cây nêu là biểu trưng của 
sức mạnh tinh thần Việt chống lại sức phản động của cái ác 
(quỷ). Cây nêu cũng biểu hiện quyền lực của mỗi gia đình trong 
làng xã ngày xưa: 

Thứ nhất nêu cao, 
Thứ nhì pháo kêu. 

 
Nhà có cây nêu cao là nhà giàu sang quyền quí. Tràng pháo nổ 
giòn và đều là báo hiệu điềm tốt cho gia chủ. 
“Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè” chỉ là tâm trạng trẻ con 
bởi lẽ chỉ có trẻ con mới mong chóng tới Tết để được “ăn ngon 
mặc đẹp” còn đối với người lớn, Tết đến là cả một nỗi lo : 

Tết đến sau lưng 
Ông vải thì mừng 

Con cháu thì lo. 
      Quả vậy, vào những ngày năm cùng tháng tận, đa số dân ta 
lo lắng đủ điều. Nào là nợ nần chưa trang trải. Nào là công việc 
chưa hoàn thành. Nào lo sắm sửa cho 3 ngày Tết. Nào lo sửa 
sang nhà cửa để đón Xuân . . 
Đời sống của người nông dân ta ngày trước không phải là dễ 
dàng vì phương pháp canh tác cổ truyền, mọi việc phần lớn như 
còn tùy thuộc vào sự định đoạt của Trời. Cuộc sống tuy có muôn 
vàn cơ cực, ăn buổi hôm lo buổi mai, thế nhưng việc tiêu tốn cho 
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3 ngày Tết lại không thể dè xẻn được. Thế nên có nhiều gia đình 
đã phải chịu cái cảnh: 

Đi cày  ba vụ 
Không đủ ăn ba ngày Tết! 

  Tết đến, trăm vạn nỗi lo quấn quít trong đầu, thứ nhất là lo 
nợ nần chưa trang trải: 

Bây giờ tư Tết đến nơi 
Tiền thì không có sao nguôi tấm lòng 

Nghĩ mình vất vả long đong 
Xa nghe lại thấy Quảng Đông kéo còi 

Về nhà công nợ nó đòi 
Mà lòng bối rối đứng ngồi không an. 

      Thật là trớ trêu. Tiền không có mà tiếng còi của gánh hát 
Quảng Đông lại quyến rũ, thúc dục. Về nhà thì nợ đòi. Mà nợ đòi 
thì nguy lắm. Các chủ nợ có lệ cuối năm giằng thúc con nợ, cố 
đòi cho được số tiền đã cho vay, dù rằng đòi được tiền về để đấy. 
Người ta cho rằng, nếu không đòi được tiền trước giao thừa, 
ngày hôm sau, món tiền nợ đã ra nợ cũ, và ngày Mồng một đầu 
năm và những ngày sau nữa, người ta không dám đòi nợ, vì con 
nợ kiêng sợ giông. 
“Tục lệ như vậy nên cái ngày tất niên nầy, những người có nợ 
làm ăn kém may mắn, không có tiền trả mà phải khất chủ nợ 
không chịu, đành phải đi trốn nợ đến lúc giao thừa mới trở 
vê”.(1). 

Tục ngữ lại có câu: 
Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, 

Giàu có Ba mươi Tết mới hay. 
Hoặc là:           

Có, không: mùa Đông mới biết 
Giàu nghèo: Ba mươi Tết mới hay. 

      Trên đây là những quan sát thực tế của người bình dân ta 
ngày xưa. Kẻ khôn ngoan là kẻ khéo biện bạch trước cửa quan 
(tức cơ quan chính quyền hàng Xã, Tổng, Huyện...) để giành lẽ 
phải về mình. Mùa Đông là mùa giá rét. Nhiều công việc làm ăn 
hầu như đình trệ. Đây thường là khoảng thời gian đêm lương 
thực dự trữ ra để ăn. Nhà giàu có của dự trữ nên không lo. Nhà 
nghèo phải đi vay từng đấu gạo. Đến ngày giáp Tết, nhà giàu sắm 
sửa ề hề, dân nhà nghèo đôi khi còn phải lo trốn nợ. Thế nên dù 
ai có tài khoê mẽ đến đâu, đến ngày giáp Tết là người ta biết hết, 
không thể nào giấu giếm được. 
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       Ngoài những ngày kỵ giỗ bình thường để con cháu tưởng 
nhớ đến ngày từ trần của người đã khuất, hàng năm người Việt 
ta còn có lệ Chạp mả, tất cả mồ mả của giòng họ đều được giẫy 
cỏ sạch sẽ vào tháng Chạp để sửa soạn mời gia tiên về ăn Tết với 
con cháu. Cũng có nơi để sang tháng Giêng mới giẫy mả. 

Đi đâu mặc kệ đi đâu 
Đến ngày giỗ chạp phải mau mà về. 

        Con cháu không thể bỏ được ngày giỗ chạp bời vì “con cháu 
muốn tròn đạo hiếu với tổ tiên thì những ngày kỵ Chạp, Tết nhứt 
phải cúng cấp tử tế. Những người bỏ giỗ bỏ Tết là bất hiếu chi 
cực”. (2) 

Bỏ sêu Tết kỵ Chạp là một điều bất hiếu. Vì thế đã có cô gái 
trách cứ vị hôn phu của mình một cách nặng nề: 

Chiều Ba mươi anh không đi Tết, 
Rạng ngày Mồng Một anh không đi lạy bàn thờ, 
Hiếu trung mô nữa mà bảo em chờ uổng công. 

Lạy bàn thờ gia tiên quả một điều hệ trọng. “Về Tết Nguyên 
đán, từ ngày 29 tháng Chạp, gia trưởng phải làm lễ Rước Ông 
Bà. Trong 3 ngày Tết, suốt đêm ngày lúc nào cũng có hương đèn 
và lễ vật để cúng tổ tiên. Đến chiều Mồng 3 hay sáng Mồng 4 thì 
làm lễ Đưa Ông Bà để đốt vàng mã cúng trong 3 ngày Tết”. (3). 

 
  

Lạy bàn thờ gia tiên vào 3 ngày Tết là một nghi lễ không 
thể thiếu của con cháu đối với những người đã khuất. Thế 
nhưng, khi bị vị hôn thê trách cứ, người con trai đã khéo biện 
bạch cho sự vắng mặt của mình bằng một lễ nghi có vẻ còn quan 
trọng hơn:  
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lo việc họ,  việc làng. 
Hôm Ba mươi anh mắc lo việc họ 

Sáng mồng Một anh bận việc làng, 
Ông bà bên anh cũng bỏ huống chi bên nàng, nàng ơi! 

 
 

      Đến ngày Tết, con cháu dù làm ăn ở đâu cũng cố tìm cách về 
nhà để ăn Tết, mừng tuổi ông bà cha mẹ. Con cái dù đã lập gia 
đình ra ở riêng cũng đêm con cái về thăm và chúc Tết cha mẹ 
mình: 

Mồng một Tết cha 
Mồng ba Tết thầy. 

Hay :    Mồng một thì ở nhà cha, 
Mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy. 

     Lệ tết thầy của ta ngày xưa thật đẹp. Đó là tinh thần “tôn sự 
trọng đạo”, là tinh thần “tiên học lễ, hậu học văn”. Học trò học 
nghề hay học chữ, ở với người dạy cho mình đều có nghĩa thầy 
trò. Học trò phải kính trọng thầy, quý mến thầy mà nhất là thầy 
dạy học chữ lại phải kính trọng hơn nữa. 
 “Lúc học, gặp khi mồng Năm ngày Tết như: Tết Nguyên đán, 
Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, ... mùa nào thức nấy, hoặc 
cặp gà thúng gạo, đường mứt bánh trái hoặc  năm ba quan tiền, 
tùy tình đa thiểu mà đêm đến lễ thầy”.(4). 
      Trong các tục lệ về ngày Tết, ta có tục xông đất hay xông nhà 
đầu năm. Thêo tục lệ nầy, có nhiều người tin rằng, có người vía 
xấu đến xông đất nhà nào (tức là người đến chúc Tết đầu tiên) 
nhà đó sẽ gặp điều xui xẻo quanh năm. Vì thế, “nếu không có 
người nhà dễ vía để xông nhà lấy, người ta phải nhờ một người 
khác trong thân bằng cố hữu tốt vía để sớm ngày mồng Một Tết 
đến xông nhà, trước khi có khách đến chúc Tết, để người này 
đêm sự dễ dãi may mắn lại”. (5). 
      Do tục lệ nầy, vào sáng Mồng một Tết ít người dám ra khỏi 
nhà để đi thăm bà con láng giềng, sợ mình sẽ đêm điều xui xẻo 
đến cho người khác. Cũng do tục lệ nầy, người ta rất sợ những 
kẻ “mang tiếng không tốt” đến xông nhà mình. Ơ đất Hà thành 
vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 có hai nhân vật 
trào phúng nổi tiếng, một cặp bài trùng mà những tay có máu 
mặt thời bầy giờ đều ngán, đó là Ba Giai và Tú Xuất. Hai nhân 
vật này mang tiếng là hay chòng ghẹo và phá phách thiên hạ. Vì 
thế người ta đã hù dọa nhau: 
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Hễ ai mà nói dối ai 
Thì mồng một Tết Ba Giai đến nhà. 

      Đa số dân ta sống bằng nghề nông. Hàng năm, nhiều nhà 
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Mổng chín vía Trời 
Mồng mười via Đất 
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miếng thịt hoặc rút gọn chỉ còn bộ tam sên với dĩa gạo, muoi”. 
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Tam dương khai thái, muôn dân hòa bình. 

Sĩ thời chăm việc học hành, 
Một mai khoa bảng để dành công danh. 

Công thì phượng các long đình 
Đủ nghề sư khoáng, rứt nghề công thâu. 

Nông thời cuốc bẫm cày sâu, 
Thu hòa hạ mạch, phong thâu có ngày. 

Thương thời buôn bán liền tay 
Rứt tài Tử Cống ai tày cho đang! 

    Ở miền Bắc có tục hát “xúc xắc xúc xẻ” để mừng Tết ngay vào 
đêm giao thừa. Một đoàn trẻ con gồm chừng 10, 15 êm tay cầm 
ống bương đựng đồng tiền kẽm. Ngay từ lúc chạng vạng, bọn trẻ 
lũ lượt kéo đến từng nhà để mừng gia chủ sang năm mới gặp 
nhiều điều may mắn với lời hát mừng đầy ắp những điều tốt 
đẹp: 

Xúc xắc xúc xẻ 
Nhà nào còn đèn còn lửa 

Mở cửa cho chúng tôi vào 
Bước lên giường cao: Có đôi rồng ấp 

Bước xuống giường thấp: Có đôi rồng chầu 
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Bước ra đằng sau: Có nhà ngói lợp 
Ngựa ông còn buộc 

Voi ông còn cầm 
Ong sống một trăm linh năm tuổi lẻ 

Vợ ông sinh đẻ 
Những con tốt lành 

Những con như tranh 
Những con như đối... 

      Ở mo ̣ t só điạ phương lại có tục “hát sa c bùa” vào ngày Tết. 
Thông thường hát sắc bùa do phường sắc bùa hát thêo điệu dân 
ca sắc bùa của từng dịa phương. Có một số địa phương lại kết 
hợp múa sắc bùa với hát sắc bùa thành một vũ điệu dân-gian 
đầy quyến-rũ như ở một số xã miền biển quận Đức Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi. Phường sắc bùa còn có những bài hát riêng cho 
từng nghề nghiệp: buôn bán, nông tang, canh cửi . . . : 

Thánh chúa vạn niên. 
Thánh chúa vạn niên! 

Chúng tôi nay dâng cách đội đèn 
Thái hòa gặp tiết xuân thiên 

Gió đưa chồi ngọc, hoa chen cành vàng 
Trong nhà ta đèn thắp sáng trưng 

Song le còn muốn chơi trăng ngoài thềm 
Để cho ấm ngoài êm... 

           Vào sáng Mồng một Tết, một số chức sắc trong làng từ 
Tiên chỉ, Thứ chỉ, Lý trưởng, Trương tuần cùng các bô lão đều 
tề tựu về đình làng để tế cáo thần linh bản thổ và thần Thành 
hoàng. Trong ngày gặp mặt đầu năm ở nơi linh-thiêng này, quý 
chức sắc của làng đều dâng lời cầu nguyện xin Thành hoàng và 
thần-linh bản-thổ phù trợ cho dân làng sang năm mới được vạn 
sự như ý: 

Chúc mừng thượng đẳng tối linh 
Phù trì dân xã hiền-vinh sang giàu 

Trước đình lại có rồng chầu 
Có đôi qui phụng tựa màu non tiên 

Giữa đình có đấng bát tiên... 
      Trong những hội Xuân đầu năm, làng thường tổ chức các hội 
hát nam nữ như: hát đúm, hát dặm, hát trống quân, hát quan 
họ... Thường vào cuộc hát, người khởi xướng thường hát những 
lời chúc tụng tốt đẹp: 

Tới đây viếng cảnh, thăm hoa 
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Trước mừng các cố, sau là mừng dân. 
Sau nữa tôi mừng cả làng tuần 

Mừng cho nam nữ chơi Xuân hội nầy 
Một mai đàn có bén dây 

Ơn dân vạn bội biết ngày nào quên! 
      Vào 3 ngày Tết, các làng thường tổ chức các trò chơi tại sân 
đình, sân chùa hay một khoảng đất trống nào đó để dân làng tụ 
tập vui Xuân. Các trò chơi thông thường gồm có: cờ người, tổ 
tôm điếm, đánh đu, ném cầu, chọi gà, đô vật, ... Ngoài dịp Tết 
Nguyên đán, các làng còn tổ chức hội Xuân vào các ngày Thần 
kỵ tức ngày húy kỵ của vị Thành hoàng của làng. Các lễ hội này 
thường được tổ chức vào mùa Xuân hay mùa Thu vời nhiều trò 
chơi đặc biệt hơn. 
      Ngoài địa điểm chính nêu trên, dọc thêo đường làng dưới 
bóng các lũy trê hay cây đa, cây bàng, người ta thấy tụ tập từng 
5, 7 người, có nơi 10, 15 người để chơi các trò cờ bạc như xóc 
dĩa, đánh đáo... 

Mồng một chơi cửa chơi nhà, 
Mồng hai chơi xóm, mùng ba chơi đình. 

      Thực ra, các nơi vui Xuân không phận biệt ra từng ngày rạch 
ròi như trên mà còn tùy thuộc vào từng hạng người, từng lứa 
tuổi. Phần lớn các người đứng tuổi thích tụ tập về sân đình, sân 
chùa để thưởng thức các trò vui Xuân, lớp con cháu lại thích tụ 
tập ở các nơi xóc dĩa, bầu cua, đánh đáo... 
      Một số tỉnh thuộc miền Trung Trung phần, ngoài các trò chơi 
như xóc dĩa, bầu cua, đánh đáo, ... còn có thú chơi bài chòi: 

Rủ nhau đi đánh bài chòi 
Ơ nhà con khóc nó lòi rún ra. 

 
      Đây là một hội bài chòi được nhà văn Võ Phiến thuật lại thêo 
tài liệu của nhà thơ Quách Tấn: 
“Trên một khoảnh đất, dựng lên 9 cái chòi. Các chân bài, mỗi 
chân chiếm một chòi. Người ta dùng bộ bài Tam Cúc 27 cặp, đêm 
mỗi lá bài dán vào một thẻ trê. Bộ bài chia ra làm đôi: một nửa 
bỏ vào ống do người hô hiệu giữ, một nửa đêm phân phối cho 9 
chòi, mỗi chòi 3 lá. Lúc vào cuộc, anh hiệu rút bài trong ống ra, 
hô lên, chòi nào trúng lá ấy thì gọi hiệu đêm lại. Khi có một chòi 
trúng đến lá thứ 3 là xong một ván. Người hô hiệu thu hết bài, 
trộn nhau, rồi lại phát ra mỗi chòi 3 lá để bắt đầu lại ván khác. 
Cứ thế cho đến 8 ván là mãn hội” (7). 
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      Phần lớn những người thích chơi bài chòi là thích cái điệu hô 
đặc biệt gọi là hô bài chòi của các tay hô hiệu. 
 

 
 
Nói đến Tết mà không nhắc đến các phiên chợ Tết là cả một điều 
thiếu sót. Chợ Tết có thể là những phiên chợ cuối năm bày bán 
các hàng Tết từ đồ cúng tế, hoa quả đến quần áo và đồ chơi trẻ 
con. Chợ Tết cũng có thể là những phiên chợ đầu năm họp lấy 
hên và thường được tổ chức các trò vui Xuân cùng với việc bày 
bán hàng Tết. Có những phiên chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần: 

Bỏ con bỏ cháu, 
Không ai bỏ hai mươi sáu chợ Yên 

Bỏ tổ bỏ tiên 
Không ai bỏ chợ Viềng mồng tám. 

      Đây là hai phiên chợ Tết đặc biệt của Nam Định xưa: chợ Yên 
mỗi năm chỉ họp một phiên vào ngày 26 tháng Chạp. Đây là một 
phiên chợ Tết thật sầm uất với đầy đủ mặt hàng Tết cho người 
lớn và trẻ con, quy tụ khá đông đảo người quanh vùng về mua 
sắm. 
      Chợ Viềng lại họp vào ngày 8 tháng Giêng. Tương truyền 
ngày xưa ở Nam định có đến 3, 4 chợ cùng mang tên chợ Viềng. 
Chợ Viềng chính nằm ở xã Kim thái, huyện Vụ bản; họp phiên 
đầu năm vào mùng 8 tháng Giêng, quy tụ dân quanh vùng.  Dân 
vùng này tin rằng buôn bán vào ngày nầy sẽ gặp may mắn quanh 
năm. Do đó, nếu gặp những ngày có mưa gió, lại gặp đò ngang 
cách trở, dân buôn tự động họp chợ ở một nơi nào đó để buôn 
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bán gọi là “lấy ngày”, cầu may cho cả năm. Thế là một phiên chợ 
Viềng mới được thành hình. Sau phiên chợ họp lấy may đầu năm 
đó chợ không còn để lại một dấu vết nào. Năm sau hoặc những 
năm sau nữa, nếu lại gặp trở ngại như trên, dân buôn quanh 
vùng lại hình thành một chợ Viềng khác, có thể là ở vùng đất 
năm trước hay một nơi nào khác. Những phiên chợ Viềng này 
mỗi năm chỉ họp một lần thôi. 
Ở kinh đô Huế có chợ Gia Lạc, mỗi năm cũng chỉ họp có một 
phiên: 

Gia Lạc chỉ mở ngày Xuân 
Quanh năm, suốt tháng khó lần tìm ra. 

     Gia Lạc là một phiên chợ đặc biệt gần thôn Vĩ Dạ, hằng năm 
chỉ họp vào mấy ngày Tết: từ 29 tháng Chạp đến mồng 3 Tết. 
Tương truyền đây là phiên chợ đặc biệt do vị hoàng tử thứ 4 của 
Vua Gia Long là Nguyễn Phúc Bính cho lập vào 3 ngày Xuân trên 
một khoảnh đất rộng gần phủ đệ của ông để cho các người trong 
hoàng phái đến sắm hàng Tết và vui Xuân như đánh bài chòi, đổ 
xăm hường, đánh đáo lỗ... Chợ tập trung được nhiều mặt hàng 
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      Vùng quan họ đất Bắc cũng có những phiên chợ Tết nổi tiếng 
một thời còn được dân chúng nhắc nhở qua câu ca dao: 

Xứ Nam: nhất chợ Bằng Gồi 
Xứ Bắc: Vân Khám, xứ Đoài: Hướng Canh. 

Xứ Nam, xứ Bắc, xứ Đoài là tên gọi nôm na của các tỉnh Hà Nam, 
Hà Bắc và Sơn Tây ngày xưa. 
      Riêng đất Nam Định còn có những câu ca dao giới thiệu 
những phiên chợ của họ một cách thú vị: 

Mồng một chơi cửa, chơi nhà 
Mồng hai chơi xóm, mồng ba chơi đình. 

Mông bốn chơi chợ Quả linh 
Mồng năm chợ Trình, mùng sáu non Côi. 

Qua ngày mồng bảy nghỉ ngơi 
Bước sang mồng tám đi chơi chợ Viềng 
Chợ Viềng một năm mới có một phiên 

Cái nón em đội cũng tiền anh mua. 
Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền trọng đại của dân tộc Việt 
Nam. 
Trên đây chúng tôi đã nêu lên một số tục ngữ ca dao phản ảnh 
một số tập tục và hình ảnh quên thuộc của ngày lễ trọng đại đó. 
 

 
      

Ngày nay, vì hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử, một phần con 
dân Việt phải sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng, dù 
sống trong hoàn cảnh nào, châu lục nào, quốc gia nào người Việt 
ta cũng vẫn nhớ đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc và vẫn tổ 
chức những hội vui Xuân một cách trọng thể. Tổ chức vui Xuân 
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để giử gìn truyền thống Việt và quảng bá phần nào văn hóa Việt 
với các sắc dân khác đang cùng sống trên một địa bàn với chúng 
ta. Đó là ý nghĩa quan trọng của ngày Tết Nguyên đán mà chúng 
ta vẫn thường tổ chức hằng năm. 

 
GS. ĐÀO ĐỨC NHUẬN 
 
 
 
Ghi chú : 
(1)  Toan Ánh  Tín Ngưỡng Việt Nam, quyển hạ            tr. 327 
(2)  Đào Duy AnViệt Nam Văn Hóa Sử Cương                tr. 204 
(3)  Lương Đức Thiệp  Xã Hội Việt Nam                           tr. 311 
(4)  Phan Kế Bính         Việt Nam Phong Tục                    tr. 154 
(5)  Toan Ánh                ưỡng Việt Nam, quyển hạ          tr. 316 
(6)  Đinh Tiểu Nguyên  Tháng Giêng . . . Thời Luận Xuân Đinh 
Sửu, 1997 
(7)  Võ Phiến Bài Chòi – Đặc San Tây Sơn, Xuân Nhâm Thân, 
1992 
 
  

95 
 

Vài nét về địa danh tỉnh Tây Ninh (*) 
 

Vũ Miên Thảo 
 

 
 

 
 
1. Nam Bộ gồm 2 thành phố và 17 tỉnh. Chúng tôi đã và đang 
hướng dẫn sinh viên và học viên cao học sưu tập và nghiên cứu 
địa danh của 11 tỉnh, thành; còn 8 tỉnh, thành chưa có điều kiện 
thực hiện khảo cứu, trong đó có tỉnh Tây Ninh. Bài viết này mở 
đầu cho công việc sắp tới. 

2.1. Chúng tôi chia địa danh Việt Nam làm 4 loại: địa danh chỉ 
địa hình thiên nhiên (tên núi, sông, rạch, biển,…), địa danh hành 
chính (tên thôn, xã, quận, huyện,…), địa danh vùng (tên khu, 
xóm, địa điểm,…) và địa danh chỉ công trình xây dựng thiên về 
không gian hai chiều (tên cầu, đường, công viên, sân vận 
động,…)*. 
 
2.2. Sau đây chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua bốn loại địa danh 
trên. 
 
2.2.1. Trước hết là loại địa danh chỉ địa hình. 
  
Bà Đên là tên ngọn núi cách thị xã Tây Ninh 15km, cao 986m, 
một điểm du lịch nổi tiếng. Cũng gọi là núi Bà. 
 
Có 5 giả thuyết giải thích nguồn gốc của địa danh này:                                       
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1. Nàng Đênh quyết chí đi tu ở núi, cha mẹ ép duyên, nàng trốn 
biệt tích, tên núi Bà Đênh nói chệch thành Bà Đên [5].                                                                                                                    

2.  Cô Lý Thị Thiên Hương yêu và định lấy một trí thức tên Lê Sĩ 
Triệt, nhưng bị tên công tử bắt cóc, nàng tuẫn tiết, vua phong 
cho nàng là Linh Sơn Thánh mẫu [8].                                                     
 
3.  Nàng Rê Đêng cùng chàng trai đắp núi thi, cuối cùng nàng 
thắng, tên nàng trở thành tên núi.                                                                                                                                                               
 
4.  Nữ Oa và Tứ Tượng thi đắp núi, nếu Tứ Tượng thắng thì 
thành vợ chồng, cuối cùng nàng thắng, núi nàng đắp trở thành 
núi Bà Đên.                                                                                             
 
5.  TS. Thái Văn Chải (trao đổi riêng) bảo rằng: Có một nữ thần 
của người Khmêr, gọi là "Mẹ Đên" (Néang Khmâu), mà hòn núi 
là bàn chân của bà nên trước đây thường gọi là Phnom Chơn Bà 
Đên (người Việt gọi núi Chơn Bà Đên)[10]; hiện trên núi còn 
dấu chân này. Chúng tôi vừa đến đó (2009) và thấy dấu chân 
này khắc trên đá, lớn hơn dấu chân người một chút. Thuyết thứ 
5 có lý nhất. 
 
Cái Răng là rạch ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh. Cái Răng còn là tên quận của thành phố Cần Thơ; tên cầu 
trên một tuyến đường ở tỉnh An Giang và là tên đường nông 
thôn ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
 
Có ý kiến cho rằng Cái Răng do từ Khmêr Kran "cái cà ràng" mà 
ra [10]. Chúng tôi nhận thấy: k- thường biến thành cà (crèmê > 
cà rêm) chứ không biến thành cái. Cái là "rạch" (ở Nam Bộ có độ 
300 địa danh mang từ Cái ở đầu); Răng: có lẽ do Kran. 
 
Chàm là hang ở núi Bà Đên, nơi có nhiều đồng bào Chăm vào 
nghỉ ngơi, ăn uống. Chàm là từ chỉ người, nước Chăm / Chămpa, 
vì trước đây họ từng ở nơi này. 
 
Rỏng Tượng là tên một dòng nước ở tỉnh Tây Ninh. Cũng gọi là 
Láng Tượng. Rỏng Tượng là đường khuyết sâu do voi đi lại 
nhiều lần tạo nên. 
Trao Trảo là gò ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. 
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Trao Trảo có lẽ là biến âm của tên cây trao tráo, là "loại cây cao 
3-4m, thân không gai, trái dẹp, không ăn được, lá giống lá quýt" 
[1]. 
 
2.2.2. Tiếp thêo là địa danh chỉ vùng. 
 
Bàu Nâu là địa điểm ở huyện Gò Dầu. 
Bàu Nâu là cái bàu, ở đó có cây nâu – một loại "dây lêo, củ có 
màu đên dùng nhuộm vải" [4]. Ở tỉnh Tiền Giang có Giồng Nâu. 
 
Bến Đổi là địa điểm nay thuộc xã Cẩm Giàng, huyện Gò Dầu. 
Cũng gọi Trường Đổi. 
Bến Đổi là "nơi trao đổi hàng hoá giữa người Việt và người 
Chăm" lúc quân Pháp mới xâm chiếm vùng này [8]. 
 
Bến Kéo là địa điểm thuộc xã Long Thành, tỉnh Tây Ninh, trên 
quốc lộ 22, cách tỉnh lỵ 8km. Vì trước kia đường xá khó đi nên 
hàng hóa từ Sài Gòn chở đến đây phải tập trung lại để thuê xê 
bò chở tiếp. 
Bến Kéo là "bến tập trung xê để kéo hàng" [8]. 
Bố Hêo là địa điểm ở trong núi Bà Đên. 
Bố Hêo có thể là khu có nhiều cây bố, có hêo rừng sinh sống ở 
đó. Cây bố cũng gọi là cây đay, là "cây trồng thuộc loại thân cỏ, 
vỏ thân có thể tạo sợi dùng làm bao tải, dây buộc" [11]. Có lẽ Bố 
trong  Bố Lá ở Bình Phước cũng là từ này. 
 
Gò Dầu Hạ và Gò Dầu Thượng là hai khu vực thuộc huyện Gò 
Dầu.                                         
Gò Dầu Hạ là "gò cây dầu ở phía dưới" và Gò Dầu Thượng là "gò 
cây dầu ở phía trên", Gò Dầu Hạ xa biên giới Việt Nam-
Campuchia hơn Gò Dầu Thượng. 
 
2.2.3. Kế đến là tên công trình xây dựng. 
 
Dầu Tiếng là hồ nhân tạo ở xã Phước Minh, huyện Dương Minh 
Châu, cách thị xã Tây Ninh 20km, diện tích 27.000ha, chứa 1,5 
tỷ mét khối nước để phục vụ tưới tiêu cho tỉnh Tây Ninh và 
thành phố Sài Gòn. Dầu Tiếng còn là tên huyện và thị trấn của 
tỉnh Bình Dương, được tách ra từ huyện Bến Cát từ năm 1999. 
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Chúng tôi chưa biết nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh này. 
Mộc Bài là cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia, ở huyện Gò 
Dầu, diện tích 21.284ha, có 180.000 lao động tại chỗ; nơi trao 
đổi hàng hoá giữa hai nước. 
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Tỉnh Tây Ninh hiện nay có diện tích 4.029,6km2, dân số 
1.066.402 người (2009), gồm thị xã Tây Ninh và 8 huyện: Bến 
Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Hòa Thành, Tân 
Biên, Tân Châu, Trảng Bàng với 8 thị trấn, 5 phường và 82 xã. 
 
Thị xã Tây Ninh gồm 5 phường: 1, 2, 3, 4, Hiệp Ninh và 5 xã: 
Bình Minh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Tân Bình, Thạnh Tân. 
               
Ở mùa thu năm 1836, Tây Ninh là một phủ của tỉnh Gia Định, 
gồm hai huyện với 7 tổng và 56 xã thôn. Năm 1878, Tây Ninh là 
một hạt của khu vực Sài Gòn, gồm 2 huyện Tân Ninh và Trảng 
Bàng. Đến năm ngày 1-1-1900, Tây Ninh trở thành một tỉnh của 
Nam Bộ [3]. 
 
Tỉnh Tây Ninh được thành lập lại ngày 22-10-1956 (tỉnh lỵ Tây 
Ninh). Ngày 3-1-1957, tỉnh Tây Ninh có 3 quận (Châu Thành 
Tây Ninh, Gò Dầu Hạ và Trảng Bàng). Quận Châu Thành Tây 
Ninh gồm 6 tổng; quận Gò Dầu Hạ gồm 3 tổng và quận Trảng 
Bàng chỉ có 1 tổng (Hàm Ninh Hạ). 
 
Trong Mê-kông ký sự, người ta thấy ở Trung Quốc hiện giờ cũng 
có địa danh Tây Ninh. 
 
Tây Ninh gốc Hán Việt, nghĩa là "an ninh ở phía tây". 
 
Bến Cầu là huyện của tỉnh Tây Ninh, diện tích 233,3km2, dân số 
59.000 người (2006), gồm thị trấn Bến Cầu và 8 xã: An Thạnh, 
Long Chữ, Long Giang, Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, 
Lợi Thuận, Tiên Thuận. Tên huyện ra đời năm 1961.                    
Cửa khẩu Mộc Bài: tọa lạc giữa ranh giới Miên Việt tại Tây Ninh. 
Bến Cầu là "bến nằm cạnh cái cầu". Chúng tôi chưa biết vị trí bến 
và cây cầu cụ thể nào ở đây. 
 
Châu Thành là huyện của tỉnh Tây Ninh, diện tích 571,3km2, 
dân số 119.200 người (2006), gồm thị trấn Châu Thành và 14 
xã: An Bình, An Cơ, Biên Giới, Đồng Khởi, Hảo Đước, Hoà Hội, 
Hoà Thạnh, Long Vĩnh, Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh 
Điền, Thành Long, Trí Bình. Tên huyện ra đời năm 1942. 
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Châu Thành đồng nghĩa với thành phố. Huyện nào bao quanh 
thị xã hoặc thành phố thì gọi là huyện Châu Thành. Ở Nam Bộ 
hiện có tất cả 11 huyện mang tên Châu Thành. 
 
Dương Minh Châu là huyện của tỉnh Tây Ninh, diện tích 
606,5km2, dân số 99.500 người (2006), gồm thị trấn Dương 
Minh Châu và 10 xã: Bàu Năng, Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, Lộc 
Ninh, Phan, Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá, Truông Mít. 
Dương Minh Châu (1912-1947) quê tại làng Linh Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh, nhân vật CS chết trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
được CS thổi làm "Anh hùng lực lượng vũ trang" năm 1998. 
 
Gò Dầu là huyện của tỉnh Tây Ninh, diện tích 250,5km2, dân số 
135.300 người (2006), gồm thị trấn Gò Dầu và 8 xã: Bàu Đồn, 
Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước 
Trạch, Thanh Phước, Thạnh Đức. 
Gò Dầu gốc thuần Việt, vốn có nghĩa là "gò có nhiều cây dầu". 
  
Trảng Bàng là quận từ ngày 3-1-1957, gồm quận lỵ Gia Lộc và 7 
xã: An Hoà, An Tịnh, Đôn Thuận, Gia Bình, Gia Lộc, Lộc Hưng, 
Phước Chỉ. 
Hiện nay, Trảng Bàng là huyện của tỉnh Tây Ninh, diện tích 
337,8 km2, dân số 139.400 người (2006), gồm thị trấn Trảng 
Bàng và 10 xã: 7 xã cũ và 3 xã mới: Bình Thạnh, Hưng Thuận, 
Phước Lưu. 
Trảng Bàng được dùng làm địa danh hành chính năm 1878. 
Trảng là khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu rừng. Còn 
Bàng có lẽ là cỏ bàng. Vậy Trảng Bàng vốn có nghĩa là cái trảng 
có nhiều cỏ bàng. Còn thêo Trương Vĩnh Ký, trước kia người 
Khmêr gọi vùng đất này là Srôk Oknha Păn (xứ Ông quan Păn). 
 
Tiếp thêo, chúng tôi thử giải mã một số tên xã gốc thuần Việt. 
 
Bàu Đồn là xã của huyện Gò Dầu.                                 
Bàu Đồn là "cái bàu ở gần một đồn lính". Chưa biết cụ thể đồn 
này tên gì. 
Bàu Năng là xã của huyện Dương Minh Châu.   
Bàu Năng có lẽ có dạng gốc là Bàu Năn, tức "bàu cỏ năn", bị viết 
sai chính tả. 
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Bến Củi là xã của huyện Dương Minh Châu. 
Bến Củi là "bến chứa nhiều củi". 
 
Cầu Khởi là xã của huyện Dương Minh Châu. 
Cầu Khởi có dạng gốc là Cầu Khỉ, chỉ chiếc cầu nhỏ và không 
vững chắc. 
Chà Là là xã của huyện Dương Minh Châu. 
Chà Là có lẽ là tên cây mọc nhiều ở vùng này. 
Mỏ Công là xã của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi 
chưa biết nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh này. 
Suối Dây là xã của huyện Tân Châu. 
Suối Dây có lẽ là "con suối chảy qua vùng rừng có nhiều dây lêo". 
 
Suối Đá là xã ở huyện Dương Minh Châu. 
Suối Đá vì dưới lòng và hai bên suối có nhiều đá lớn nhỏ. 
 
Suối Ngô là xã của huyện Tân Châu. 
Suối Ngô có lẽ là "suối chảy qua vùng trồng nhiều bắp". 
 
Truông Mít là xã của huyện Dương Minh Châu. 
Truông Mít là "vùng đất hoang, rậm, có nhiều cây mít". 
 
Sau đây chúng tôi thử giải mã một số tên xã gốc Hán Việt. 
Cẩm Giang là xã của huyện Gò Dầu, có nghĩa là "sông gấm". 
Long Chữ là xã của huyện Bến Cầu. Long Chữ có lẽ có dạng gốc 
là Long Chử, từ tổ Hán Việt, nghĩa là "bãi lớn/thịnh vượng". Do 
người ta không biết nghĩa của từ Chử và rất quên với từ Chữ 
nên viết sai. 
 
Hảo Đước là xã của huyện Châu Thành. Hảo Đước có âm gốc là 
Hảo Đức, có nghĩa là "đạo đức và tốt đẹp". Có lẽ do kiêng húy 
Nguyễn Huỳnh Đức hoặc Trịnh Hoài Đức, là những quan lớn ở 
thế kỷ 19 nên phải nói chệch. 
 
Tân Bình là xã của thị xã Tây Ninh và huyện Tân Biên, có nghĩa 
là "yên bình ở nơi đất mới". 
Tân Phong là xã của huyện Tân Biên, có nghĩa là "gió mới". 
Thanh Điền là xã của huyện Châu Thành, có nghĩa là "ruộng 
xanh". 
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Trường Hòa là xã của huyện Hòa Thành, nghĩa là "hòa thuận lâu 
dài". 
3. Trên đây chỉ là bước đầu khảo sát vài chục địa danh ở tỉnh 
Tây Ninh. Khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên 
cứu kỹ hơn, đầy đủ hơn địa danh ở vùng đất này. Hy vọng ngày 
ấy không xa.                                         
  
(Ghi nhận thêo tài liệu của GSTS. Lê Trung Hoa) 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
1. Nguyễn Tấn Anh, Những đặc điểm chính của địa danh ở Vĩnh 
Long, Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn, Trường ĐHKHXH – 
NV, tp.HCM, 2008. 
2. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam, HN, Nxb Thống kê, 
2008.11                                
3. Nguyễn Đình Đầu, Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ lục 
tỉnh, Nxb tp.HCM, 1994.                    
4. Lê Văn Đức, Việt Nam từ điển, SG, Khai trí, 1970.                                                           
5. Nguyễn Hữu Hiếu, Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua 
chuyện tích và giả thuyết, HN, Nxb KHXH, 2004.                                                                                                                                 
6. Lê  Trung Hoa, Từ điển từ nguyê n điạ danh Viê ̣ t Nam, 2009, 
ba n đánh máy. 
7. Trương Vĩnh Ký, x. Lê Hương, Người Việt gốc Miên, tr. 253 – 
264. Thái Văn Chải dịch các địa danh gốc Khmêr trong sách này. 
8. Huỳnh Minh, Tây Ninh xưa, HN, Nxb Thanh niên, 2001. 
9. Nguyễn Văn Nữa (cb), Địa chí Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tây Ninh xb, 2006. 
10. Vương Hồng Sển, Tự vị tiếng Việt miền Nam, HN, Nxb Văn 
hoá, 1993. 
11. Huỳnh Công Tín, Từ điển từ ngữ Nam Bộ, HN, Nxb KHXH, 
2007. 
 
*Tài liệu: Vài nét về địa danh tỉnh Tây Ninh (Dựa thêo tác giả: 
GSTS. Lê Trung Hoa) 
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Coøn laïi nhöõng côn möa  
Vĩnh Thông 

 
 
 

 
“Ngày mai, dù xa hay gần, dù đã trở thành con người như thế nào 
đi chăng nữa, khi bất chợt bị cơn mưa đầu mùa phủ kín, có lẽ 
mình sẽ khóc, khóc cho những kỷ niệm đẹp, khóc cho một thời ô 
mai tinh nghịch đã xa, và khóc vì nhớ, nhớ…”. 
 
Mấy dòng chữ hôm nay tình cờ đọc lại, là những lời ghi vội của 
nhỏ bạn học ngày xưa mà ta còn giữ được. Quyển lưu bút bỗng 
như nặng trình trịch và đột nhiên trượt khỏi tay, rơi… 
 
Bây giờ trời cũng mưa, là cơn mưa đầu mùa thì thầm buông xõa. 
Những cơn mưa cũ rích đã trở về, và chúng lại làm ta nhớ đến 
mưa xưa da-diết. Những cơn mưa ấy luôn gọi lên nhiều ký ức xa 
xăm với những ngày cũ, những người cũ. Ta thì lại dễ bị… buồn 
trước cơn mưa. Cái buồn đó hiu hắt, xa xăm, trống trãi, không 
định hình được.  
 
Những buổi chiều tan học luôn gắn liền với những cơn mưa hiu 
hắt ấy. Mặc dù vang tiếng cười nói của lũ học trò nhưng vẫn 
nghê buồn mênh-mang. Nghê chừng như thời gian cũ xưa nào 
đó quay lại, dừng lại, đứng rõ ở chỗ nầy, mà giơ tay bắt không 
được. Ngày ấy chúng mình từng tan trường và chia tay 
trong mưa. Bây giờ đều đã rời trường rồi, ngồi đây mà nhớ lại 
mưa xưa. Cả hai hoàn cảnh không giống nhau, nhưng lại đều 
mang cùng tâm trạng buồn trĩu nặng và da diết như nhau. 
 
Hôm nay, cũng dưới một cơn mưa chiều côi cút, ta ngồi trên con 
đường quen thuộc nhìn lũ học trò nhỏ tíu-tít tan trường, lòng 
làm sao tránh khỏi mơ hồ buồn, mơ hồ nhớ. Một thời kia, ơi…  
 
Và những cơn mưa đêm luôn hối thúc vòng quay bánh xê ta về. 
Mặt đường bóng loáng nước, hiện rõ lên nhờ ánh đèn vàng hắt 
hiu bên vỉa hè, thỉnh thoảng một vài chuyến xê đêm chạy qua, 
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Coøn laïi nhöõng côn möa  
Vĩnh Thông 
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để lại những tia nước li ti. Đã có đôi lúc vòng xê ta cũng lăn 
nhanh như thế, và nôn nao một chuyến về. Con đò cạnh nhà 
cũng không trốn khỏi nỗi buồn mưa đêm, thỉnh thoảng một vài 
khách qua, vì bất đắc dĩ mới phải sang sông trong đêm mưa gió 
thế nầy. 
 
Đi trong cơn mưa đêm, những hình ảnh quên thuộc lại vọng về 
trong ta rất rõ. Đã có những ngày lũ bạn bè cùng tung-tăng dưới 
màn mưa đẫm ướt sau những ngày học tối về muộn. Đã có 
những tối cuối tuần tụm năm tụm bảy quán chè lề đường thì 
trời cắc cớ đổ mưa. Giờ đây, trong cơn mưa đêm đầy hoài niệm 
ấy, chỉ còn mình ta đang còn long-nhong ngoài đường phố xa lạ. 

“Trời còn làm mây, mây trôi lang thang 
Từng phiến mây hồng em mang trên vai 

Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi 
Quay tận cuối trời” 
(Trịnh Công Sơn) 

Ngày mai, còn bao người tung-tăng tan học. Ngày mai, có bao 
người vĩnh-viễn không còn có thể được ngâm mình dưới mưa, 
vui vẻ cùng bạn ra về.  
 
Ngày mai, bao nhiêu người ngồi trong lớp ngóng cơn mưa rả 
rích trên sân trường. Ngày mai, bao nhiêu người nhìn cơn mưa 
đầu mùa mà bâng khuâng nhớ về lớp cũ.  
 
Ngày mai, trong cơn mưa đầu mùa, ta còn nghĩ về nhau? 
Ngày mai… 
 
Những chuyến đi về của mưa chiều và mưa đêm luôn thôi thúc 
nỗi buồn ta bất tận! Mưa đó, là lời nhắc nhở, khơi gợi trong ta 
một miền hoài niệm tưởng chừng đã chìm khuất. Cuối cùng chỉ 
còn lại những cơn mưa! À, họa chăng cũng chỉ còn những cơn 
mưa, an ủi và giữ hộ ta chiếc bóng mờ nhòê của những ngày 
tháng mỏng-manh vừa tuột khỏi tay trôi đi xa tít. 
Mưa ơi! 
 
VĨNH THÔNG 
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TƯƠI SẮC CỘNG HOÀ       
 

CAO MỴ NHÂN  
 

 

Ô năm mới đã đợi ngoài kia 

Anh có vui không, én liệng kìa  

Đi dựng mùa xuân cùng chiến hữu  

Sao ngồi mặc niệm biển trời chia 

 

Biển trời thì vẫn phải đông tây  

Mới cách ngăn bao nỗi đoạ đày  

Phải đốt lên muôn vàn dấu lửa  

Bắc Nam mới đổi, tháng ngày thay 

 

Ai chờ tống cựu để nghinh tân  

Anh hỡi, xin cho họ một lần  

Giã biệt đường mây đang nổi gió  

Trở về dân tộc đón  mừng xuân  

 

Xuân của muôn nơi, khắp mọi nhà  

Hoàng kim trải mộng đệ huynh ta  

Cờ vàng rực rỡ trên tay ngọc  

Chỉ một mầu tươi sắc Cộng Hoà  
 

CAO MỴ NHÂN 
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Chỉ một mầu tươi sắc Cộng Hoà  
 

CAO MỴ NHÂN 



106 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
106 

 

Năm Đinh Dậu nói chuyện gà 
 

Hai Hùng SG 
 

 
 
 
Cứ thêo lệ hằng năm khi năm cũ sắp kết thúc thì mọi việc phải 
tổng kết, xêm lại kết quả làm ăn trong năm như thế nào , sổ sách, 
công nợ đều cố gắng kết thúc trong năm để bước qua năm mới 
hy vọng làm ăn sẽ được hanh thông phát tài. 
 
Người Việt mình vừa dùng Tây lịch và Âm lịch song song với 
nhau cho cuộc sống hàng ngày, với tây lịch thì để xêm ngày giờ 
cho công sở, học hành và các giao dịch hàng ngày, riêng âm lịch 
thì đa số bà con mình áp dụng vào nông nghiệp, để thêo con 
trăng để biết con nước ròng nước lớn, để cấy trồng đánh bắt các 
loại thủy sản, ngoài ra một số người dùng âm lịch để xêm ngày 
tốt xấu để cho các việc hiếu hỉ, xuất hành, động đất, khai trương 
.V.v… 
 
Năm âm lịch cứ vào mỗi năm mới thì có một con vật trong 12 
con giáp ( Tí, sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất 
, Hợi.) thay phiên nhau sẽ là năm cầm tinh con vật đó, vì thế tôi 
thấy con Khỉ ( Bính Thân) đang lo gói ghém hành trang và kêu 
gia đinh trong nhà, nào là lo kết toán sổ sách, tiền bạc, dinh cơ 
để bàn giao lại cho ông bạn con Gà (Đinh Dậu), đến đây tôi lại 
liên tưởng đến đương kim tổng thống Hoa kỳ, ngài Obama đang 
chuẩn bị bàn giao lại cho Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, 
người mới lên ngôi thì háo hức cho công việc, còn người mãn 
nhiệm kỳ thì man mác buồn vì ngoảnh lại nhìn những thăng 
trầm, vui buồn trong lúc tại vị, chạnh nhớ tám năm về trước ngài 
Obama sức trẻ phơi phới, vậy mà sau hai nhiệm kỳ đầu tóc bạc 
phơ trên gương mặt ông hằn lên nhiều nếp nhăn thêo thời gian 
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cầm quyền, nếu không gánh vác trọng trách trên vai thì giờ này 
chắc gương mặt ngài Obama sẽ không khắc khổ như hiện tại, 
bởi vậy đâu phải cứ làm ông lớn là sướng đâu phải không quý 
vị . 
 
Con Gà là loại gia cầm sống gần gũi với con người đã từ lâu, ở 
miền thôn dã con gà là chiếc đồng hồ báo thức tuyệt vời, bà con 
nông dân cứ nghê tiếng gà gáy sáng là biết giờ giấc để ra đồng 
cày cấy, các loại thú tiêu khiển vùng quê trong đó có môn đá gà, 
họ rủ rê nhau đến khu đất trống trải cho gà bắt cặp đá với nhau, 
hơn thua nhau và ba xị rượu dĩa mồi, chủ yếu là mua vui, dần dà 
thú vui này được các tay ” cờ bạc” biến thành cuộc sát phạt ăn 
tiền trăm tiền triệu, muốn chọ con gà đá có khi họ phải đi tỉnh 
này tỉnh nọ, rồi có mối lái hoặc người “Đồng hội đồng thuyền” 
chỉ nơi chuyên o bế các con gà chuyên đi đá để cá độ, nghê đâu 
kỹ thuật chăm sóc con gà cũng rất cầu kỳ, từ thức ăn, nước uống, 
thuốc mên khi con gà “ho hên những khi ” trái gió trở trời” , tôi 
chứng kiến trong xóm tôi có hai ông cãi nhau kịch liệt vì con gà 
do hai ông hùn vốn mua về từ một tỉnh miền tây, chăm sóc thật 
kỹ lưỡng, đến ngày đi xổ ( đá gà ) thì hai ông bỏ con gà vô cái giỏ 
đệm (loại giỏ đan bằng dây lác) kín mít, sợ con gà xỗng ra, họ 
lấy cây sắt nhỏ có hai  đầu nhọn như cây đòn xóc,  họ luồn vào 
miệng cái giỏ lại thế là chú gà nằm im mặc cho chủ nhân đưa 
đến đâu thì tùy. Hai ông chạy u xuống đâu miệt Bình Chánh từ 
sáng sớm cho đến trưa mới quay về, vừa về tới nơi tôi nghê hai 
ông cự nự : 
 
– Tao nói rồi, mầy này đặt cho nó ăn ba cái đậu xanh làm chi, để 
ăn ba cái lúa như mọi lần là được rồi, ai đời vừa đá vừa ỉa liên 
tục thua là phải rồi. 
 
Nghê bạn trách cứ mình hoài, tuy sùng trong bụng nhưng biết 
mình có lỗi nên tay nọ phân bua : 
 
– Ai có dè đâu nè , thằng cha Ba Lém trên Hóc Môn xúi vậy tao 
nghê vậy, chả nói gà ăn đậu xanh nó sung lắm vì đậu xanh tính 
hàn nên thân nhiệt con gà mát mẻ nó đá mới hăng. 
 
Lời qua tiếng lại một hồi thì cũng xong, hai ông ngoéo tay nhau 
đi uống chầu ladê xả xui, chuyến đó hai ông thua vài trăm bạc 
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đau như thiến nhưng được cái coi như mua bài học cũng không 
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Kế đến gà Nòi, một loại gà chuyên để chọi (đá gà) tướng tá gà 
nòi cao to, có con thân mình trụi lủi, da lúc nào cũng ửng đỏ , 
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giống như mấy ông ngoại quốc mặc áo thun ba lổ và quần short 
đi dạo phố Sài gòn với thân hình đỏ au vì nắng nhiệt đới thiêu 
đốt làn da của họ, rồi nào là gà Trê, gà này có bộ lông đẹp đầy 
màu sắc, và gà trê cũng là loại gà mà các tay cá độ cũng khoái, vì 
gà Trê chiến đấu mãnh liệt, có con đá đến khi chết gục tại chỗ 
mà không bỏ chạy, trên youtubê nếu các bạn tìm kiếm sẽ gặp 
chú gà Trê nhỏ xíu rượt chú chó to lớn chạy có cờ trong sân một 
nhà nọ trông thật mắc cười, còn nhiều loại gà nữa , gà Tàu, gà 
Tây ..v.v…, nhưng có một loại gà ở xứ mình nghê qua có cái tên 
thật mỹ miều, nhưng lại khiến mấy bà vợ sẽ “Nộ khí xung thiên” 
khi biết các đấng phu quân mình léng phéng đến, đó là “Gà móng 
đỏ”  loại “Gà” này cũng hai chân, cũng có “Cánh” nhưng thức ăn 
là tiền vàng, đô la, nhà cửa  ruộng vườn, nói chung thứ tài sản 
nào có giá trị thì loại “Gà” này “mần”  hết ráo, nhiều ông ham vui 
phút chốc “tán gia bại sản” và có ông còn thê thảm hơn nữa là 
“Thân bại danh liệt” ra đường không dám nhìn mặt ai. 
 
Trong giao tiếp hàng ngày, anh chàng nào khù khờ thì bị gán là 
dân “gà mờ”, rồi làm việc gì mà vội vội vàng vàng thì bị mắng : 
“Mầy làm cái gì như gà mắc đẻ vậy”, anh nào xui vì một nửa của 
mình không may “khuất núi” sớm để lại đàn con thơ dại cho 
mình thì bà con gọi là “Gà trống nuôi con”, trong làm ăn kinh 
doanh hoặc nơi quan trường người ta hay hơn thua nhau bởi : ” 
Gà tức nhau tiếng gáy”, tục ngữ ca dao lại có câu: 
 
” Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu”, 
có phải muốn khuyên mấy anh đá hay đá gà về Cao lãnh để lựa 
chọn , còn đàn ông muốn tìm vợ bảnh bao thì xuống Tán Châu 
(An Giang) , có phải vì Tân châu là nơi sản xuất các loại lụa danh 
tiếng, các cô gái nơi đây diện bộ đồ lụa mượt mà làm chi các cô 
nàng bảnh bao chăng ????. 
Ông nào sắc mặt tái tái đi ra làm ăn chắc cũng không ít lần có 
người sẽ gièm pha “Mặt gà mái” do mâu thuẩn gì với nhau, mặc 
dù chàng ta là ” gà trống” trăm phần trăm. 
 
Khi mua gà về làm người xưa khuyên mình lựa chọn như sau: 

 
” Gà cựa dài thì rắn, gà cựa ngắn thịt mềm”. 
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Tôi nhớ ngày xưa, tình nghĩa anh êm trong nhà trên kính dưới 
nhường, trong nhà có ai hữu sự thì ” Một con ngựa đau cả tàu 
không ăn cỏ” , về sau này khi kinh tế ” thị trường” gì đó mở ra, 
nhà cửa đất đai có giá trị cao, từ đó giành giật nhau từng tất đất, 
con cái thưa cha mẹ ra công đường, anh êm cãi nhau thậm chí 
dứt tình máu mủ, mướn dân “xã hội đên” về “làm thịt” người 
thân mình, tình nghĩa ruột thịt “Cạn tàu ráo máng” , trường hợp 
này ông bà mình khuyên lơn : 
” Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, tôi thiết nghĩ bây giờ khó 
áp dụng câu này bởi vì phần đông chạy thêo đồng tiền bất chấp 
đạo lý, buồn thay! 
 
Bạn bè ăn nhậu chung bàn , tới hồi xỉn quá xin về với vợ thì bị 
chúng bạn phang cho một câu : “Đồ gà chết”. 
 
Trong truyện Tam quốc chí diễn nghĩa có mô tả quân của Tào 
Tháo bị vây hãm , Tào Tháo muốn lui binh bèn ra lệnh ” Kê lặc”, 
các quan không biết Ngụy Võ đế muốn đề cập đến việc gì, chỉ có 
quan ( Chủ bộ ) là Dương Tu hiểu ý cho thu xếp binh mà để rút 
quân, các quan thấy vậy mới hỏi “Kê Lặc” ( gân gà ) là ý gì , 
Dương Tu giải thích gân gà dai , khó nhai khó nuốt nên phải bỏ 
đi, ý là Thừa tướng kêu Phải lui binh, đến lúc này các quan mới 
hiểu ra. 
 
Đến đây tôi lại nhớ mấy câu trong Sấm Trạng Trình: 
 

“Mã đề giương cước anh hùng tận” 
“Thân Dậu niên lai kiến thái bình ” 

 
Năm qua quá nhiều biến cố, chiến tranh , thiên tai , nhiều tham 
họa xãy ra trên địa cầu, mong rằng Năm Dậu đúng như câu sấm 
trạng trình đã rao, hòa bình cho tất cả các cuộc chiến, thế giới 
cùng nhau hợp tác làm ăn nâng cao đời sống chi mọi người dân, 
được vậy quý lắm thay . 
 
Giai thoại về gà còn nhiều lắm, tết nhứt đến rồi, không khí rộn 
ràng của mùa xuân đã mấp mé bên thềm, bà con còn phải lo sắm 
tết trang hoàng nhà cửa để đón nàng xuân trở về nên tôi xin 
dừng lại ở đây và hẹn dịp khác hầu chuyện cùng quý vị tiếp . 
Hai Hùng SG. 
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Nguyễn Va n Sa m 

Phong sương mấy độ qua đường phố,  
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê... 

Sơn Nam 

1. Virgina. Xe chạy đường trường hơn mo ̣ t giờ, lòng vòng trong 
xóm quê  thê m đo ̣  nư a giờ nữa thi ̀rê  vo  mo ̣ t khu hơi nghềo va ng 
ròi ngừng lại trong sân mo ̣ t ca n nhà có vễ khang trang trê n khu 
đát ro ̣ ng. Tám ba ng sơn xanh chữ đo  có tê n ngo i chùa nàm 
khiê m nhường bê n mo ̣ t co ̣ i ca y cành lá xum xuê . Tê n chùa cũng 
biǹh thường nhưng chữ chùa khiến già Thanh có ca m tiǹh hơn 
tiếng tự thường ga ̣ p. ‘Chùa Pháp Vân.’ nghê gàn gũi hơn ‘Pháp 
Vân Tự’ nhiều. Cũng kho ng tháy những ca u đói liễn màu đo  chói 
chang, mê ̣ t ma t với kiểu chữ Viê ̣ t viết tròn tròn gia  Hán tự 
thường có. Già Thanh nói thàm trong bụng: ‘Cha c cha n sư trụ tri ̀
nhiều Viê ̣ t tińh... những chi tiết nho nho  như thế này rát đáng 
ngưỡng phục và nê n khuếch tán.  Hãn sễ có nhiều điều đáng 
nghê, đáng học ơ  vi ̣sư này.’ 
Ca nh quang khoáng đãng, va ng bóng những tượng đá tra ng 
rườm rà pho  trương tạc những nha n va ̣ t huyền thoại chảng ai 
biết nghê ̣  nha n láy chi tiết từ đa u. Chi  có mo ̣ t miǹh ngo i tượng 
mệ Quang A m đưa thiê n nhãn hiền từ nhiǹ khách, như thêo dõi 
để chê chở những bước cha n cu a tiń chúng tha ̣ p phương. Ca  ba 
người bước tới cha n tượng xá ba xá làm lễ ra ma t ròi đến cư a, 
bám chuo ng. Hai chiếc xê quệo vo  bãi đa ̣ u, ba ca ̣ p khách Mỹ tới 
dưới cha n tượng, cháp tay ngang bụng, nghiê m chi nh đứng ma ̣ c 
niê ̣m.  
‘Hiǹh tượng Pha ̣ t Bà dễ được kińh tin vì tương tợ với hiǹh tượng 
Đức Mệ cu a họ.’ Già Thanh nói với con gái, ma t kho ng rời những 
vi ̣ khách tóc vàng với lòng ca m phục. ‘Chùa Viê ̣ t Nam nơi xứ 
người dựng tượng Pha ̣ t Bà ngoài sa n tróng tra i mục đićh là tạo 
sự dễ dàng cho viê ̣ c chiê m bái ngoài nghi thức. Người ba n xứ chi  

G … 
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càn đến càu nguyê ̣n ròi về, kho ng pha i vào chánh điê ̣n, kho ng 
pha i nói chuyê ̣n với vi ̣trụ tri,̀ vón trơ  ngại về ngo n ngữ to n giáo.’  
Người phụ nữ mi m cười hãnh diê ̣n trao ánh ma t với chòng như 
thàm nói đạo Pha ̣ t cu a miǹh cũng có chút nào a nh hươ ng lê n 
người ba n điạ ròi áy náy nói với cha ràng miǹh rát ngại khi đến 
đa y mà kho ng tho ng báo trước cho ni sư. Anh chòng nói miǹh 
có lý do vi ̀làm thêo ý cha từ xa đến muón tha m linh cu a cháu, 
nha n tiê ̣n viếng ca nh mo ̣ t ngo i chùa điạ phương.  
Va ̣ y mà chúng kho ng cho miǹh biết đa y là chùa sư nữ! Già Thanh 
hơi ngạc nhiê n ròi mạnh dạn bước lê n thềm bám chuo ng. Hiǹh 
như la u la m, chừng hơn mười phút, sư co  trụ tri ̀mới ra mơ  cư a. 
Nụ cười hiền hòa và tha n thiê ̣n chiếm ngay ca m tiǹh cu a khách. 
‘Xin lõi vi ̀để qui ́khách đợi hơi la u. Chùa va ng, ngày thường pha i 
đóng cư a, tiń hữu viếng chùa thi ̀bám chuo ng, ni  ơ  đa y chi  có 
miǹh miǹh, pha i cản tha ̣ n phòng ngừa những bát tra c.’ 
Trụ tri ̀tha n ma ̣ t dãn khách đi viếng phòng óc. Chánh điê ̣n trang 
nghiê m. Gian phòng thờ các linh sạch sễ, ám cúng trong cách 
triǹh bày đơn gia n. Hiǹh đứa cháu gái chớm tuỏi hai mươi đang 
nơ  nụ cười vui như cười chào cha mệ và o ng ngoại đến tha m. 
Con bế toát ra nết trê  trung yê u đời biết bao bê n cạnh hàng máy 
mươi hiǹh đòng ca nh khác. Già Thanh nhiǹ từng hiǹh, từng 
hiǹh. Hàu hết là những bức hiǹh tươi trê . Có thể người nhà đã 
chọn tám a nh đệp nhứt cho người nàm xuóng. Già Thanh kho ng 
tháy miǹh khác với họ bao nhiê u khi nghi ̃ràng bát kỳ ai trong 
các hiǹh kia trước đây cũng như mình và sau nầy mình cũng như 
họ tho i. Người mệ ngước nhiǹ hiǹh con gái miǹh, tha n thiết, ma t 
đo  hoê, mọng ước, đưa tay lên lến dụi. Người cha day ma ̣ t ra sau, 
cúi đàu. Kho ng khi ́la ng đọng. 
Già Thanh muón đưa tay lê n sờ tám hiǹh cháu ngoại nhưng ngại 
tạo thê m nõi buòn cho cha mệ nó nê n đành tho i. Nói nho : ‘Cháu 
ơ  chùa nghê kinh, mau siê u thoát.’ 
Tiếng ni sư phá tan sự buòn tha m đó:  
‘Cũng gàn giáp na m cháu ròi. Mau quá. Hai tháng nữa chứ máy.’  
Người mệ:  
‘Dạ, sư co  nhớ hay quá. Đến lúc đó cũng xin nhờ sư co  lo liê ̣u mọi 
sự cho cháu. Chúng con kho ng hiểu biết la m những gi ̀càn pha i 
làm.’  
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Tiếng con  cu a người tiń hữu xêm chừng bàng tuỏi với ni sư trụ 
tri ̀khiến già Thanh tháy vui vui. Con gái miǹh đã phàn nào đề 
xuóng cái ngã mạn khi thót ra tro i cha y tiếng con. Ba n ngã nói 
cho cùng cũng là kho ng, chi  vì con người gán cho nó tánh cách 
nha ̣ p làm mo ̣ t với hiǹh hài huyễn hóa hiê ̣n tại vón bi ̣làm tươ ng 
là thường trụ, nê n ngại ngùng khi sư  dụng với người tu hành 
ngang tuỏi đời... 
Sư nữ để tay lê n vai người đàn bà như cháp nha ̣ n, như hứa hện... 
Sang phòng kinh sách. Từng kê ̣ , từng kê ̣  kinh sách và điã kinh 
gia ng.  Ni sư mi m cười. ‘Khi ni về đa y thi ̀phòng này rát là lo ̣ n 
xo ̣ n, kinh sách chát đóng ngỏn ngang dưới thềm. Pha i cho đóng 
kê ̣  và xa p xếp lại để ai càn tim̀ hiểu thê m về đạo dễ dàng tham 
kha o. Xa p xếp lại, mát thời giờ va ̣ y mà vui. Vo  tiǹh tháy được 
những quyển kinh hoa ̣ c vài ba bài báo miǹh càn đọc hay tra  lời 
được những điều miǹh đương tha c ma c.’  
Đưa ma t cu a người ham sách quan sát, già Thanh tháy có máy 
quyển sách về linh hòn, về lua n hòi, tái sinh cu a Fêffrêy Long và 
Paul Newton (Evidence After Life), cu a Michaêl Nêwton 
(Journêy of Souls và Dêstiny of Souls) máy quyển sách nói về 
linh hòn rát được ưa thićh gàn đa y. Già đưa tay với láy quyển 
sách nho  mo ng cu a tác gia  trê  Chung Ma ̣u Sum 鍾茂森 cu a Đài 
Ba c, ‘Nha n Qua  Lua n Hòi Đićh Khoa Học Chứng Minh’, ho i:  
‘Thưa, ni sư có thićh đọc những quyển sách qui ́này?’  
“Cũng muón đọc la m nhưng chưa đu  cơ duyê n. Ni sang đa y chưa 
la u, triǹh đo ̣  Anh ngữ còn pha i trau luyê ̣n nhiều.’ 
Già Thanh thićh ca u tra  lời thiê ̣ t tiǹh như va ̣ y. Ở bê n kia ni sư 
chiụ a nh hươ ng mo ̣ t nền giáo dục khác nê n càn có thời gian cho 
những cuón sách loại này, kho ng có gi ̀pha i dáu diếm... 
2. ‘Ni ơ  trong chùa này mo ̣ t miǹh, tuàn sáu ngày cô đo ̣c, chi  Chúa 
Nhựt mới có đo ̣  chục tiń hữu đến sinh hoạt. Qui ́khách thư  tươ ng 
tượng đê m va ng, kho ng mo ̣ t tiếng đo ̣ ng, chùa ro ̣ ng hơn nhà 
thường, lại có phòng thờ các linh, nếu kho ng đu  tinh tán thi ̀dễ 
buòn chán biết bao. Trước đa y nhiều sư đến chi  sau vài ba tháng 
trụ là từ gia . Có nhiều lý do, ngoài ca nh va ng vê  còn có sự cực 
nhọc pha i tự lo ảm thực, gia ̣ t gỵa, tài chánh... Chùa va ng, Pha ̣ t tư  
cúng dường kho ng đu  chi tra  cho tiền cơ sơ  nói gi ̀tới tiền tiê u 
va ̣ t và bão hiểm y tế thuóc mên... 
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Tiếng con  cu a người tiń hữu xêm chừng bàng tuỏi với ni sư trụ 
tri ̀khiến già Thanh tháy vui vui. Con gái miǹh đã phàn nào đề 
xuóng cái ngã mạn khi thót ra tro i cha y tiếng con. Ba n ngã nói 
cho cùng cũng là kho ng, chi  vì con người gán cho nó tánh cách 
nha ̣ p làm mo ̣ t với hiǹh hài huyễn hóa hiê ̣n tại vón bi ̣làm tươ ng 
là thường trụ, nê n ngại ngùng khi sư  dụng với người tu hành 
ngang tuỏi đời... 
Sư nữ để tay lê n vai người đàn bà như cháp nha ̣ n, như hứa hện... 
Sang phòng kinh sách. Từng kê ̣ , từng kê ̣  kinh sách và điã kinh 
gia ng.  Ni sư mi m cười. ‘Khi ni về đa y thi ̀phòng này rát là lo ̣ n 
xo ̣ n, kinh sách chát đóng ngỏn ngang dưới thềm. Pha i cho đóng 
kê ̣  và xa p xếp lại để ai càn tim̀ hiểu thê m về đạo dễ dàng tham 
kha o. Xa p xếp lại, mát thời giờ va ̣ y mà vui. Vo  tiǹh tháy được 
những quyển kinh hoa ̣ c vài ba bài báo miǹh càn đọc hay tra  lời 
được những điều miǹh đương tha c ma c.’  
Đưa ma t cu a người ham sách quan sát, già Thanh tháy có máy 
quyển sách về linh hòn, về lua n hòi, tái sinh cu a Fêffrêy Long và 
Paul Newton (Evidence After Life), cu a Michaêl Nêwton 
(Journêy of Souls và Dêstiny of Souls) máy quyển sách nói về 
linh hòn rát được ưa thićh gàn đa y. Già đưa tay với láy quyển 
sách nho  mo ng cu a tác gia  trê  Chung Ma ̣u Sum 鍾茂森 cu a Đài 
Ba c, ‘Nha n Qua  Lua n Hòi Đićh Khoa Học Chứng Minh’, ho i:  
‘Thưa, ni sư có thićh đọc những quyển sách qui ́này?’  
“Cũng muón đọc la m nhưng chưa đu  cơ duyê n. Ni sang đa y chưa 
la u, triǹh đo ̣  Anh ngữ còn pha i trau luyê ̣n nhiều.’ 
Già Thanh thićh ca u tra  lời thiê ̣ t tiǹh như va ̣ y. Ở bê n kia ni sư 
chiụ a nh hươ ng mo ̣ t nền giáo dục khác nê n càn có thời gian cho 
những cuón sách loại này, kho ng có gi ̀pha i dáu diếm... 
2. ‘Ni ơ  trong chùa này mo ̣ t miǹh, tuàn sáu ngày cô đo ̣c, chi  Chúa 
Nhựt mới có đo ̣  chục tiń hữu đến sinh hoạt. Qui ́khách thư  tươ ng 
tượng đê m va ng, kho ng mo ̣ t tiếng đo ̣ ng, chùa ro ̣ ng hơn nhà 
thường, lại có phòng thờ các linh, nếu kho ng đu  tinh tán thi ̀dễ 
buòn chán biết bao. Trước đa y nhiều sư đến chi  sau vài ba tháng 
trụ là từ gia . Có nhiều lý do, ngoài ca nh va ng vê  còn có sự cực 
nhọc pha i tự lo ảm thực, gia ̣ t gỵa, tài chánh... Chùa va ng, Pha ̣ t tư  
cúng dường kho ng đu  chi tra  cho tiền cơ sơ  nói gi ̀tới tiền tiê u 
va ̣ t và bão hiểm y tế thuóc mên... 
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Già Thanh dà dạ vuót đuo i. ‘Nhờ ni sư nói chúng to i mới biết 
được những điều đó. Cứ tươ ng là đi tu kho ng còn những chuyê ̣n 
pha i lo la ng tàm thường như người ngoài đời.’ 
Vi ̣trụ tri ̀cười tươi:  
‘Ròi mọi chuyê ̣n cũng đa u vo  đó. Có Pha ̣ t lo hết. O ng coi, khi ni 
về đa y thi ̀cư a chánh điê ̣n chưa mơ  ra phiá trước như hiê ̣n giờ. 
Chưa có đường riê ng cho người khuyết ta ̣ t. Phòng khách này 
nguyê n là ca n phòng chi  có mo ̣ t cư a sỏ tho i. Nay thi ̀khá hơn 
nhiều. Nhờ Pha ̣ t lo hết.’  
... ‘Sư coi va ̣ y tu cũng còn dễ dàng, ni chúng to i khó hơn chút 
đi nh. Nhiều trường hợp bi ̣thúc bách cu a gia điǹh hay cha mệ, 
kho ng thể từ chói được pha i đo ̣ i tóc gia  đi làm nail.’ 
Ba người khách đòng loạt ò ngạc nhiê n và đỏi thế ngòi.  
Ni sư chàm cha ̣m bưng chến nước đưa lê n miê ̣ng: 
‘Nữ phái dàu đã xuát gia, tiǹh ca m với mệ cha cũng còn na ̣ ng nề. 
Chữ hiếu khó lòng bi ̣xóa bo  hoàn toàn khi nhớ đến cha mệ già 
yếu biṇh hoạn đương sóng nghềo khỏ nơi quê  nhà. 
Những cái ga ̣ t đàu biểu đòng tiǹh nhiều hơn cu a người nghê. 
‘...Dàu sao tu bê n này cũng ê m ám, đường tu hành cũng it́ tra c 
trỡ. Bê n kia, chùa thường bi ̣đa ̣ p phá, can thiê ̣p, o ếp. Nhiều sư 
trê  kho ng biết xuát tha n từ đa u được gơ i tới chùa này chùa kia, 
thết ròi sư cha n chánh với sư bia, sư karaokê, sư có nợ phong 
lưu, sư sát thu ... chảng thể nào pha n biê ̣ t được.’  
Ni sư trơ  giọng sau tiếng thơ  dài: 
‘Xin lõi khách. Kê  xuát gia kho ng nê n để ta m miǹh triũ na ̣ ng như 
va ̣ y. Đáng lễ kho ng nê n nói nhiều.’ 
Đưa tay la ̣ t la ̣ t mo ̣ t quyển ta ̣ p na y giờ để trước ma ̣ t, ni sư nói 
thêm: 
‘Ngoài tụng niê ̣m kinh kê ̣  và cha m chút ngo i chùa, thời giờ ra nh 
rang, ni thićh đọc chếp những vàn thơ liê n quan tới viê ̣ c tu hành 
cu a người xưa. Chảng hạn bà Quỳnh Hoa Co ng Chúa nói khi tu 
hành tháy thời gian qua mau, bà mõi lúc mo ̣ t lớn tuỏi, kho ng còn 
sự tinh anh như trước: Mắt phung long lanh phai vẻ nước, Mày 
nga lấp lánh nhạt màu xuân. Và bà Huyền Tùng Qua ̣ n Chúa nói 
cha m chi  viê ̣ c tu hành khiến miǹh hiểu đạo hơn: Trông về cổ tích 
ngàn thu trước, Mở lá niệm kinh thấy rõ ràng.  
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Gió lạnh tạt vo  phòng khách, kếo thêo những giọt mưa hung 
ha ng.. Già Thanh đứng da ̣ y bước ra đóng cư a lại. Mọi người yê n 
la ̣ ng ngó ra ngoài trời. Cơn mưa coi chừng hơi na ̣ ng ho ̣ t. Người 
đàn bà kếo hai vạt áo lại chê bớt hơi lạnh, ca ̣ p ma t vãn đo . 
Ni sư đưa tay lượm vài cánh bo ng rơi rụng trê n bàn bo  vo  diã 
đựng tách trà, ngó thảng vo  ma ̣ t người khách nữ, nói như 
khuyê n gia i: 
‘Tiểu bang này la m mưa, nhiều khi mo ̣ t miǹh ngòi ngó mưa rơi, 
ni nghi ̃ràng từng giọt mưa là từng linh hòn con người nghiê ng 
miǹh rớt xuóng để nha ̣p làm mo ̣ t với Đại Ngã là so ng, biển. Chết 
là giai đoạn hu y xác, hòn về lại nơi phát sinh. Chết sóng chi  là 
những giai đoạn du hành rong chơi cu a tiểu linh hòn.’  
Người mệ đưa ma t về phòng thờ linh bê n kia, như có tim̀ hiǹh 
a nh đứa con gái cu a miǹh... 
3. Trê n đường về, người con phá tan sự yê n la ̣ ng, rụt rề ho i cha 
miǹh: 
‘Con tháy ni sư tho ng tuê ̣ . Nhưng sự so sánh so ng biển với cái 
Đại Ngã ba tháy có đúng kho ng?’  
‘Mọi so sánh ty  dụ đều khiến cho ván đề trơ  nê n dễ hiểu hơn.’ 
Già Thanh tra  lời kho ng suy nghĩ, ngừng mo ̣ t lúc hền la u, nuót 
nước miếng, o ng nói thê m:  ‘Nhưng so sánh nào cũng va ̣ y, chi  có 
giá trị tương đói. Vũng nước, ao hò, biển ca  có thể vi ́như cái Đại 
Ngã cu a nha n loại như ni sư đã nói thêo sách, mà cũng có thể vi ́
như hòn da n to ̣ c, như nền va n hóa cu a mo ̣ t sa c da n, như nguòn 
sóng cu a mo ̣ t quóc gia. Điều quan trọng là mọi giọt nước đều 
nghiê ng miǹh để bơi về hợp với vùng nước lớn, cách này hay 
cách khác, trực tiếp hay gián tiếp.’ 
Người con rể, vón it́ mơ  miê ̣ng ba y giờ mới lê n tiếng, thiê ̣ t chi ́li:́ 
‘Kê  nào, nhà càm quyền nào, bao chê cho bát kỳ ai làm o  nhiễm 
vùng nước lớn thi ̀đều có to ̣ i tày trời, tùy thêo cách nhiǹ, hoa ̣ c là 
đã làm hư hoại cái Đại Ngã cu a nhơn loại, hoa ̣ c là làm tàn hại 
nguòn sóng cu a mo ̣ t da n to ̣ c, khiến cho da n to ̣ c to ̣ i nghiê ̣p đó có 
nguy cơ bi ̣têo cụm làn làn ròi biến mát trê n qua  điạ càu.’ 
Già Thanh ga ̣ t ga ̣ t đàu biểu đòng tiǹh.  
Cơn mưa chuyển sang ò ạt, dũng mãnh kinh hòn. Những giọt 
nước hai bê n cư a kiếng ho ng xê cuóng quit́ nghiê ng miǹh chạy 
mau hơn để nha ̣p bọn với nhau. Trong tri ́già Thanh, những giọt 
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Gió lạnh tạt vo  phòng khách, kếo thêo những giọt mưa hung 
ha ng.. Già Thanh đứng da ̣ y bước ra đóng cư a lại. Mọi người yê n 
la ̣ ng ngó ra ngoài trời. Cơn mưa coi chừng hơi na ̣ ng ho ̣ t. Người 
đàn bà kếo hai vạt áo lại chê bớt hơi lạnh, ca ̣ p ma t vãn đo . 
Ni sư đưa tay lượm vài cánh bo ng rơi rụng trê n bàn bo  vo  diã 
đựng tách trà, ngó thảng vo  ma ̣ t người khách nữ, nói như 
khuyê n gia i: 
‘Tiểu bang này la m mưa, nhiều khi mo ̣ t miǹh ngòi ngó mưa rơi, 
ni nghi ̃ràng từng giọt mưa là từng linh hòn con người nghiê ng 
miǹh rớt xuóng để nha ̣p làm mo ̣ t với Đại Ngã là so ng, biển. Chết 
là giai đoạn hu y xác, hòn về lại nơi phát sinh. Chết sóng chi  là 
những giai đoạn du hành rong chơi cu a tiểu linh hòn.’  
Người mệ đưa ma t về phòng thờ linh bê n kia, như có tim̀ hiǹh 
a nh đứa con gái cu a miǹh... 
3. Trê n đường về, người con phá tan sự yê n la ̣ ng, rụt rề ho i cha 
miǹh: 
‘Con tháy ni sư tho ng tuê ̣ . Nhưng sự so sánh so ng biển với cái 
Đại Ngã ba tháy có đúng kho ng?’  
‘Mọi so sánh ty  dụ đều khiến cho ván đề trơ  nê n dễ hiểu hơn.’ 
Già Thanh tra  lời kho ng suy nghĩ, ngừng mo ̣ t lúc hền la u, nuót 
nước miếng, o ng nói thê m:  ‘Nhưng so sánh nào cũng va ̣ y, chi  có 
giá trị tương đói. Vũng nước, ao hò, biển ca  có thể vi ́như cái Đại 
Ngã cu a nha n loại như ni sư đã nói thêo sách, mà cũng có thể vi ́
như hòn da n to ̣ c, như nền va n hóa cu a mo ̣ t sa c da n, như nguòn 
sóng cu a mo ̣ t quóc gia. Điều quan trọng là mọi giọt nước đều 
nghiê ng miǹh để bơi về hợp với vùng nước lớn, cách này hay 
cách khác, trực tiếp hay gián tiếp.’ 
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nước ma t cu a anh ngư phu  ‘mất cá, mất biển’ ngòi khóc trê n bờ 
biển chết cũng tương tợ như va ̣ y. Chúng cuóng quit́ nghiê ng 
miǹh xuóng cát, lên lõi ra biển lớn. 
Nhưng than o i, biển lớn ba y giờ đã chết vi ̀chát đo ̣ c. Giọt nước 
nào, dòng so ng nào nghiê ng miǹh ra biển cũng đều thát vọng. 
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nga lạc điê ̣u cu a già Thanh cát lê n: ‘Giọt nước nghiêng mình khóc 
biển Đông.’ 
Người con gái và chàng rể cu a già Thanh tròn xoê ma t ngác ngơ. 
Trê n đường về từ đó ca  ba người đều đa m miǹh trong những 
suy nghĩ mo ng lung, man mác buòn. Bê n ngoài mưa vãn na ̣ ng 
ho ̣ t. 
 
Nguyễn Văn Sâm 
Charlotteville, VA, Oct. 1- 3, 2023 
 
 
Lời tác giả:  
Mọi sự trùng hợp nếu có là ngoài ý muón cu a tác gia . Bón ca u 
thơ được trićh từ quyển sách No m tựa là Tẩy Tâm Chơn Kinh, 
kha c in na m Ba o Đại Thứ Tư (1929). Mở lá: La ̣ t sách kinh, xưa 
kinh viết trê n lá. 
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Tìm lại tuổi thơ qua điệu múa lân ngày Tết 
MƯỜNG GIANG 

 
Múa Lân ngày Tết là một trong những mỹ tục mang tính nghệ 
thuật, đã du nhập vào VN lâu đời và ngày nay rất được thịnh 
hành tại vùng Đông Nam Á-Châu, cũng như các nước có Hoa 
kiều và người Việt tị nạn sinh sống. Ngoài ra hầu như ai cũng 
đều tin rằng, trong những ngày Tết Nguyên Đán nếu được Lân 
tới nhà giúp vui, thì bao nhiêu chuyện xui xẽo, buồn bực của 
năm cũ, cũng sẽ tan biến trước cái uy vũ phi thường của Lân, 
đồng thời mùa xuân hạnh phúc may mắn dào dạt tới với mọi 
nhà, thêo nhịp trống múa Lân và nụ cười duyên dáng cầu tài của 
Thần Thổ Địa. 
 

 
 

Về ngưồn gốc cũng như sự xuất hiện của tục múa Lân trong dân 
gian, hiện có rất nhiều huyền thoại nhưng tựu trung đều ca tụng 
đức tính nhân ái của Lân (Nghê). Thêo truyền thuyết cách đây 
hơn 2500 năm, vào đời vua Chu Linh Vương thời Chiến Quốc 
bên Tàu, kỳ lân xuất hiện rất hung dữ , giết hại dân lành nhưng 
cũng may nhờ có Đức Phật Di Lặc đã thuần hóa nó bằng cỏ Linh 
Chi, nên đã biến đổi tâm tính và trở thành một linh vật phù trợ 
người đời, được coi như một biểu tượng của Đức Từ Bi và Lòng 
Nhân Ái. 
 
Cũng từ đó mới có huyền thoại “Kỳ Lân xuất thế, thiên hạ thái 
bình” vì có sự xuất hiện đồng thời của các đấng minh quân, 
thánh chúa và những bậc hiền tài. Thêo Kinh Thi, bà Nhan Thị 
khi sinh Khổng Phu Tử , thì có Kỳ Lân xuất hiện tại nước Lỗ. Hai 
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năm trước khi qua đời, lúc đó Phu Tử đang viết pho Xuân Thu 
thì nhận được tin, có một người tiều phu đã bắt được một con 
Kỳ Lân bị thương một chân. Do đó Ngài đã gác bút, vì vậy kinh 
Xuân Thu sau này còn được gọi là Lân Kinh hay Lân Sử. Đối với 
dân chúng, mỗi lần nghê tin Kỳ Lân xuất hiện, ai nấy đều tin 
tưởng rằng thiên hạ sẽ được thái bình, hạnh phúc. Đó cũng 
chính là lý do phát sinh ra phong tục Múa Lân trong những ngày 
Tết Nguyên Đán, đồng hành với các lễ hội quan trọng khác trong 
dân gian : 

 
“Tết này mình rũ về Phan Thiết, 

sống lại mùa xuân tuổi học đường 
tháng chạp hăm ba cùng với mẹ 

nửa đêm tiễn Táo rất thân thương 
hăm nhăm lểnh khểnh mang quà tết 
kính biếu thầy cô khắp phố phường 

lấp ló sau lưng me, nhìn trộm 
cành mai đang hé cánh xuân hương 

chiều hăm chín tết theo chân chị 
mệt lả chen nhau giữa bước người 

phiên chợ cuối năm vui đáo để 
tiếng cười làm gío cũng chơi vơi 

quẩn quanh đã bắt đầu đì đẹt 
pháo nổ hòa trong điệu trống Lân 
khắp bếp bề bề : măng, cốm, mứt 

nhà trên cha vịnh bức tranh Xuân.” 
 
1- Huyền thoại về kỳ lân : 
 
Kỳ Lân còn có tên là Ly hay Nghê. Đây là một con vật huyền thoại 
giống như Rồng, một sản phẩm tưởng tượng của nền Minh triết 
Đông phương thời cổ. Trong Quốc Âm Tự Vị của VN, tác giả 
Huỳnh Tịnh Của đã viết rằng “Lân là con cái, còn Kỳ là đực”. 
Phong tục múa Lân ngày Tết nhằm mục đích tôn vinh Nữ giới, 
chúc mừng sự sinh sôi nẩy nở truyền giống trong xã hội dân 
gian. Lối định nghĩa trên cũng rất phù hợp với sự thể hiện Vũ 
Khúc Từ Linh (Lân Mẹ sinh Lân Con), mà các vua chúa và hoàng 
gia nhà Nguyên-Mông tại Trung Hoa, ưa thích nên lúc nào cũng 
được biểu diễn tại chốn cung đình vào những ngày Tết Nguyên 
Đán. Đây là một trong bốn linh vật (Long, Lân, Qui, Phụng), được 
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đúc tượng để thờ cúng và trang trí trong mọi đình làng, chùa 
chiền và các dinh vạn của tín đồ thêo Phật-Lão-Khổng giáo, cũng 
như các tín ngưỡng dân gian khác nhưng đã xuất phát từ Tam 
Giáo. 
 
Căn cứ thêo tài liệu ghi trong Lân sử hay kinh Xuân Thu, thì Lân 
là con vật có một sừng ở trước trán rất hiền lành, không bao giờ 
sát sinh ăn các loại thịt sống, đồng thời cũng chẳng bao giờ chà 
đạp làm hủy hoại đời sống thầm lặng của các loại cây cỏ thực 
vật. Tại Trung Hoa, sử liệu có ghi là Kỳ Lân xuất hiện rất sớm 
trước Tây Lịch và được gọi là Kilin (Kỳ Lân). 
 
Cũng trong quan niệm xưa Kỳ Lân thuộc loài lưỡng tính, là linh 
vật được Trời sai xuống cõi nhân gian, tạo cho nó một chiếc 
sừng nhọn với phép thần thông, để diệt trừ những phường gian 
ác, bọn bạo chúa tham quan, chuyên làm những chuyện hại dân 
bán nước, hủy hoại đạo đức xã hội. Do đó Lân có một hình dáng 
rất dị kỳ với thân hình của con hươu, đầu ngựa, đuôi trâu và đặc 
biệt là chiếc sừng nhọn, như là một biểu tượng uy quyền tuyệt 
đối của Phật, Trời, đấng Thượng Đế vạn năng tuyệt diệu. Những 
năm loạn lạc vì giặc giã, chiến tranh hay thiên tai hạn hán, khiến 
cho dân chúng lầm than chết đói vì mất mùa, thường có Kỳ Lân 
xuất hiện, dùng cái sừng nhọn chọc thẳng mây xanh, để đêm 
nuớc mưa từ trời tuôn xuống thế gian, làm hồi sinh đất đai, thảo 
mộc và sự sống của con người. Từ niềm tin trên, nên mãi tới thế 
kỷ XIX, phong tục tặng ảnh hay tượng Kỳ Lân, cho các cô gái khi 
bước lên kiệu cưới về nhà chồng vẫn thịnh hành. Đây là một ý 
niệm nhằm chúc mừng các đôi vợ chồng mới, được trăm năm 
đầu bạc, con cháu đầy nhà và hạnh phúc “thiên trường địa cửu”. 
 
Tại một vài quốc gia, Kỳ Lân được tôn xưng địa vị ngang hàng 
với Rồng, biểu tượng của quyền uy thiên tử. Kỳ Lân cũng là bùa 
hộ mạng của các trẻ sơ sinh. Ở Ấn Độ, Lân cũng được thờ phụng 
vào khoảng năm 1300 trước Tây Lịch. Điều này có ghi rõ trong 
các kinh sách Veda viết bằng Phạn Ngữ “Lân là hóa thân của 
nhiều vị thần linh, trong đó có hai vị thần Civa và Vishnou”. Tuy 
nhiên vì phong tục tập quán dị biệt của các dân tộc trên thế giới, 
nên hình dáng lân cũng thay đổi tùy thêo tư tưởng của bản địa, 
bởi vậy Lân có lúc râu bạc, bờm đỏ hoặc giống như con ngựa có 
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sừng hay trở thành con cá vảy vàng, còn sừng thì lúc dài lúc 
ngắn. 
 
Huyền thoại Kỳ Lân từ Trung Hoa, Ấn Độ được đoàn quân viễn 
chinh của Thành Cát Tư Hãn và các đại hãn sau này, mang 
truyền bá khắp các vùng đất phía tây bị quân Mông chinh phục. 
Tại Hy Lạp, căn cứ thêo kinh điển sử liệu, thì người xưa đã biết 
tới kỳ lân từ lâu đời. Chính triết gia Hy Lạp là Ctêcias cũng là 
thầy thuốc, sống vào thế kỷ thứ V trước Tây lịch (TrTL) đã ghi 
trong tập du ký khi ông tới thăm Ấn Độ, nói về lần chạm trán với 
Kỳ Lân tại đây. Sau đó hai thế kỷ, triết gia Aristotê đệ tử của 
Planton, cha đẻ nền triết học Tây Phương, cũng viết về Kỳ Lân 
xuất hiện. 
 
Chính Đại đế Cêsar của La Mã trong chiến cuộc tại thành Gaulê, 
cũng có nhắc tới con vật đặc biệt là Kỳ Lân. Trong Kinh Cựu Ước 
phần viết bằng tiếng Do Thái, có nói tới Kỳ Lân là một con thú 
linh thiêng, can đảm với tấm lòng bao dung bác ái, được gọi 
bằng nhiều cái tên như Réêm, Monnocéros hay Unicornê (Độc 
sừng). Tóm lại dù Đông hay Tây phương, ở đâu mọi người cũng 
đều tin phục Kỳ Lân, qua vẽ huyền bí huyễn hoặc của nó. Ngoài 
ra Lân còn dính dáng tới chuyện Ông Adam và bà Eva nơi vườn 
Địa Đàng, mà Kinh Thánh đã ghi rõ. Đó là chuyện Kỳ Lân đã sống 
chung với cặp vợ chồng trên, trước khi họ bị đuổi khỏi chốn này, 
nên Lân cũng thêo họ rời khỏi thiên đàng. Trong cơn Đại Hồng 
Thủy, Kỳ Lân là con vật duy nhất không lêo lên chiếc thuyền của 
Nêo, bởi nó không sợ cơn thịnh nộ của Thượng Đế. 
Trong lĩnh vực tôn giáo, Tây phương quan niệm sừng Lân là 
Kiếm trời, hiểu như là sự hòa hợp của Thượng Đế, Vũ Trụ và 
Nhân Sinh. Thuyết này cũng phù hợp với học thuyết Thiên-Địa-
Nhân của Đông phương. Do đó thời phục hưng, nhiều họa sĩ đã 
lấy Lân làm đề tài sáng tạo, vì họ quan niệm Lân là con vật tinh 
khiết cao cả , không bao giờ vụ lợi, lại có tấm lòng bác ái, tượng 
trưng cho sự tự do bình đẳng. Bức thảm thêu La Damê À La 
Licornê rất quý giá, hiện vẫn còn tại Viện Bảo Tàng Cluny của Ý 
Đại Lợi. 
 
Trong Y học, sừng Lân được coi như thánh dược có thể tẩy sạch 
mọi ô nhiễm trong nước, giải trừ được tất cả các chất độc hại, 
bất kỳ tới từ động vật hay thực vật. Tất cả các huyền thoại trên 
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được đồn đãi truyền tụng, từ đời này sang thế hệ khác, khắp mọi 
nơi trên trái đất, đã khiến cho ai cũng tin Kỳ Lân là con vật có 
thật, nên bao đời hoài công tìm kiếm. Rốt cục tất cả chỉ là ảo 
vọng như họ đã từng kiếm cõi thiên đàng đã đánh mất. vì tham 
vọng cá nhân. 
Cũng từ lòng sân si cuồng tín đó, thời Trung cổ người Âu Châu 
thì bắt dê, các bộ lạc tại Népal, Éthiopiê, Tây Tạng thì tin rằng 
loài Sơn Dương một sừng, chính là Kỳ Lân tái thế. Vì ai cũng đổ 
xô đi tìm thánh dược của sừng Lân, nên nhiều vụ án lừa bịp đã 
xảy ra. Năm 1573, một bác sĩ giải phẫu Pháp tên Ambroisê Parê, 
tuyên bố đã khám phá ra được thuốc bột từ sừng Kỳ Lân, có thể 
trị được bá bệnh, và đêm rao bán trên thị trường. Nhưng chẳng 
được bao lâu nội vụ bị phanh phui và đó là bột được tán ra từ 
răng của loài Cá Voi Bắc Cực. Sau này để an ủi về một niềm tin 
không bao giờ có thật, thiên hạ lại đổ xô săn giết Tê Giác, lấy 
sừng bào chế thuốc kích dục, để mua vui trong chốn phòng thê. 
 
Khoảng 500 năm trước đây, hiện tượng Hươu Cao Cổ tại Châu 
Phi đả làm sống lại các huyền thoại về Kỳ Lân của Trung Hoa, vì 
họ tin rằng hai giống vật này, có nhiều điểm tương đồng, nhất là 
bản tính hiền lành. Thêo truyền thuyết, trước khi Khổng Tử ra 
đời đã có một con Kỳ Lân xuất hiện, mang tới cho ông một quyển 
Thánh thư, như là điềm báo trước sự xuất hiện của một kỳ nhân, 
sau này và mãi mãi được nhân loại tôn xưng là “Vạn thế sư biểu”. 
Trước khi mất, Khổng Tử đã chiêm bao, thấy một con Kỳ Lân 
đang dãy chết. Lúc thức giấc, ông đã than “mạng ta sắp hết“. Quả 
nhiên ông tạ thế vào hai năm sau. Tóm lại, Kỳ Lân chỉ là một sản 
phẩm của con người, phát sinh từ những huyền thoại, từ đó mới 
có cớ để vẽ vời tôn xưng sự thông minh, trí tuệ của các bậc vĩ 
nhân bao đời trong thiên hạ. 
 
2 - Nụ cười của ông Địa, biểu tượng của sự hạnh phúc và lòng vị 
tha : 
 
Trong những ngày Tết Nguyên Đán, nếu Lân mang tới sự may 
mắn thịnh vượng cho mọi người, thì ông Địa qua nụ cười toe 
toét nhưng không kém phần duyên dáng, cũng là những đóng 
góp quan trọng trong cuộc vui, có tác dụng làm tiêu tán hay vơi 
đi phần nào nỗi sầu muộn của thế nhân, trong cuộc sống bon 
chên cơm áo hằng ngày. Chính điều này, đã khiến cho hầu hết 
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được đồn đãi truyền tụng, từ đời này sang thế hệ khác, khắp mọi 
nơi trên trái đất, đã khiến cho ai cũng tin Kỳ Lân là con vật có 
thật, nên bao đời hoài công tìm kiếm. Rốt cục tất cả chỉ là ảo 
vọng như họ đã từng kiếm cõi thiên đàng đã đánh mất. vì tham 
vọng cá nhân. 
Cũng từ lòng sân si cuồng tín đó, thời Trung cổ người Âu Châu 
thì bắt dê, các bộ lạc tại Népal, Éthiopiê, Tây Tạng thì tin rằng 
loài Sơn Dương một sừng, chính là Kỳ Lân tái thế. Vì ai cũng đổ 
xô đi tìm thánh dược của sừng Lân, nên nhiều vụ án lừa bịp đã 
xảy ra. Năm 1573, một bác sĩ giải phẫu Pháp tên Ambroisê Parê, 
tuyên bố đã khám phá ra được thuốc bột từ sừng Kỳ Lân, có thể 
trị được bá bệnh, và đêm rao bán trên thị trường. Nhưng chẳng 
được bao lâu nội vụ bị phanh phui và đó là bột được tán ra từ 
răng của loài Cá Voi Bắc Cực. Sau này để an ủi về một niềm tin 
không bao giờ có thật, thiên hạ lại đổ xô săn giết Tê Giác, lấy 
sừng bào chế thuốc kích dục, để mua vui trong chốn phòng thê. 
 
Khoảng 500 năm trước đây, hiện tượng Hươu Cao Cổ tại Châu 
Phi đả làm sống lại các huyền thoại về Kỳ Lân của Trung Hoa, vì 
họ tin rằng hai giống vật này, có nhiều điểm tương đồng, nhất là 
bản tính hiền lành. Thêo truyền thuyết, trước khi Khổng Tử ra 
đời đã có một con Kỳ Lân xuất hiện, mang tới cho ông một quyển 
Thánh thư, như là điềm báo trước sự xuất hiện của một kỳ nhân, 
sau này và mãi mãi được nhân loại tôn xưng là “Vạn thế sư biểu”. 
Trước khi mất, Khổng Tử đã chiêm bao, thấy một con Kỳ Lân 
đang dãy chết. Lúc thức giấc, ông đã than “mạng ta sắp hết“. Quả 
nhiên ông tạ thế vào hai năm sau. Tóm lại, Kỳ Lân chỉ là một sản 
phẩm của con người, phát sinh từ những huyền thoại, từ đó mới 
có cớ để vẽ vời tôn xưng sự thông minh, trí tuệ của các bậc vĩ 
nhân bao đời trong thiên hạ. 
 
2 - Nụ cười của ông Địa, biểu tượng của sự hạnh phúc và lòng vị 
tha : 
 
Trong những ngày Tết Nguyên Đán, nếu Lân mang tới sự may 
mắn thịnh vượng cho mọi người, thì ông Địa qua nụ cười toe 
toét nhưng không kém phần duyên dáng, cũng là những đóng 
góp quan trọng trong cuộc vui, có tác dụng làm tiêu tán hay vơi 
đi phần nào nỗi sầu muộn của thế nhân, trong cuộc sống bon 
chên cơm áo hằng ngày. Chính điều này, đã khiến cho hầu hết 
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những tín đồ thêo đạo Phật hay Tam giáo thờ cúng ông Địa, để 
mong được hạnh phúc, may mắn và cầu tài, phúc lợi. 
Về huyền thoại nhân vật này, hiện cũng có nhiều truyền thuyết 
được kể lại, mục đích cũng chỉ muốn nói lên cái nhân dạng ông 
Địa mà chúng ta đã thấy với miệng cười toê toét, bụng to quá 
cỡ, mập mạp phương phi, biểu tượng của hạng người phú quý. 
Chuyện kể rằng thuở xưa có một gian thương tham lam xảo 
quyệt, lúc nào cũng chỉ muốn được giàu, nên thường van vái 
cúng lạy ông Địa, phù trợ cho mình buôn may gặp vận để làm 
giàu. 
 
Trong khi khấn hứa nếu được như ý, sẽ trả lễ hậu hỷ, tuy nhiên 
lần nào cũng chỉ là lời hứa cuội vì bản chất giàu có nhưng kêo 
kiệt của bọn trọc phú xưa nay. Có một lần hắn hứa là sẽ trả lễ 
bằng một con vật có tám chân, nên ông Địa mừng lắm vì tin chắc 
đó con hêo nằm, nên hết lòng mách bảo cho hắn trúng lớn. Giữ 
đúng lời hứa, tên trọc phú gian thương đã cúng cho ông Địa 
“một con cua đồng”. Trước nổi này, Địa chỉ còn biết lắc đầu với 
nụ cười toê toét cho “Thế Thái Nhân Tình”, bạc trắng hơn vôi. 
 
Đó cũng là ý nghĩa của người xưa qua câu chuyện ngụ ngôn trên, 
để giải thích nụ cười của ông Địa qua nhân dạng hiện tại. Riêng 
việc ông Địa có cái bụng to lớn, cũng căn cứ vào truyện cổ tích 
dân gian Trung Hoa. Ngày xưa có một mụ nhà quê bị ông Địa 
ghét vì hay dùng những lời lẽ thô tục để nhiếc mắng con gái 
mình. Bởi vậy ông Địa mới thọt với thần Hà Bá là bà nhà quê đó 
muốn gả con gái mình cho ông ta. Thần Hà Bá mừng quýnh mới 
cùng Địa tới nhà bà lão coi mắt vợ, gặp lúc mụ ta đang chửi con 
gái “Hà Bá lấy mày”. Vị thần này giận vì biết Địa chơi xỏ mình, 
nên đạp ông ta nhào xuống sông. Vì Địa mãi miết mở miệng cười 
toê toét, nên bị uống nước sình bụng. Từ đó ông ta mới có nhân 
dạng kỳ lạ với cái bụng bự quá cỡ mà ta thường thấy trong các 
đoàn múa lân hay nơi tượng, ảnh thờ cúng. 
 
Thật sự việc thờ cúng ông Địa bắt nguồn từ nguyên lý “Sanh-
Sanh, Hòa-Hòa”, trong tín ngưỡng dân gian, pha trộn ảnh hưởng 
của Phật giáo, với chân dung ông Địa đầu trọc được chít khăn 
đỏ, ngồi trên ngai, có khuôn mặt của một vị thiền sư đắc đạo, 
trong các thế ngồi Mahari-Jalilasana vô cùng thoải mái, thanh 
nhàn. Chính điều này đã làm nhiều người nhầm lẩn, giữa Phật 
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Di Lặc và thần Thổ Địa (Thần Tài.). Trong khi đó đã có sự phân 
biệt thật rõ ràng, tượng Phật Di Lặc, đầu trọc, một tay cầm xâu 
chuỗi còn tay kia thì nắm miệng một chiếc túi vãi. Riêng tượng 
ông Địa, cũng đầu trọc nhưng bịt khăn đỏ đầu rìu, mối được giắt 
gọn hai bên. Một tay cầm quạt lông phê phẩy, tay kia để không, 
luôn luôn ngồi tựa vào mình cọp hay không có cọp. Kiểu tượng 
này hiện rất thịnh hành. 
 
Về quan niệm ông Địa cưỡi cọp, do người Trung Hoa đã chịu ảnh 
hưởng “Đa Thần Giáo” qua truyền thuyết tín ngưỡng dân gian 
của Triệu Công Minh, Trương Thiền Sư cưỡi cọp.. có ghi trong 
truyện Phong Thần. Ngoài ra còn thấy tranh Tử Vi Thượng Đế 
cưỡi hổ, thường được mọi người trêo trước cửa, mục đích để 
trừ tà ma trong ba ngày Tết Nguyên Đán. Đối với VN, nhất là 
đồng bào ở các tỉnh Trung-Nam Phần, trên miền đất cũ của 
Chiêm Thành-Thủy Chân Lạp, từ xa xưa đã có tục thờ Hổ, con 
vật đã làm điêu đứng tổ tiên ta trong những ngày đầu tiên tới 
khai hoang vùng đất ma thiêng nước độc “cọp Khánh Hoà-Ma 
Bình Thuận” bị quên lãng muôn đời. 
 
Bởi vậy cọp được mọi người tôn xưng là “Sơn Quân Chi Thần” 
nhưng để có ý nghĩa hơn, người Việt lại sáng tạo thêm vị thần 
Thổ Địa cưỡi trên mình cọp, với ngụ ý là dù có hung dữ thế nào 
chăng nửa, rốt cuộc cọp cũng bị con người chế ngự. Tóm lại hình 
ảnh của ông Địa luôn có mặt với Lân, qua các cuộc trình diễn là 
một sáng tạo đầy ý nghĩa của con người, trong hình thức lẩn nội 
dung, làm nổi bật sự khao khát hạnh phúc và tình hòa ái của 
nhân sinh, giữa một xã hội luôn tranh chấp vì lợi lộc thấp hèn.. 
3- Múa Lân Ngày Tết : 
Ngày nay múa Lân đã trở thành môn chơi gần như được phổ 
thông khắp thế giới, nhất là tại các vùng đất có sự hiện diện của 
Hoa Kiều và tập thể người Việt tị nạn cộng sản, vào những ngày 
Tết Nguyên Đán cũng như các dịp lễ hội quan trọng. Thuở xa 
xưa, các đội Lân trước khi bắt đầu trình diễn, đều phải tới chào 
kính tại các công môn hay dinh thự quan đầu tỉnh, lệ này nay đã 
bị bãi bỏ. 
 
Nhưng dù có thay đổi gì chăng nửa, riêng ba nhân vật Lân, Địa 
và Trống vẫn luôn luôn đồng hành trong các buổi trình diễn. 
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cưỡi hổ, thường được mọi người trêo trước cửa, mục đích để 
trừ tà ma trong ba ngày Tết Nguyên Đán. Đối với VN, nhất là 
đồng bào ở các tỉnh Trung-Nam Phần, trên miền đất cũ của 
Chiêm Thành-Thủy Chân Lạp, từ xa xưa đã có tục thờ Hổ, con 
vật đã làm điêu đứng tổ tiên ta trong những ngày đầu tiên tới 
khai hoang vùng đất ma thiêng nước độc “cọp Khánh Hoà-Ma 
Bình Thuận” bị quên lãng muôn đời. 
 
Bởi vậy cọp được mọi người tôn xưng là “Sơn Quân Chi Thần” 
nhưng để có ý nghĩa hơn, người Việt lại sáng tạo thêm vị thần 
Thổ Địa cưỡi trên mình cọp, với ngụ ý là dù có hung dữ thế nào 
chăng nửa, rốt cuộc cọp cũng bị con người chế ngự. Tóm lại hình 
ảnh của ông Địa luôn có mặt với Lân, qua các cuộc trình diễn là 
một sáng tạo đầy ý nghĩa của con người, trong hình thức lẩn nội 
dung, làm nổi bật sự khao khát hạnh phúc và tình hòa ái của 
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Trống dùng để múa Lân cũng thuộc loại đặc biệt được gọi là Cổ 
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thùng thùng sẻ hòa nhịp cùng với điệu chan chát của bộ chập 
chõa làm bằng đồng và những tràng pháo lớn nhỏ nổ đì đùng, 
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như Lân lêo cột cờ cao tới 14,5 m, với sự tham dự của bốn con 
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các môn võ thuật về miêu quyền, hổ quyền.. Ngoài ra còn có màn 
giao đấu đặc biệt giữa Lân và Sư Tử. 
 
Nhưng hiện nay nổi tiếng nhất vẫn là Đội Lân Nhơn Nghĩa 
Đường, do cố võ sư kiêm đông y sĩ Lưu Hào Lương thành lập từ 
năm 1937. Đội Lân này được Việt Cộng cho tham dự , cuộc thi 
múa Sư Tử Quốc Tế (Intêrnational Lions Dancê 
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Championships), tổ chức tại Tân Gia Ba từ ngày 12 tới 
15/12/1996, do vỏ sư Lưu Kiếm Xương làm trưởng đoàn. Đặc 
biệt lần này, đoàn Lân VN đã biểu diễn hai tiết mục rất đặc sắc 
Lân Lêo Cột và Lân Vượt Tường, được Đài Truyền Hình Fuji cuả 
Nhật thu hình và gọi đó là những chuyện lạ trên thế giới. 
 
Ngày xưa múa Lân chỉ chú ý tới cái đầu, còn mình và đuôi coi 
như phần phụ thuộc không quan trọng, nên chỉ làm bằng một 
vải dài căng thẳng là xong chuyện. Trước tháng 5-1975 vào 
những ngày sắp Tết Nguyên Đán, khoảng tháng 11 đã thấy bầy 
bán đầu Lân khắp Chợ Lớn Mới, nhiều nhất là tại các đường 
Đồng Tháp, Lương Nhử Học, Triệu Quang Phục.. Đồng lúc có 
nhiều xê ba gác chở đầu lân, chiêng trống, chạy quảng cáo đầy 
khắp đường phố đô thành. Thông thường các đầu Lân tài tử, có 
đường kính từ 0,4 - 0,6m nhưng với các đội Lân chuyên nghiệp, 
luôn luôn phải nhập cảng các đầu Lân được sản xuất từ Hồng 
Kông. Ngày nay các đoàn múa Lân tại Sài Gòn-Chợ Lớn, cũng 
như ở các tỉnh thị, hầu hết đều mua từ trung tâm sản xuất đầu 
Lân, thuộc lò Nhơn Nghĩa Đường tại quận 5, bến Hàm Tử, Chợ 
Lớn. 
 
Muốn thực hiện một đầu Lân, thêo các nhà chuyên môn là cả 
một công phu, nghệ thuật. Đầu Lân được làm bằng trê nan, có 
niền bằng nhôm hay mây để bảo đảm sự chắc chắn bền vững và 
nhẹ nhàng, giúp người múa cử động dễ dàng khi phô diễn nghệ 
thuật công phu thêo ý muốn, qua các màn trình diễn càng lúc 
càng phức tạp thêo đòi hỏi của nhu cầu thời đại. 
 
Cho nên khi nhìn thấy chiếc đầu Lân thật đồ sộ ghê gớm, ai cũng 
tưởng rất nặng nề nhưng thật sự có trọng lượng chừng 6 kg mà 
thôi. Về giấy làm đầu Lân, cũng là loại đặc biệt có tên là giấy Sa, 
thứ vật liệu được dùng làm tim pháo. Với Lân chợ, thì các cơ sở 
sản xuất không dùng loại vải Sa mà lại phất bằng giấy bồi ở mặt 
ngoài, sau đó dùng màu sơn kín thêo ý muốn. 
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Ngoài ra dùng lông dê hay thỏ để làm râu, mày mi, bờm, mắt 
(bằng bóng điện), xúc tu (với lò xo có lục lạc).. Tóm lại nghệ 
thuật làm đầu Lân, phải luôn tôn trọng các nguyên tắc của  
“Tượng Hình Tứ Linh”. Đó là sừng, hai tai và đuôi Lân, phải được 
kết thành hình của con Qui. Với lông vũ và một số hình vẽ trên 

đầu Lân thì tượng trưng 
cho loài chim Phụng 
Hoàng. Xúc tu và khóa 
miệng là của Rồng. Bí 
thuật duy nhất trong nghề 
làm đầu Lân là không bao 
giờ được vẽ con ngươi Kỳ 
Lân tại nơi sản xuất, mà 
phải tới Chùa để làm lễ 

điểm tinh khai quang. Tại Sài Gòn-Chợ Lớn, các đội Lân chuyên 
nghiệp thường đêm Lân tới Chùa Bà Thiên Hậu, để xin vẽ mắt. 
Tại Hồng Kông, trước khi nhượng địa này được Anh trả lại cho 
Trung Cộng vào ngày 30-7-1997, chính ông Toàn quyền tại đây, 
tự tay vẽ mắt cho đội Lân nào giỏi nhất thành phố. 
 
Sau ngày 30-4-1975 Việt Cộng gần như bế quan tỏa cảng , chỉ 
giao dịch với các nước xã hội chủ nghĩa mà thôi. Bởi vậy các đội 
Lân tại Sài Gòn-Chợ Lớn và các tỉnh, không còn được mua đầu 
Lân của Hồng Kông, nên ai cũng phải tự túc và Lò Lân Nhơn 
Nghĩa Đường , là nơi đã đi tiên phong trong việc sản xuất đầu 
Lân nội hóa, khởi đầu từ năm 1980. Hiện Lân VN rất được các 
nước Đông Nam Á ưa thích vì rất bền đẹp và giá rẻ mạt, chỉ bán 
có 100 đô Mỹ, trong lúc Lân sản xuất tại Hồng Kông, Thái 
Lan,Tân Gia Ba , Đài Loan.. bán tới 700 USD/1 chiếc. 
 
Nghề múa Lân cũng đã cải tiến từ đầu thập niên 90, chẳng 
những về cách biểu diễn điệu bộ, võ thuật mà còn thay đổi cả 
các điệu trống múa Lân, nhất là ở VN, biết khôn khéo kết hợp 
nghệ thuật thêo truyền thống Trung Hoa và điệu trống Jazz của 
Âu Mỹ, lẫn ngón trống chầu cổ của ta, khiến cho âm thanh thêm 
sôi động, dồn dập, có tác dụng kích động lòng người và gây náo 
nhiệt cả một góc trời. 
Còn một điều quan trọng khác trong nghề múa Lân tại VN, là 
đầu Lân xưa nay đều do người Tàu hay Việt gốc Hoa sản xuất 
nhưng tuyệt đối trống dùng để múa Lân, hoàn toàn mua từ cơ 
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sở của Thầy Mười ở thị xã Tân An, tỉnh Long An. Nhưng dù trống 
có còn tốt như mới, thì các đội Lân vẫn thêo tập tục lâu đời, là 
chỉ dùng trống trong một năm mà thôi. Tóm lại bể hay lành, Tết 
đến thì trống phải thay mới. 
 
4- Huyết sử qua nghiệp múa Lân : 
Lúc đầu múa Lân chỉ đơn sơ qua biểu diễn của từng con một. Về 
sau nghệ thuật múa Lân cũng thêo thời gian biến đổi không 
ngừng với các cuộc tranh tài cùng lúc của nhiều con Lân, có lúc 
thêm Kim Sư và Rồng tham dự. Nghệ thuật cao nhất trong nghề 
múa Lân là xung pháo, trèo cao để giựt giải thưởng, nhiều lúc 
được trèo tòn tên giữa không trung trên 5-7 thước là thường. 
Cũng may ít khi xảy ra các tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc, vì hầu 
hết những đoàn viên đều là môn đồ của các lò võ thuật. 
 
Thêo luật giang hồ trong Lân sử, tuy không được ghi chép bằng 
một thứ chữ nghĩa nào nhưng đấy là tử lệnh, ngoại trừ nhóm 
múa Lân tài tử, còn các đôi Lân dù chuyên nghiệp hay không, tất 
cả đều phải tuân hành với qui tắc tuyệt đối “gà ghét nhau tiếng 
gáy, lân phân biệt màu râu để định ngôi thứ”. Như vậy không 
phải ai muốn làm gì thì làm, nghĩa là cứ tự ý vẽ màu râu thêo ý 
mình để chuốc lấy tai họa và những điều phiền phức nghề 
nghiệp. 
 
Thêo các định luật bất thành văn trên, thì Lân Râu Bạc hay 
Trắng, được xêm như là Chúa của các loài Lân trên đời, bao gồm 
những đội Lân của các đại ca đang lãnh tụ trong nghề. Lân có 
màu râu Hoê Hoê, đại diện cho các đội hạng nhì của các tay giang 
hồ bạt mạng, lúc nào cũng đang ngấp ngáo chờ cơ hội xưng bá. 
Lân có màu râu xanh hay đên là lớp đàn êm. Bởi vậytrong 
nghiệp múa Lân không bao giờ dám dẫm chân lên địa bàn của 
nhau để tránh sự xung đột. Tuy vậy vào những ngày Tết Nguyên 
Đán, nên có rất nhiều đội Lân hoạt động để kiếm ăn, nếu biết 
nhường nhịn tuân thủ thêo luật lệ giang hồ thì mọi sự tốt đẹp, 
còn không huyết đấu sẽ xảy ra ngay trong lúc trổ tài nhưng mặt 
thật là tất cả đang tìm hết thủ đoạn để dành thắng lợi và chiếm 
cứ lãnh địa của đối phương. 
Võ với võ, đao kiếm chạm trán với mã tấu, nên làm sao tránh 
được thảm cảnh người gục máu đổ ?. Tại VN, thảm kịch giữa hai 
đội Lân ghét nhau về màu râu đã biến huyết chiến ở Sài Gòn, vào 
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những ngày Tết Nguyên Đán năm Quý Mùi (1943), nguyên do 
cũng vì háo thắng mà phá bỏ luật lệ của giới giang hồ. Thêo báo 
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cỏ cho tận gốc. Cũng may, đây là trường hợp duy nhất đã xãy ra 
tại VN trong thời Pháp thuộc và tình trạng bê bối trên, không hề 
tái diễn lần nào suốt thời gian VNCH. 
Ngày nay, ngoại trừ một số đội Lân chuyên nghiệp ký hợp đồng 
với các công ty du lịch giúp vui hầu như quanh năm suốt tháng. 
Còn lại các đội Lân khác tại Sài Gòn-Chợ Lớn chỉ hoạt động tới 
rằm tháng giêng (Nguyên Tiêu) thì kết thúc. Thêo truyền thống 
đã có từ lâu đời, tất cả các đội Lân đều phải tập trung về chùa Bà 
Thiên Hậu tại Thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương), để làm lễ cúng 
tạ , đồng thời tham dự với bốn đội Kim Sư của Bang Phúc Kiến, 
trong lễ hội Rước Kiệu Bà, cùng với các vị thần bổn mạng mà 
người Việt gốc Hoa đã thờ kính như Huyền Thiên thượng Đế 
(Chơn Võ), Quan Thánh Đế Quân (Quan Công), Nam Triều Đại 
Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ. Sau đó các đội Lân mới được phép 
trở về Chùa hay Bổn Hội Quán riêng của mình và lại hoạt động 
vào những ngày xuân năm tới. 
 
Tết về nói chuyện múa Lân, bỗng dưng chợt nhớ tới huyền thoại 
Kỳ Lân, qua truyền thuyết “khi con vật này xuất thế, thiên hạ sẽ 
được thái bình”. Và cũng vì tin tưởng như vậy, nên sau ngày 30-
4-1975 khi VC cưỡng chiếm miền Nam, đồng bào cả nước bị bốc 
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lột đầy đọa giết hại tù đày đến tận xương tủy, mới nảy sinh ra 
cái mộng mị huyễn hoặc là Nguyễn Cao Kỳ và Bùi Thế Lân, cả 
hai đã bỏ vinh hoa phú quý tại nước ngoài, trở về lãnh đạo toàn 
dân tiêu diệt VC quang phục đất nước. Sở dĩ có chuyện này vì 
ngẫu hứng tên của hai ông tướng trên, nếu đêm ghép lại, sẽ ứng 
với tâm nguyện thầm kín của đồng bào đang khổ đau lúc đó. 
Nhưng rồi sau khi ra tù VC, tới Mỹ mới biết tất cả chỉ là chuyện 
ba làng. 
 

“Nay lại thêm một lần xuân tới nữa 
Tết không nhà , hiu quạnh vắng người thương 

Vẫn tỉnh say nơi quán lẽ bên đường 
Chờ bạn đến cụng ly mừng xuân thắm 

Nhưng họ đã chết queo ngoài muôn dặm 
Kể từ mùa chính chiến, bỏ trường xưa. 

Chỉ còn ta thất thiểu cuộc sống thừa 
Bao chục năm héo cùng xuân viễn xứ.” 

 

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di 
Cuối tháng 1-2016 
MƯỜNG GIANG 
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Hoa Mai Ngày Tết 
 

Phạm Ngọc Mai 

 

 

Hằng năm cứ vào dịp cuối năm, khi mùa xuân nơi cuối ngõ và 
tân niên sắp trở về là mùa hoa mai lại rộ nở. Mỗi lần khi xuân về 
ba tôi dẫn tôi ra chợ hoa Sài Gòn, những năm xưa dó chợ hoa 
ngày Tết chạy dài trên đường Nguyễn Huệ từ khúc đường Lê 
Lợi thẳng về gần bờ sông Sài Gòn. Chợ hoa thì gồm đủ loại hoa 
từ các nơi mang về, hoa mai xêm như đóng vai trò chính vào dịp 
Tết trong mỗi gia đình, rồi cuối cùng ba và tôi mang về ít nhất 
một nhành mai mà ông cẩn thận chọn. 

Kỷ niệm và nguồn gốc hoa mai 

Ở xứ Mỹ đã lâu mà cái may cho tôi được định cư ngay tại quận 
Cam có phố Sài Gòn Nhỏ nên mỗi dịp Tết đến, hương xuân vẫn 
đong đầy quang phố, ví dụ ta đi từ khu vực chợ ABC đi đọc trên 
đường Bolsa hướng về góc Brookhurst xong quẹo trái về khu 
vục chợ Đồng Hương, tâm hồn của người lữ khách từ phương 
xa sẽ ấm lòng khi chính tay minh lựa chọn một cành mai chiếu 
thủy hay một chậu mai tứ quí vừa ý. Tôi nhớ ba tôi chỉ chọn 
nhành mai có nhiều búp thì minh mới chưng lâu trong cả tuần 
lễ Tết nhất để đón lộc may. Nếu muốn nụ mai sơm nở, chúng ta 
chỉ cần hơ lửa gốc mai, thế là hôm sau hoa mai nở rộ, lý do ba 
giải thích khi hơ lửa nóng, nhựa trong thân cây sẽ tăng độ 
chuyển dịch về ngọn để các búp mai buộc nở hoa. Những lộc lá 
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non trên cành hoa mai cũng đươc người thưởng ngoạn mai như 
ba tôi chú ý nhiều.  Màu xanh lục của lá non có màu lam như 
ngọc từ trong những búp hình móng gà tỏa ra.  Những chùm lá 
non này đã đượm màu cho những chùm hoa vàng thêm ý nghĩa 
hơn trong vẻ đẹp. 

Tôi nhớ có thấy hoa mai 6 cánh tại Việt Nam. Loại thông thường 
là 4 hay 5 cánh không quí bằng, dĩ nhiên trị giá bán không thể 
so sánh với mai 6 cánh được. Giữa loài hoa mai mà con người 
cũng định giá bằng những tiêu chuẩn khác nhau khi ta có dịp 
bàn thảo về các nhà trồng mai hay thưởng ngoạn hoa mai. Ba tôi 
có người bạn đồng sự rất say sưa với cây kiểng, mỗi khi ông bàn 
về cây kiểng với ba tôi tôi nghê như ông mang cả triết lý hay 
quan niệm dịch lý của phương Đông là đưa mai từ vũ trụ quan 
vào nhân sinh quan của truyền thống tạp tục của dân tộc. 

Tôi nhớ có lần tôi hỏi ba tôi vì sao tôi mang tên của loài hoa ngày 
Tết thì ba tôi giải thích ông rất thích hoa mai, những loại mai 
quí, và rồi tôi hân hạnh với cái tên "Ngọc Mai" mà ba tôi đã đặt 
cho tôi. Khi tôi viết bài này tôi nhớ lại những ân tình vô giá mà 
ông đã dành cho tôi. 

Trở về chuyện Tết nhất đầu năm, chúng ta hãy nhớ lại kỷ niệm 
xưa nào đó ngó lên bàn thờ gia tiên có lư hương đồng bóng 
loáng, có mâm ngũ quả, có bánh chưng hay bánh tét, có mâm 
mứt, có trà mạn sên, có cặp dưa và có nhành mai ngày Tết và 
hỡi bạn còn nhớ hương thơm của mai khi tỏa hoa cho lộc may 
đầu năm ? Thật vậy, hoa mai rất thơm. Đặc biệt khi tiết trời đầu 
năm càng lạnh, khiến cho mai càng tỏa hương thơm ngát. Chính 
cái khứu giác đó làm cho ta trân quí mai hơn. 

Tôi tra cứu sách thực vật học về nguồn gốc của hoa mai và được 
biết như sau: 

Tên Việt: Mai vàng  
Tên Hoa: Hoàng mai  
Tên Anh: Vietnamese mickey-mouse plant  
Tên khoa học: Ochna intêgêrrima  
Họ: Ochnacêaê 
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Mai có các loại như mai tứ quý (Ochnacêaê sêrrulata, quế diệp 
hoàng mai (Ochnacêaê kirkii Oliv. Hêima), mai chiếu thủy 
(Wrightia religiosa). 

Mai và đào chính ra cùng dòng họ, nhưng về sau các nhà thực 
vật học nghiệm thấy đào (pêach) hay mơ (apricot), mận (plum 
hay prunê) và anh đào (chêrry) là loại ra quả, nên tách riêng 
dòng họ mai ra. Mai có nhiều màu như: hoàng mai, hồng mai, và 
bạch mai. Ở Việt Nam người ta gọi hồng mai là hoa đào hay mơ, 
nở hoa dịp đầu xuân. Miền Bắc có nhiều đào và mơ. Tại miền 
Nam, chỉ có vùng cao nguyên lâm viên Đà Lạt thích hợp cho đào 
và mơ. 

Cây đào hay mơ như đã nói chỉ trồng được ở miền Bắc, là loại 
hoa đặc biệt của tết Nguyên Đán. Nhiều người chuộng chơi hoa 
đào tết vì hoa đào có màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn trong năm. 
Ðào được phân loại có 4 giống: Giống "đào bích" có màu hồng 
thẫm, sai hoa là một loại đào dùng để cắm chơi trong các ngày 
tết. "Ðào phai" hoa màu hồng nhạt cũng sai hoa và thường được 
trồng để lấy quả. "Ðào bạch" ít hoa hơn, tương đối khó trồng. 
Các loại đào này đều có hoa kép. Giống "đào thất thốn", cây thấp 
nhỏ, hoa nhỏ và nhiều màu, màu đỏ thẫm thường được trồng 
vào chậu uốn thành các dạng thế. 

Về loại mai vàng tại miền Nam có nhiều. Nếu như hoa đào, chi 
mai là đặc sản của miền Bắc vào ngày tết, thì hoa mai vàng lại là 
đặc sản của miền Nam. Mai vàng thuộc họ hoàng mai, là một loại 
cây rừng. Cây mai vàng cũng rụng lá vào mùa Ðông, thân, cành 
mềm mại hơn cành đào. Hoa mai vàng mọc thành chùm và có 
cuống dài trêo lơ lửng bên cành, ở nách vệt cuống lá và hơi thưa. 
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giống sau khi cho hoa còn kết quả màu đỏ nhạt bóng như ngọc, 
là mai tứ quí và nhị độ mai. 

Mai trồng để lấy hoa vào dịp tết Nguyên Đán được trồng từ hạt 
hay triết cành. Có thể trồng mai vàng ngoài vườn, vào bồn hay 
vào chậu đều được. Mai ưa ánh sáng và đất ẩm. Người miền Nam 
thường chơi hoa mai vàng vào những ngày tết. Còn giống hoa 
nước gọi là mai chiếu thủy, cây lá nhỏ, hoa nhỏ mọc chùm trắng 
và thơm, thường trồng vào núi đá non bộ, ra hoa mùa xuân, cây 
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và cành được uốn tỉa lại thành cây thế.  
  
Hoa mai trong văn chương Việt Nam: 

Ngày xuân là dịp người thi sĩ nâng bút, người họa sĩ vung cọ dể 
thi họa. Tôi truy lục được một số thơ văn tiêu biểu cho bài viết 
biên khảo này như sau: 

1) Với Quách Tấn 

Thi sĩ Quách Tấn vốn yêu hoa mai và ông đã viết về loài hoa này 
như sau:  
"Mai là một đề tài rất thông dụng. Thi nhân dùng để tượng trưng 
cho niềm tiết tháo, cho lòng tinh khiết của mình. Thói đa tình 
cũng thường biểu lộ trong thơ. Chúng ta đã thấy rõ những điểm 
ấy trong bài thơ Mai chúng ta đã được đọc.  
Và nhân đọc thơ Mai, chắc các êm cũng như tôi không khỏi nghĩ 
luẩn quẩn:  
- Mai kết bạn cùng tùng, trúc, luôn làm đại biểu cho giới nam 
nhi. Liễu luôn đại biểu cho giới phụ nữ. Còn Mai, khi thì đàn ông, 
khi thì đàn bà. Như thế có phải Mai là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 
của loài thực vật có sắc, có hương ?  
- Phi thị, thị phi cần chi phải biện bạch. Xêm thơ mà tìm được 
cái thú do nhận thức, do tưởng tượng, do suy tư…, đó là đạt 
được mục đích. Bởi đối với chúng ta, xêm thơ, nói chuyện thơ, 
không có mục đích nào khác hơn là hưởng thú, hưởng thú để di 
dưỡng tính tình, đẻ tăng tiến trên đường học vấn.  
Nhưng không nên lý luận suông mà sanh chán. Bấy nay đã đêm 
Mai của cổ nhân ra làm quà cho các êm, tuy chưa được bao lăm, 
song các êm đã biết qua mùi vị. Bây giờ tôi xin gửi đến các êm 
một ít "cây nhà lá vườn".  
 
Xuân Giáp Dần (1974), nhân khóm mai trong vườn, trong tháng 
Giêng, tháng Hai nở lác đác, sang tháng Ba mới nở vun cành, tôi 
cao hứng ngâm được một luật: 

"Giếng ngọt Giang Nam một khóm già  
Xuân ngoài sáu chục nhánh trĩu hoa  
Tình Xuân còn đợi duyên công chúa  
Hương muộn càng say giấc Tố Nga  

Mộng ngấm sương khuya hồn đọng ngọc  
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Mộng ngấm sương khuya hồn đọng ngọc  



134 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
134 

 

Vần gieo gió sớm bút trao già  
Hỡi người thức trắng đêm thương nhớ  

Tiếng địch thành cao vọng bến xa" 
Tứ tuy không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của cổ nhân, nhưng 
tình cảm chân thiết, nên chép ra lòng không mấy ngại ngùng. 
Gần đây, nhân thấy một người hàng xóm vất nhánh mai hết thời 
nơi xó nhà bếp, tôi cảm tác được bốn vần: 
 

"Trước Tết Mai là hoa  
Sau tết Mai là củi  

Trước bao nhiêu nâng niu  
Sau bấy nhiêu hất hủi  

Nâng niu Mai chẳng mừng  
Hất hủi Mai không tủi  

Nghìn trước ngẫm nghìn sau  
Khe trong lồng bóng núi." 

Nhìn qua thì an nhiên tự tại, nhưng chíp chắp vẫn thấy chua chát 
ngậm làm ngon, làm ngon để giữ lòng được an nhiên tự tại. Tôi 
nhận thấy người cũng như mình, xưa cũng như nay, nói đến Mai 
chỉ vì mình mà nói, chớ chưa từng thấy thi nhân nào vịnh Mai vì 
Mai. Đối với Mai như thế kể cũng phụ phàng quá ! Song Viên Mai 
lại nói:  
"Thơ vịnh vật mà không có ký thác thì chẳng khác lời đùa của 
trẻ êm…, thì thơ kia là Mai hay Thi Nhân đâu còn là hai nữa, mà 
người đọc chúng mình còn phân biệt Ngã, Nhân. Thơ vịnh Mai 
là thế. Thơ vịnh các vật khác cũng thế.", Quách Tấn. 

2) Với Vũ Hoàng Chương 

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng cho nhiều thơ về hoa mai như: 

"Cao sâu từng nhập bóng cây già  
Cây vẫn thân xưa bóng chẳng nhòa  
Vườn trải băng sương trăm thức cỏ  

Xuân còn thúy vũ một cành hoa  
Lòng nghe nắng ấm say đôi chút  

Cánh để men hồng nhuốm phớt qua  
Vang tiếng chim xanh về hót đấy  

135 
 

Bồng lai hẳn nhớ kẻ đi xa"  
(bài "Tết Đề Mai", VHC) 

"Rồng lên một bóng u hoài  
Ôi thôi từng khúc ngã dài tâm tư!  

Chín giao thừa, tám năm dư  
Cành mai trắng mộng đêm trừ-tịch xuông..."  

("Cành Mai Trắng Mộng", VHC) 

"Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh  
Hai gã say sưa lạc nẻo về  

Đắm giấc mơ tình trên nệm tuyết  
Quanh người âu yếm lá mai che" 

hay, 
"Tuyết tan mai rụng còn đâu nữa  

Dĩ vãng tìm đâu một chút ghi  
Chăn gối đêm xưa nơi vực thẳm  

Điêu tàn mang cả ái ân đi" 
rồi, 

"Mai Tuyết là hai nàng bạc mệnh  
Lấy xuân làm mộ nắng làm tang  
Nâng niu đưa tới nguồn say đắm  

Chỉ một đêm đông gió phũ phàng."  
("Hận Rừng Mai", VHC) 

3) Với Sương Nguyệt Anh 

Khi viếng Điện Núi Bà hay Linh Sơn Thánh Mẫu, nơi thắng cảnh 
thiên nhiên rất hùng vỹ, uy nghi, trước những hàng mai trắng 
đang trổ hoa mừng xuân, nữ sĩ Thụy Khuê Sương Nguyệt Anh 
cảm tác hai bài thơ tiêu biểu là "Thưởng Bạch Mai Cảm Đề" và 
"Linh Sơn Nhất Thụ Mai" như sau: 

"Non Linh đất phuớc trổ hoa nhân  
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân  

Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng  
Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân  

Mây lành gió lạnh nương hơi chánh  
Vóc ngọc mình băng hắt khói trần  
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"Non Linh đất phuớc trổ hoa nhân  
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân  

Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng  
Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân  
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Sắc nước hương trời nên cảm mến  
Non linh đất phước trổ hoa thần.  

("Thưởng Bạch Mai Cảm Đề") 
Và bài thơ Đường làm bằng Hán tự khi xuân vịnh về tại Linh Sơn 
mà nữ sĩ Thụy Khuê đã cảm tác: 
 

"Quỳnh tư ngọc cốt bản thiên chân  
Tịnh độ cô liêu viên tục trần  

Noãn nhập ám hương xuân dật từ  
Hàn xung sơ ảnh nguyệt tà thần  

Tuyết trung tự khước lưu phong vận  
Phong ngoại ưng liên đạp tuyết nhân  
Thừa hứng mạc hiếm sơn thủy viễn  

Đồng lai dữ tử phú dương xuân".  
("Linh Sơn Nhất Thụ Mai") 

Bài thơ trên được thi sĩ Hi Đạm chuyển ngữ sang Việt ngữ: 
 

"Ngọc quỳnh cốt cách trời ban  
Đất tịnh trơ vơ lánh thế gian  

Ấm áp hương đầm xuân buổi sớm  
Lạnh lùng bóng nhạt nguyệt đêm tàn  
Nghĩ thân ánh tuyết hơi sương đượm  
Thương kẻ hài sương gót tuyết chan  

Mến cảnh nước non xa chớ ngại  
Cùng lên ngâm vịnh tứ xuân tràn." 

4) Với Cao Bá Quát 

Thơ ông ca ngợi hoa mai như sau: 

"Thập tái luân giao cầu cố kiếm  
Nhất sinh đê thứ bái mai hoa."  

(Mười năm chu du tìm gươm cổ  
Cả đời chỉ cúi lạy hoa mai). 

Cao tiên sinh cúi đầu lạy hoa mai một kiếp đời trân quí hoa mai. 

5/ Với Nguyễn Du 
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Nguyễn Du tiên sinh nhìn bộ đồ trà có cây mai làm đề tài. Nổi 
tiếng trong đương thời là bộ chén dĩa trà"Mai Hạc" có câu thơ 
nôm trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du: 

"Nghêu ngao vui thú yên hà  
Mai là bạn cũ, hạc là người quen." 

Cây mai ở bộ tách uống trà này vẽ cành mai uốn cong rất nhiều 
hoa nở  và một con chim hạc đứng trên bờ đá. Bộ trà mang màu 
mên xanh ngọc và đề câu thơ chữ Hán "Hàn mai xuân tín tảo", 
tức là cành mai mùa lạnh báo tin xuân sớm về.  
 
Thật ra văn hóa ấm trà còn nhiều lắm, tôi đọc tài liệu đâu dó mà 
nay đã quên. Nói chung trong văn hóa các loại sành sứ có dùng 
biểu tượng của hoa mai. Tính chất thanh nhã của loài hoa này 
đã đi vào văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật hội họa cũng 
chọn mai làm bao đề tài cho mùa Xuân hay cho ngày Tết. Thơ 
văn hay hội họa xoay quanh 4 loài kiểng quí, hay nôm na là "tứ 
quí", mà hoa mai đã dân đầu: Mai, Lan, Cúc, Trúc.  Các nhà Nho 
thường trang trí bộ tranh họa ngày xưa thời nho học thì hoa mai 
xuất hiện nhiều trong các bộ tranh vẽ qua nhiều kiểu khác nhau 
như mai bên hoa cúc, mai xên trong cành trúc hay mai lan song 
cặp,... bên cạnh là những dòng thơ ngắn bằng hán tự trong nét 
thư họa bay bướm và tất cả nói lên ý nghĩa cao quí của mùa xuân 
về với chúng ta. Phải chăng hoa mai đã phô sắc diễm kiều, hoa 
mai đã đóng góp một sắc thái văn hóa dộc đáo cho dân tộc Việt 
Nam. Sự rực rỡ của màu hoa mai đang nở rộ trong ba ngày Tết 
thêm lá non nẩy lộc tươi mát mới là điềm thịnh vượng, phát lộc, 
phát tài và nó còn bao hàm ý nghĩa của sự hạnh phúc hay sung 
túc cho gia đình hay cho một đoàn thể hay một tổ chức thương 
mại nào đó nhân dịp đầu năm, khởi sự cho một chu kỳ mới của 
con người. Người người làm ăn phát đạt sung mãn của năm mới 
đang đến với xã hội nói chung. 

Thi ca về hoa mai còn nhiều, tôi xin buớc sang lãnh vực âm nhạc. 
Ngày Xuân mới hay ngày Tết về làm phơi phới thiên nhiên, làm 
xôn xao không gian qua vai trò của âm nhạc. 

Âm nhạc về hoa mai: 



 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu 137
137 

 

Nguyễn Du tiên sinh nhìn bộ đồ trà có cây mai làm đề tài. Nổi 
tiếng trong đương thời là bộ chén dĩa trà"Mai Hạc" có câu thơ 
nôm trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du: 

"Nghêu ngao vui thú yên hà  
Mai là bạn cũ, hạc là người quen." 

Cây mai ở bộ tách uống trà này vẽ cành mai uốn cong rất nhiều 
hoa nở  và một con chim hạc đứng trên bờ đá. Bộ trà mang màu 
mên xanh ngọc và đề câu thơ chữ Hán "Hàn mai xuân tín tảo", 
tức là cành mai mùa lạnh báo tin xuân sớm về.  
 
Thật ra văn hóa ấm trà còn nhiều lắm, tôi đọc tài liệu đâu dó mà 
nay đã quên. Nói chung trong văn hóa các loại sành sứ có dùng 
biểu tượng của hoa mai. Tính chất thanh nhã của loài hoa này 
đã đi vào văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật hội họa cũng 
chọn mai làm bao đề tài cho mùa Xuân hay cho ngày Tết. Thơ 
văn hay hội họa xoay quanh 4 loài kiểng quí, hay nôm na là "tứ 
quí", mà hoa mai đã dân đầu: Mai, Lan, Cúc, Trúc.  Các nhà Nho 
thường trang trí bộ tranh họa ngày xưa thời nho học thì hoa mai 
xuất hiện nhiều trong các bộ tranh vẽ qua nhiều kiểu khác nhau 
như mai bên hoa cúc, mai xên trong cành trúc hay mai lan song 
cặp,... bên cạnh là những dòng thơ ngắn bằng hán tự trong nét 
thư họa bay bướm và tất cả nói lên ý nghĩa cao quí của mùa xuân 
về với chúng ta. Phải chăng hoa mai đã phô sắc diễm kiều, hoa 
mai đã đóng góp một sắc thái văn hóa dộc đáo cho dân tộc Việt 
Nam. Sự rực rỡ của màu hoa mai đang nở rộ trong ba ngày Tết 
thêm lá non nẩy lộc tươi mát mới là điềm thịnh vượng, phát lộc, 
phát tài và nó còn bao hàm ý nghĩa của sự hạnh phúc hay sung 
túc cho gia đình hay cho một đoàn thể hay một tổ chức thương 
mại nào đó nhân dịp đầu năm, khởi sự cho một chu kỳ mới của 
con người. Người người làm ăn phát đạt sung mãn của năm mới 
đang đến với xã hội nói chung. 

Thi ca về hoa mai còn nhiều, tôi xin buớc sang lãnh vực âm nhạc. 
Ngày Xuân mới hay ngày Tết về làm phơi phới thiên nhiên, làm 
xôn xao không gian qua vai trò của âm nhạc. 

Âm nhạc về hoa mai: 
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"Bông mai vàng thuở nàng còn trẻ  
Trên lối đi về lắm kẻ đợi mong  
Bây giờ tình đã sang sông..."  

("Lý Bông Mai" - Kim Tuấn & Trương Quang Tuấn) 

"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con  
Khi thấy mai vàng nở rộ bên sông..."  

("Xuân Này Con Không Về" - Duy Khánh) 

"Mùa xuân... tung tăng trên phố phường  
Nhánh mai vàng... khoe sắc đưa hương"  
("Bên Nhau Mùa Xuân", Lê Quốc Thắng) 

"Anh cho em mùa xuân,  
Nụ hoa vàng mới nở..."  

("Anh Cho Em Mùa Xuân", Nguyễn Hiên) 

Nhạc mừng xuân mới hay mang âm hưởng vui tân niên có hoa 
mai còn nhiều lắm. Ta đã đi từ thơ Quách Tấn, Vũ Hoàng 
Chương, Sương Nguyệt Anh, Cao Bá Quát, Nguyễn Du đến âm 
nhạc Xuân của Nguyễn Hiền, tất cả đều nói đến nét đẹp của mùa 
Xuân kèm thêo vẻ thanh tao của hoa mai, vì hoa mai đã hòa nhập 
vào nếp sống của dân gian. Hoa mai mặc nhiên góp phần cho 
văn hóa xã hội thăng hoa giá trị tâm hồn chúng ta vậy. 

*** 
Tóm lại, hoa mai góp mặt tại quê hương Việt Nam đêm lại nếp 
sinh động trong tâm hồn văn hóa Việt tộc, mai đến rồi đi, rồi trở 
lại thêo chu kỳ của mùa xuân, của những ngày Tết mới của năm, 
mai đi từ vũ trụ quan của thiên nhiên đến góp phần vào nhân 
sinh quan trong hồn dân tộc, mai là biểu tượng đẹp đẽ, hài hoà 
trong lòng văn hóa Việt. Mai là nguồn vui cho mọi người chúng 
ta nói chung khi mùa xuân về. 

Với riêng tôi, mai là loài hoa tôi mang tên và bài viết này như là 
những lời ân tình trân quí nhất của tôi kính gởi đến ba má tôi 
với lời chúc mừng đầu năm.  
  

Pham Ngọc Mai 
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Trang Y Hạ  
 

Mây viền lưng núi Bà-Đen  
Long-Hoa buổi ấy người quen đâu rồi  

rùng rùng giọt rớt, lá rơi  
bậu đi quên trớt một lời từ ly 

chim chiều đậu núi Bà-Đen  
lay hoay tìm tổ mấy phen không còn  

cây già giã biệt cây non  
cây con ngửng mặt mỏi mòn nắng mưa 

mây mù ôm đỉnh Bà-Đen  
bậu đi dính bết sợi phèn bậu ơi  

áo bà-ba xẻ nửa vời  
sao không xẻ hết một đời cho nhau 

quặn lòng ngắm núi Bà-Đen  
phong trần rửa sạch bon chen lâu rồi  

súng gươm liệng tuốt trên đồi  
bậu đi bỏ bứa khoảng trời hoàng hôn 

thân đen than thở Bà-Đen  
suy ra: vinh nhục, sang hèn kề nhau  

còn gì cho nửa mai sau  
có chăng man mát một màu rêu phong. 

Trang Y Hạ  
Kỷ niệm cho một lần về Tây Ninh - 2000 
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cây già giã biệt cây non  
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Ý Nghĩa Cành Mai Ngày Tết 
 

TT. Thích Đức Trí 
 
 
 
 
Người dân Việt Nam thường thích chọn cây mai thờ cúng và 
trang trí trong nhà vào ngày Tết không phải là điều ngẫu nhiên. 
Hình ảnh cây mai nở rộ trong ngày đầu xuân là bài học đạo lý 
đối với mọi người và mọi nhà. Cây mai dãi nắng dầm mưa trong 
lòng đất Việt Nam cũng là hình ảnh tiêu biểu cho những phẩm 
chất tinh thần cao quý của người dân Việt trong quá trình đấu 
tranh và lao động xây dựng cuộc sống qua nhiều thế hệ. Cây mai 
vàng Việt Nam có địa vị trong thơ Thiền thời đại Lý Trần, nó là 
hình tượng cao quý ẩn dụ cho khả năng tiếp nhận  chân lý của 
con người. 
  
Cây mai gắn bó với làng quê ruộng vườn xứ sở Việt Nam, gắn bó 
với con người từ lúc tổ tiên khai đất lập làng để sinh sống. Cây 
mai chịu đựng gió mưa lụt bão để có thể nở hoa vào dịp tết, đó 
là hình ảnh tượng trưng cho người dân Việt vượt mọi gian khó 
để gìn giữ quê hương nòi giống và sống đời có ý nghĩa. 
Như cây mai vàng rễ cắm sâu trong lòng đất, không bị ngã trước 
gió bão, con người Việt Nam dù ở đâu cũng gìn giữ đạo lý ân 
nghĩa và cội nguồn văn hóa tốt đẹp của tổ tiên. 
Như cây mai vàng đứng trước thời tiết nghiệt ngã, vẫn sống bền 
bỉ thêo năm tháng vươn mình ươm chồi nẩy lộc, người Việt Nam 
dù bất cứ ở đâu cũng nhẫn nại và can đảm trước mọi hoàn cảnh 
để xây dựng cuộc đời. 
 
Như cây mai vàng trút những chiếc lá già cỗi cuối đông, nhường 
cho chồi non và hoa vàng nở đầu xuân, người Việt Nam dù bất 
cứ ở đâu cũng sống hy sinh cho thế hệ con cháu tương lai. 
 
Như cây mai vàng gìn giữ nhựa sống sâu kín trong thân tạo sức 
sống mạnh khỏê để hoa nở đầu xuân, người Việt Nam dù ở đâu 
cũng gìn giữ đạo lý trong tâm, tu nhân tích đức để sống có ích 
cho mình và cho mọi người. 
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Cây mai sống qua bao năm tháng với thời tiết khắc nghiệt vẫn 
âm thầm chịu đựng dẽo dai, xuân về dâng cho đời bông hoa xinh 
đẹp. Hình ảnh đó xứng đáng là nét tượng trưng cho phẩm đức  
nhẫn nại và sự hy sinh cao cả của tổ tiên trong quá trình lao 
động xây dựng quê hương và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. 
 
Từ khi tổ tiên lập nước và giữ nước, thành lập chế độ làng xã, đã 
chú trọng vấn đề giáo dục đạo đức. Mỗi tên của làng xã cho đến 
tên tỉnh thành mà tổ tiên đặt ra đều mang dấu tích lịch sử và 
luôn tâm nguyện cho con cháu đời sau sống an lành.  Nhiều làng 
xã trên quê hương Việt Nam đều có ngôi chùa, ngôi chùa từ thời 
đầu tiên như là thay thế cho trường học ngày nay để dạy lễ giáo 
và cũng là nơi tin ngưỡng chung cho mọi người. Khắp ba miền 
Nam, Trung, Bắc ở Việt Nam, mỗi làng xã đều có nhà thờ họ, nhà 
thờ nhánh, đình làng và miếu xóm lập lên để tỏ lòng tri ân đối 
với ông bà tổ tiên cũng như những anh hùng hào kiệt có công 
với dân với nước. Hằng năm, con cháu trong làng quê đi làm ăn 
hay sinh sống khắp nơi, thường trở về làng quê thăm cha già mẹ 
yếu, thăm mồ mả ông bà, tu chỉnh gia phả, ôn lại lời dạy của các 
bậc tiền bối để tri ân và báo ân. 
 
Cây mai trong sân chùa ở làng quê Việt Nam được xêm là hình 
ảnh quan trọng trong văn học Phật Giáo thiền thời đại Lý Trần. 
Trong tuệ giác của các bậc thánh nhân, hình ảnh cây mai sống 
trong sương mai nắng chiều, sống qua bốn mùa xuân, hạ, thu, 
đông mà nở hoa đó là năng lực sống nhiệm mầu. Nó xứng đáng 
là biểu tượng cho trạng thái thân tâm vô nhiễm trong cuộc đời 
này. Thiền sư Mãn Giác làm bài thơ “Cáo tật thị chúng” với hình 
ảnh cây mai vàng đã gửi gắm tinh thần siêu việt tiềm ẩn trong 
khả năng của con người. Đó là năng lực sống tự chủ và  trí tuệ. 
Trí tuệ ấy là tầm nhìn tổng quát trong mọi hoàn cảnh thăng trầm 
của cuộc sống, vượt qua mọi ràng buộc ước lệ thời gian và 
không gian trong thế giới hiện tượng. Nội dung bài thơ như sau: 
 

"Xuân đi trăm hoa rụng, 
Xuân đến trăm hoa cười. 
Việc đời qua trước mắt, 

Già đến trên đầu rồi! 
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 
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"Xuân đi trăm hoa rụng, 
Xuân đến trăm hoa cười. 
Việc đời qua trước mắt, 
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Ngoài sân đêm trước một cành mai.” 
 
Hai câu thơ đầu như nói chuyện về thời gian, cảnh vật và thời 
tiết vốn có trong đời.  Hai câu thơ tiếp như lời tâm sự chân tình 
về sự việc đến đi liên quan trong cuộc đời ngắn ngủi của con 
người. Tất cả đó diễn ra trong sân khấu cuộc đời luôn biến đổi, 
mọi hiện tượng sự vật đang trong trạng thái: thành, trụ, hoại, 
không. Con người cũng nằm trong quy luật: Sanh, già, bệnh chết.  
Hạnh phúc sau cùng là sống với cái tâm chân thật không bị điên 
đảo trước mọi hiện tượng cám dỗ của cuộc đời. Cuộc sống 
quanh năm dù nghèo khổ hay giàu sang phú quý, khó khăn hay 
thuận lợi cũng quan niệm như cảnh huyễn mộng mà thôi. 
 
Cái đạo lý siêu nhiên chứa đựng trong ý nghĩa hai câu sau: “Chớ 
bảo xuân tàn hoa rụng hết, Ngoài sân đêm trước một cành mai."  
Đừng tưởng rằng xuân tàn hoa rụng là hết, vẫn còn có cành mai 
vàng đang nở ngoài sân. Ngay trong hiện tượng đang sanh diệt 
còn có chân tâm không sanh diệt.  Cành mai như là một thông 
điệp cảnh tỉnh mọi người đang sống trong trường đời thay đổi, 
hiện tượng sanh già bệnh chết là điều tất yếu trong kiếp nhân 
sinh. Bản tâm thanh tịnh vô nhiễm, cái chân lý tối hậu để thoát 
khỏi mọi khổ đau sanh tử. 
Hoa mai vàng là loại hoa tiêu biểu để thờ cúng và trang trí trong 
nhà vào dịp Tết, cũng như là trình bày bài học đạo lý uyên thâm 
cho đời. Cành mai ngày Tết là hình ảnh ẩn dụ cho sức sống và 
trí tuệ của con người Việt Nam. Quán chiếu hình ảnh cành mai 
để thấy rõ nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc để báo ân tổ tiên và 
quê hương xứ sở.  Quán chiếu hình ảnh cây mai ngày Tết để 
nhận thức ý nghĩa cuộc đời. Tất cả mọi hiện tượng thành tựu 
bởi vọng thức sau cùng cũng bị đào thải bởi quy luật sanh diệt 
với thời gian, trở về với chân tâm không sanh không diệt để có 
được hạnh phúc vĩnh hằng. 
 
TT. Thích Đức Trí 
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Tinh thần dung hợp tâm linh 
ở đạo Cao Đài 

  
HT Phạm văn Khảm 

 
Góp mặt với ngày văn hóa Việt Nam do Hội Lăng Ông Đức Tả 
Quân Lê văn Duyệt tổ chức ngày 20-3-2016  tại thành phố 
Westminster - California 
 
 
 
Kính thưa Chư Huynh Tỷ Đồng Hương, 
 
 Ở VN không thấy việc thờ Thần Mây, Thần Mưa, Thần 
Gió....như là một tôn giáo. Tuy nhiên việc thờ Thần được phổ 
biến qua những vị Thần có công với đất nước, sống sáng chói 
với những đức tính Trung, Cang, Nghĩa, Khí.....Có sắc Vua phong 
và thờ ở Đình làng. Vua là Thiên Tử ( con của Trời ) nên chỉ có 
Vua mới được Tế Trời qua Đàn Nam Giao hàng năm tại Hoàng 
cung Huế. Hàng thứ dân không được phép tế lễ, chỉ ngưỡng 
vọng đến Ông Trời ở Bàn Vọng Thiên đặt trước sân nhà để cầu 
nguyện.... 
  

Điều đó đủ chứng minh dân tộc Việt Nam có một tín 
ngưỡng tâm linh hết sức căn bản là thờ Trời. Vậy đạo thờ Trời 
vốn có trong tâm của người dân Việt từ ngàn xưa.  Nay Đức Ngọc 
Hoàng Thượng Đế khai đạo Cao Đài ( Đạo Trời )  tại Việt Nam 
quả cũng là một trong những duyên lành mà Tổ Tiên chúng ta 
đã tạo được cái nhân từ trước.... 
  

Nói rõ hơn, trước khi du nhập các tôn giáo như Phật giáo 
từ Ấn Độ, Khổng giáo, Lão giáo từ Trung Hoa, Thiên Chúa giáo 
từ Âu Châu.....VN có một nền tảng vững chắc với đời sống tín 
ngưỡng tâm linh là Thờ Trời, Đấng Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ, 
Đấng Cha Lành của Nhơn Loại....Thế nên việc du nhập các tôn 
giáo từ các nước ngoài vào VN đều được kết hợp một cách hài 
hòa....Đó cũng là nhịp điệu kết hợp huyền diệu với tôn chỉ Tam 
Giáo Qui Nguyên và Ngũ Chi Phục Nhứt của Đạo Cao Đài.  
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Tinh thần dung hợp tâm linh 
ở đạo Cao Đài 

  
HT Phạm văn Khảm 
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 Nói tới đạo Cao Đài ai ai cũng nghĩ đến những ngôi Thánh 
Thất ở từng địa phương có sự hiện diện người tín đồ Cao Đài. 
Với ngôi nhà nầy, Đức Chí Tôn từng khẳng định:" Thầy lập 
Thánh Thất, nơi ấy là nhà chung của các con và Thầy là chủ của 
ngôi nhà ấy." Ngoài ra Đức Chí Tôn còn xác định rõ: Các con 
không phải là một nhóm người như các con tưởng, mà là toàn 
cả nhơn loại. 
  

Vậy thì thử hỏi trên thế giới nầy, ở đâu có ngôi nhà lý tưởng 
như vậy ? Bởi vì:" Nơi đó, người Âu cũng như người Á, người 
tín ngưỡng cũng như người không tín ngưỡng, kẻ thì tôn 
sùng Chúa, kẻ thì thờ Phật Thích Ca, kẻ thì chiêm ngưỡng 
Khổng Tử.... đều có thể nâng cao tâm hồn của họ lên niềm 
hy vọng ưa thích. Thử hỏi, hiện nay quí vị tìm ở đâu có sự 
tổng hợp tâm linh đó trong cái thế giới bị chia rẽ vì vật chất, 
bị nung đốt bởi hận thù, bị đổ máu vì chiến tranh....? Thánh 
Thất Cao Đài quả là nơi tốt để tác động tình huynh đệ giữa 
loài người, tình thân hữu giữa các nòi giống, sự liên đới 
giữa các lục địa mênh mông.... ( Trích đoạn : Lịch Sử và Triết 
Lý Đạo Cao Đài ). 
  

Để minh định về tinh thần dung hợp tâm linh ở Đạo Cao 
Đài, chúng tôi xin trích dẫn câu trả lời của Đức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc, vị Chức Sắc lãnh đạo tối cao trong đạo Cao Đài trong 
cuộc phỏng vấn của nhựt báo" Người Cao Miên" ngày 30 tháng 
5 năm 1937 khi hỏi về Chúa và được Ngài khẳng định như sau: 
  

"Đạo Cao Đài không định phá hủy giáo lý của Chúa, trái lại 
củng cố giáo lý nầy, bởi vì không thể nào phủ nhận sự hiện hữu 
của Chúa. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị phục hưng toàn nhơn loại 
bằng tâm linh, dường như nhơn loại đã quên hết phương ngôn 
của Chúa, phương ngôn sẽ gìn giữ hòa bình cho thế giới, nếu 
được tuân thêo.... 
  

Đạo Cao Đài là cây cầu bắc qua cái hố phân chia Chúa với 
Phật là vị tiền bối, thuở trước hố sâu xêm chừng không vượt qua 
được, và sự hòa hợp hai giáo lý bổ khuyết lẫn nhau là cần thiết 
cho các dân tộc Tây Phương và Á Châu thống nhất trong tình 
huynh đệ." 
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Nói tóm lại, với giáo lý Cao Đài càng nhìn sâu, chúng ta càng 
thấy đạo Cao Đài là một tổng hợp tôn giáo bằng Tinh Thần và 
Chân lý thế nên nhờ đó nhơn loại sẽ lập đươc đời Thánh Đức 
trên mặt Địa cầu thứ 68 nầy với một thế giới hòa bình vĩnh cửu. 
Ngoài ra Ngài cũng còn cung cấp cho nhơn loại một giáo lý mới, 
một giáo lý bao gồm tất cả giáo lý hiện hữu mà vẫn giữ nguyên 
vẹn tinh túy triết lý của từng giáo lý.  
  

Đó là một dung hợp vi diệu mà Thượng Đế ban cho loài 
người. Xin cúi đầu cảm tạ Thượng Đế. 
  

Trân trọng kính chào chư liệt vị. 
 
HT Phạm văn Khảm 
    
 
 

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng 
Được mất bại thành bỗng hóa không 
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Nói tóm lại, với giáo lý Cao Đài càng nhìn sâu, chúng ta càng 
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Chân lý thế nên nhờ đó nhơn loại sẽ lập đươc đời Thánh Đức 
trên mặt Địa cầu thứ 68 nầy với một thế giới hòa bình vĩnh cửu. 
Ngoài ra Ngài cũng còn cung cấp cho nhơn loại một giáo lý mới, 
một giáo lý bao gồm tất cả giáo lý hiện hữu mà vẫn giữ nguyên 
vẹn tinh túy triết lý của từng giáo lý.  
  

Đó là một dung hợp vi diệu mà Thượng Đế ban cho loài 
người. Xin cúi đầu cảm tạ Thượng Đế. 
  

Trân trọng kính chào chư liệt vị. 
 
HT Phạm văn Khảm 
    
 
 

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng 
Được mất bại thành bỗng hóa không 
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Những bức ảnh tuyệt đẹp về 
Tây Ninh năm 1965 

  
Mảnh đất Tây Ninh năm 1965 hiện lên với vẻ đẹp thơ mộng và 
đầy sức sống trong những bức ảnh của cựu binh Mỹ John 
Hansen. 
 

 
Làng xóm ven sông ở Tây Ninh năm 1965 

. 

 
Khung cảnh thơ mộng của miền quê với những hàng dừa soi 

bóng xuống sông nước 
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Những ngôi nhà nổi của ngư dân miền Tây. 

 
Núi Bà Đen – ngọn núi cao nhất Nam Bộ hiện lên ở chân trời. 
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Những ngôi nhà nổi của ngư dân miền Tây. 

 
Núi Bà Đen – ngọn núi cao nhất Nam Bộ hiện lên ở chân trời. 
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Hai người phụ nữ giặt đồ bên bến nước. 

 
Cậu bé câu cá. 
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Người nông dân di chuyển bằng xe bò kéo. 

 
Cầu Quan, một biểu tượng của Tây Ninh. 
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Người nông dân di chuyển bằng xe bò kéo. 

 
Cầu Quan, một biểu tượng của Tây Ninh. 
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Chợ Long Hoa ở trung tâm thị xã Tây Ninh. 

 
Bến xe lôi cạnh chợ Long Hoa. 
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Bến xe khách Tây Ninh. 

 
Xe khách Sài Gòn – Tây Ninh. 
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Bến xe khách Tây Ninh. 

 
Xe khách Sài Gòn – Tây Ninh. 
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Quang cảnh ở đường phố trung tâm thị xã Tây Ninh năm 1965. 

 
Một góc phố trung tâm thị xã. 
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Cửa hàng xăng dầu Shell. 

 
Một chiếc xe cũ kỹ vào đổ xăng. 
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Cửa hàng xăng dầu Shell. 

 
Một chiếc xe cũ kỹ vào đổ xăng. 
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Xe ngựa chở khách ở thị xã. 

 
Rạp chiếu phim LAC THANH, thị xã Tây Ninh. 

 

155 
 

Võ Hương An 
 

 
 
Buổi sáng đầu tháng Chạp, ông Thầy Chương ngồi uống nước 
trà trên bộ ngựa gõ trải chiếu cạp điều, và nhìn ra sân. Chợt như 
nhận ra hai cây mai trồng hai bên cái bể cạn có hòn non bộ tới 
giờ này vẫn chưa rụng lá, ông lẩm bẩm, “ Chừ mà chưa rụng lá 
thì làm chi Tết trổ bông cho kịp.” Nhấp một ngụm nước trà, ông 
đưa tay bấm bấm gì đó, phất tay một cái, rồi nói trống không, “ 
Bọn bây phải làm răng cho hai cây mai nở bông kịp Tết nghê 
không!” Không có tiếng người trả lời thưa dạ chi cả. Sau đó cũng 
không thấy ai làm chi cả, nhưng qua sáng hôm sau thì cả hai cây 
mai đều trụi lá, rồi lần lần ra nụ. Tết năm đó, cả làng chỉ có nhà 
ông Thầy Chương có mai nở trước sân và mai cắm độc bình 
chưng trong nhà. Người làng không ai lấy làm lạ, họ biết chỉ một 
mình ông Thầy Chương làm được điều đó, và cả những điều lạ 
lùng khác nữa, vì ông có âm binh bộ hạ để sai bảo. 
Một lần khác, sau khi cho người đốn mấy cây mít lão nơi hàng 
rào phía trước để lấy gỗ sửa nhà ngang, ông thấy trước nhà 
trống trải quá. Ngồi trong nhà nhìn thông thống ra đường và 
người đi ngoài đường cũng thấy rõ hiên trước cửa nhà. Ông 
Thầy Chương cũng lại nói trống không, “Bây bứng mấy bụi 
chuối cau sau vườn đêm trồng ở hàng rào phía trước cho ta. 
Đừng để cho người ngoài nhìn thấy trong nhà mình.” Cũng 
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Võ Hương An 
 

 
 
Buổi sáng đầu tháng Chạp, ông Thầy Chương ngồi uống nước 
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ông Thầy Chương có mai nở trước sân và mai cắm độc bình 
chưng trong nhà. Người làng không ai lấy làm lạ, họ biết chỉ một 
mình ông Thầy Chương làm được điều đó, và cả những điều lạ 
lùng khác nữa, vì ông có âm binh bộ hạ để sai bảo. 
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rào phía trước để lấy gỗ sửa nhà ngang, ông thấy trước nhà 
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không thấy người nhà nào làm cả, nhưng rõ ràng hôm sau, chuối 
được trồng ngay hàng thẳng lối như ý chủ nhân. 
 Đó là một vài trong những mẫu chuyện phù thủy do Mệ Ngọai 
tôi kể lại. Phải nói trong cái đầu tóc muối nhiều hơn tiêu của Mệ 
lúc đó là một kho vô tận chuyện đời xưa, đời nay, đời thường, 
chuyện ma quỷ thánh thần, vua chúa, không thiếu thứ chi, trong 
đó có chuyện ông Thầy Chương, một thầy phù thủy cao tay ấn, 
tiếng tăm một vùng. 
Tôi dám kêu tên “ông Thầy Chương” quả là một sự vô phép, Mệ 
nghê được thế nào cũng rầy, vì ông Thầy Chương là cậu ruột của 
Mệ, nghĩa là vào hàng ông cố ngoại của tôi. Mỗi lần nói tới ông, 
Mệ chỉ gọi là Cậu Thầy, nghĩa là ông cậu làm thầy, không phải 
thầy dạy chữ hay thầy thuốc, mà là thầy pháp, chuyên nghề trừ 
ma trục quỷ. Một lần nghê chuyện, tôi tò mò hỏi. “ Rứa thì ông 
‘Cậu Thầy’ tên chi, Mệ?” thì mệ trả lời, “người ta thường kêu là ‘ 
Thầy Chương’.” Và tiếp: 
-Cậu Thầy cao tay ấn lắm. 
-Cao tay ấn là răng, Mệ? 
-Là học được nhiều phép tắc tài giỏi, làm cho ma quỉ phải sợ. 
Nhờ rứa mới trị được ma quỉ, làm cho ma quỉ chịu phép, biểu 
chi nghê nấy. 
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Thầy nghiêm sắc mặt nói, “Đã biết thì tha cho. Lần sau, hễ nửa 
đêm gà gáy mà có ai kêu giúp đỡ thì ráng nhín ngủ giúp người 
ta, chứ đừng có giả bộ giả câm giả điếc mà bỏ lơ như lần ni nữa, 
nghê không! Thôi, đi về đi, xong rồi đó.” Mấy người vái vái cảm 
ơn thầy rồi kéo nhau về bến. Quả thiệt là sóng yên nước lặng, 
những con đò lại ngoan ngõan nằm yên, nhưng cả xóm vẫn đang 
bàn tán xôn xao, chưa ngủ! 
“Thầy phù thủy” là tôi gọi thêo sách vở. Mệ tôi gọi là thầy bộ 
thủy hay thầy pháp. Khi tôi lớn lên, thầy pháp vẫn còn hành 
nghề, nhưng Mệ tôi chê “chừ không có thầy pháp cao tay ấn mô. 
Nghề ni thất truyền rồi. Hồi Tây qua chiếm nước mình, “hắn” 
thấy thầy pháp cao tay ấn quá, sợ làm loạn nên thu hết sách vở 
đêm đốt đi hết, nên chừ không có sách mà học nữa, làm chi có 
thầy giỏi.” Tôi hỏi, “ Thầy pháp thì lo việc cúng bái ăn tiền, có 
quân lính khí giới mô mà làm loạn, hả Mệ?”. Bà cười, “ Tụi bây 
nhỏ dại, biết chi. Như Cậu Thầy đó, ông biết phép sái đậu thành 
binh, sai môi đi làm việc như người ta, âm binh bộ hạ biết mấy.” 
-Sái đậu thành binh là chi, Mệ? 
-Là nuôi mấy thứ đậu đên, đậu đỏ, đậu xanh, rồi phù phép cho 
âm binh nhập vô, thành lính mà sai khiến đi làm việc, đánh nhau 
với ma quỉ. 
-Còn sai môi là cái chi? 
-Người ta bện rơm thành hình người ta nho nhỏ, rồi cũng phù 
phép vô đó, sai đi làm việc như người thiệt. Mấy ông thầy pháp 
khi mô dưới tay cũng có sẵn âm binh để sai khiến cả. Không có 
âm binh thì mấy ông không mần chi được. Vì rứa mà mấy ông lo 
cúng âm binh dữ lắm, phải cho ăn no mặc ấm thì người ta mới 
làm việc cho mình chớ. 
-Bộ phải nuôi cơm và may áo quần cho họ, hả Mệ? 
-Thì con không thấy người ta sắm áo (binh), cháo, gạo, muối, 
bánh tráng, hột nổ (bỏng) để cúng đó hả? Mấy thứ đó là cơm ăn 
áo mặc cho âm binh, cho cô hồn đó. Bắt người ta làm việc thì 
phải cấp lương cho người ta chớ. Nhưng làm cái nghề thầy pháp 
ni cũng không khá được, có cao tay ấn đến mấy đi nữa cũng có 
ngày bị quỉ ma nó vật. Không vật được thầy thì nó rình vật con 
cái của thầy. Bởi rứa, mấy ông thầy pháp ít có con trai, giỏi lắm 
chỉ còn một hai đứa là nhiều. Như ông Cậu Thầy, đẻ được bốn 
trai, cuối cùng chỉ còn một. 
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Lấy làm ngạc 
nhiên về 
chuyện này, 
hỏi tới, thì 
Mệ tôi giải 
thích rằng 
ma quỉ thù 
thầy pháp vì 
thầy pháp 
dùng quyền 
lực bắt nó 
phải từ bỏ cái 
nó yêu thích. 

“Như khi có con quỉ nào đó bắt một cô gái làm vợ, thầy pháp 
dùng pháp thuật bắt con quỉ phải tha người con gái đó ra. Quỉ 
sợ thầy trừng trị nên phải nghê thêo, nhưng trong lòng tức giận, 
rình cơ hội báo thù. Không làm chi được thầy, nó chờ lúc thầy 
sơ hở trong việc bảo vệ con cái là ra tay vật chết ngay, không 
chết cũng đau ốm, tai nạn.” Những chuyện mệ Ngọai tôi kể thời 
thơ ấu tưởng như nghê tai này rồi chui qua tai kia, không dè 
chúng vô ngủ yên trong bộ nhớ lúc nào không hay, và có dịp lại 
thò mặt ra. Đọc sử Việt Nam cận đại, ai cũng biết chuyện hai nhà 
cách mạng gốc Quảng Nam là Thái Phiên và Trần Cao Vân đã 
mưu cùng vua Duy Tân tổ chức một cuộc binh biến vào tháng 5 
năm 1916 để lật đổ người Pháp ở Trung kỳ, nhưng thất bại vì 
nội phản. Vua thì bị Pháp đày sang châu Phi, còn hai ông thì đêm 
thân đền nợ nước ở bãi chém An Hòa, nơi phía tây Bắc kinh 
thành Huế. Không biết do đâu, tôi nghê nói rằng nhà cách mạng 
Trần Cao Vân khi chưa làm cách mạng, đã là một nhà phù thủy 
học thức và cao tay ấn, rất được mọi người trọng vọng, kể cả các 
quan địa phương. Sau đó, trong thời gian ở tù chung với nhiều 
bạn xứ Quảng, tôi lại được nghê thêm chuyện ông Trần Cao Vân 
là người đã chỉ trong một đêm dời đình làng La Qua đến một vị 
trí khác tốt đẹp, hợp với phong thủy hơn, thêo lời yêu cầu của 
làng. Toàn là những chuyện bao phủ trong bầu không khí huyền 
thọai, rất khó xác định thực hư, nhưng dường như những 
chuyện này có một chút liên quan nào đó tới việc người Pháp 
tịch thu sách vở phù thủy mà Mệ tôi đã kể. Đạo phù thủy thờ 
Thái Thượng Lão Quân làm tổ sư và lấy Vạn Pháp Quy Tôn làm 
sách gối đầu giường. Chưa thấy một sử liệu nào nói về việc chính 
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quyền Pháp tịch thu sách dạy đạo phù thủy này, nhưng một 
người đàn bà dân dã như mệ tôi làm sao lại nghê biết chuyện đó 
để kể lại cho cháu nghê? Hẳn là phải có một phần nhỏ nào sự 
thật trong đó, chẳng hạn giới cầm quyền không phải sợ pháp 
thuật của mấy tay phù thủy, mà chỉ ê rằng người trí thức yêu 
nước lợi dụng thuật phù thủy để thu phục quần chúng thành lực 
lượng nổi lên chống Pháp chăng? Ít ra thì cuộc nổi dậy của Hồng 
Tú Tòan với Nghĩa Hòa Đòan bên Trung Quốc hồi cuối thế kỷ 
cũng cho người Pháp một kinh nghiệm chính trị nào đó. 
Khi tôi lớn lên thì những ông thầy pháp cỡ như ông Cậu Thầy 
không còn nữa, nhưng nghề thầy pháp chưa tuyệt giống. Đâu đó 
trong các làng vẫn còn những ông thầy pháp được mời đi cúng 
quan sát, cúng vớt đất, cúng tống mộc, sai phan, đánh đồng 
thiếp, trục quỷ, trừ tà ma, cho bùa, giải khóan v,v. Cúng quan sát 
là giải trừ ma quan sát thường ám trẻ con khiến chúng đau ốm 
quặt quẹo, biếng ăn, lâu lớn. Cúng vớt đất là để làm cho đất đai 
nơi mình ở trở thành thanh sạch hơn, tốt đẹp hơn. Còn cúng 
tống mộc là dành cho những nhà mới làm. Người ta tin rằng ma 
quỷ thường chọn cây cao bóng cả làm nơi cư ngụ; vì vậy, khi hạ 
những cây gỗ ấy từ rừng núi hay vườn nhà để xẻ ra lấy gỗ làm 
nhà, cũng mang thêo ma quỷ đó vô nhà, làm cho khó ở; người 
sống trong đó dễ bị mộc đè trong giấc ngủ, dầu là giấc ngủ trưa. 
Để cho yên tâm, trước khi dọn vô nhà mới, chủ nhà thường mời 
thầy pháp làm lễ tống mộc, nghĩa là đưa những con ma bám nơi 
cây gỗ ra khỏi nhà. Sai phan là gọi hồn người chết trở về để chỉ 
dẫn điều gì đó, chẳng hạn để chỉ chỗ hài cốt thất lạc. Trong mấy 
món này, thêo Mệ Ngoại tôi, đa số các thầy tay ngang đều làm 
được, riêng cái món đánh đồng thiếp và trừ tà trục quỷ thì phải 
thầy giỏi mới đáng tin cậy. 
                                       
Trong cái thế giới phù thủy đó, đôi lúc không phải là không có 
chuyện tếu. Có lần, nhân lúc trà dư tửu hậu, tôi kể chuyện phù 
thủy của ông Cậu Thầy cho mấy người bạn nghê, thì một anh 
góp ý ngay: ông Cậu Thầy tài mà không tếu, ông thầy pháp người 
làng tôi cũng pháp thụật cao cường như ông Cậu Thầy đó, nhưng 
có nhiều máu tếu hơn. Thêo mấy ông già trong làng kể lại, nhiều 
lần ông thầy bắt gặp cảnh trai gái chọc ghẹo, níu kéo nhau 
chướng mắt (thêo tiêu chuẩn thời đó), ông bực mình kể chuyện 
lại với bà vợ, và nói , “để tui làm cho trai gái làng ni xấu hổ mà 
bỏ thói trăng hoa đi.” Bà vợ hỏi: làm sao ? Ông nói: để đó rồi coi. 
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Tối hôm ấy, ông sai người nhà ra sau vườn đốn một cây chuối 
sứ, róc hết lá, rồi đêm ra trồng ở ngã ba đường cái gần nhà, là 
nơi dân làng thường ngày qua lại. Ông dán vào thân cây chuối 
một đạo bùa, bắt ấn niệm chú gì đó, rồi về bảo với người nhà: 
ngày mai, tụi bây ưng coi bọn trai gái, đàn ông đàn bà làm trò 
thì ra đó rình mà coi. Lạ thiệt, cứ trai gái cập kê, đàn ông đàn bà 
sồn sồn, đi gần tới ngã ba, không ai là không nhìn sửng cây 
chuối, rồi xăm xăm đi tới gần, dang hai tay ôm chòang lấy cây 
chuối như ôm người yêu, lại còn làm mấy động tác như nam nữ 
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quanh, rồi bưng mặt chạy mất, xấu hổ quá, nhất là phái nữ, mấy 
ngày không dám ra khỏi nhà. Sau người ta hỏi ra mới biết, nam 
nữ đi ngang qua đó, không thấy cây chuối mà chỉ thấy đó là một 
người khác phái khỏa thân đang mời gọi, vậy là lòng dục nổi lên, 
tâm trí mê mẩn, làm bậy rồi mới biết đó là cây chuối ! 
Vào nửa trước thế kỷ XX mà Mệ Ngọai tôi đã tin rằng thầy phù 
thủy giỏi không còn, vì sách vở thất truyền, thì bây giờ thắp đuốc 
cũng khó kiếm. Phù thủy là một hiện tượng phổ biến khắp thế 
giới, không phải chỉ hiện hữu trong những cánh rừng già châu 
Phi hay nơi thôn xóm Việt Nam, chỉ có khác là nó muôn màu 
muôn vẻ. Chả thế mà giữa thời đại điện tử, vệ tinh này, cô giáo 
J.K Rowling của nước Anh bỗng trở thành triệu phú nhờ loạt 
truyện phù thủy Harry Pottêr của cô đã hấp dẫn hàng triệu độc 
giả khắp thế giới. Đi tìm một phù thủy có chân tài thực học mới 
khó chứ phù thủy làm tiền thì thiếu chi. Trong khi môn phái phù 
thủy chân truyền của miền Trung lụi tàn thì môn phái bùa ngãi 
phát xuất từ miền nam, vùng Thất Sơn, Bà Đên, lại lan dần ảnh 
hưởng để lấp vào chỗ trống. Nhưng đó lại là câu chuyện khác./- 
 
VÕ HƯƠNG-AN 
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TIỂU TỬ VÕ HOÀI NAM 
GS. Nguyễn Thanh Liêm 

 
 

 
 

 
Hồi mấy năm về trước tôi được một người bạn rất thân 

đưa tôi xêm một bài báo với giọng đốc thúc “anh xêm đi”. Lúc 
đó tôi đang lo tổ chức lễ Văn Hoá VN, một trong 3 tổ chức của 
Lê Văn Duyệt Foundation (mà tôi là Chủ Tịch), là lễ Tôn Sư 
Trọng Đạo, và lễ Vía Đức Tả Quân. Rất bận rộn với công việc đó, 
tôi còn phải viết bài, làm thuyết trình, hội thảo, nói chuyện trong 
truyền hình v.v… nên tôi không có thì giờ đọc tiểu thuyết. Ông 
bạn tôi (là giáo sư Nguyễn Ánh Dương vốn là hiệu trưởng 
trường trung học công lập và sau làm thanh tra soạn đề thi Nha 
Khảo Thí, Bộ Giáo Dục) thúc giục tôi “anh coi cho biết, câu 
chuyện rất hay”. Tôi miễn cưỡng đọc bài văn. Vừa xêm qua nhan 
đề tôi giật mình với  “Bài ca vọng cổ”. Tôi vốn là người Mỹ Tho - 
Bến Trê, vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ thuở nhỏ đã rất mê 
vọng cổ. Tôi liền đọc ngay bài văn, tưởng chừng như mình vui 
mừng sống lại quê hương Miệt Vườn, với giọng buồn muôn 
thuở, với bài ca vọng cổ đời đời thương nhớ. Người ca ở đây là 
một người con lai lạc loài ở rừng núi Phi Châu, một mình có chút 
giòng máu Việt, thật là hoàn toàn cô đơn nơi xứ người. Người 
nghê cũng là một người Việt, cũng thật sự cô đơn ở xứ không 
cùng ai quên biết. Vậy mà vì câu ca vọng cổ “Đường Về Quê 
Ngoại” mà họ đã biết nhau, thương mến nhau, rất đổi khắn khít 
nhau. Tha hương ngộ cố tri là vậy. Người ca vọng cổ là “Jêan lê 
viêtnamiên”, và người nghê ca vọng cổ là “Tiểu Tử Võ Hoài 
Nam”. Jêan lê viêtnamiên nói “Nhớ Sài Gòn quá nên con hay ca 
vọng cổ cho đỡ buồn . . .” Jêan nói thêm “ Vọng cổ là cái chất của 
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miền Nam mà bác. Nó không có lai Âu lai Á gì hết. Nó có cái hồn 
Việt Nam cũng như có kho tộ, tô canh chua. Bác thấy không? Bởi 
vậy, không có gì nhắc cho con nhớ Việt Nam bằng bài ca vọng cổ 
hết.” Hai tâm hồn, thật rất cô đơn, bổng gần nhau hơn, vô cùng 
gần nhau. Tới lúc chia tay “Bổng , hắn ôm chầm lấy tôi siết nhẹ, 
rồi giữ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Tôi nghê giọng hắn lạc 
đi: 
Ghé con nghê bác…Ghé con…” (Hắn là Jêan, và tôi là Tiểu Tử). 
“Tôi không còn nói được gì hết, chỉ vừa gật gật đầu , vừa vổ vổ 
vào lưng hắn như vổ lưng một người con. Khi hắn buông tôi ra , 
tôi thấy hai má của hắn ướt nước mắt. . . Hồi nãy, nó ôm tôi, có 
lẽ nó đã tưởng tượng như là nó ôm lại được một góc trời quê 
mẹ.” 
 

 
1GS. Võ Hoài Nam 

Thật là cảm động! Tiểu Tử là ai? Nhà văn Trần Việt Hải, là 
cựu học sinh Pêtrus Ký, cho tôi biết về Tiểu Tử: ông vốn là một 
người bác của nhà văn Việt Hải. Ông tên là Võ Hoài Nam, cùng 
người dân Tây Ninh với Việt Hải. Ông cũng đã dạy một thời ở 
trường Pêtrus Ký sau khi ông tốt nghiệp ở Pháp. Tôi cũng đã dạy 
ở trường Pêtrus Ký và từng làm hiệu trưởng ở đây trước khi về 
Bộ Giáo Dục. Có lẽ chúng tôi, Võ Hoài Nam và Nguyễn Thanh 
Liêm, có ít nhiều liên hệ. Xa nhất là khoảng thế kỷ 17 hay 18 gì 
đó, ông sơ hay ông cố gì đó của Võ Hoài Nam và cùng ông cố hay 
ông sơ gì đó của tôi đã cùng vùng Lưỡng Quảng thiên đô vào 
Nam. Họ Võ thường là người Nam hay người Trung. Hoài Nam 
là hướng về, là tưởng nhớ, đến miền Nam. Tôi không có cơ hội 
với quên biết với Ông Võ Hoài Nam nhưng trong thâm tâm tôi 
nghĩ là tôi có chút gì bà con xa với nhau. Thật ra là ít nhất chúng 
tôi cũng cùng một “căn cước”. Từ đó tôi thích đọc thêm một số 
bài viết của Tiểu Tử.         
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Cùng “một góc trời quê mẹ”(trong bài ca vọng cổ), Tiểu 
Tử quay lại cuộc sống từ nhỏ bé ở “con rạch nhỏ quê hương 
mình”. “Cồn Cỏ” là tên của một cù lao cỏn con ở con rạch nói 
trên, nó nhắc lại hình ảnh quê hương, hoàn cảnh, môi trường 
của tôi hồi lúc nhỏ. Từ quê mẹ hay từ quê hương mình, cho đến 
Việt Nam không xa. Có những người vốn là người Việt Nam đã 
trở nên mất góc, mất hết quê hương (vong bản), nhưng cũng có 
những người mới nhìn tưởng họ không thể cư xử như người 
Việt Nam nhưng thật sự họ biết giữ truyền thống của người Việt. 
Trong “Chuyện chẳng có gì hết” Tiểu Tử kể : “Chính cái cung 
cách khoanh tay cuối đầu chào của cô bé tóc vàng mắt xanh đã 
bắt tôi phải suy nghĩ. . . Đó là cái gốc mà mình đã mang thêo, chỉ 
cần một quyết tâm gìn giữ, vun bồi là nó sẽ đâm chồi nẩy lộc.” 
Ông nhắc lại lời nói của bà mẹ của cô tóc vàng mắt xanh rằng 
“Mình là người Việt Nam mà bác”. 

 
Mình là người Việt Nam nhưng không phải là người Việt 

Nam của cộng sản của Hồ Chí Minh, của Xã Hội Chủ Nghĩa. Mính 
là người Việt Nam nhưng mà là người Việt Nam của Cộng Hoà, 
Dân Chủ Đa Nguyên, Tự Do, Nhân Bản. Tiểu Tử biết rõ căn cước 
quốc gia, tự do, nhân bản của người Việt Nam. Ông không chấp 
nhận cộng sản. Ông đành rời bỏ quê mình. Ông đã “vượt biên 
một mình rồi định cư ở Pháp”. Chán ngán cái xã hội chủ nghĩa 
của cộng sán, Ông chăm biếm, mỉa mai những kẻ chạy thêo cộng 
sản, gây nhiều đau đớn, khốn khổ cho người dân. “Người Dân” 
đã khốn khổ từ Thực Dân cho đến Giải Phónh Miền Nam, rồi Xã 
Hội Chủ Nghĩa cộng sản bây giờ, lúc nào cũng là người “dân ngu 
khu đên”. “Ông Già Ngồi Bươi Đống Rác”, “Chợ trời”, “Người Bán 
Liêm sĩ”, “Cái Mặt” v.v…là một số truyện ngắn phơi bày cái mặt 
thật xấu xa của Việt Cộng dưới chiêu bài tuyên truyền láo khoét 
của họ. Hãy nghê Tiểu Tử kể chuyện “Chợ Trời”rằng : “ngày cách 
mạng thành công”, chánh quyền đã “cách mạng” chợ trời ráo 
riết. Nay càn quét chổ này, mai càn quết chỗ kia. Chợ trời rách 
nát tê tua. . .” Rồi ông than thở :”Thật bất ngờ và cũng thật là bất 
thường làm tôi phải lấy ngay “tư thế cảnh giác”. Do bản năng và 
nhứt là thói quên sau này – tôi muốn nói sau cuộc đổi đời vĩ đại 
– lúc nào cũng phải thủ thế luôn luôn coi chừng hành động của 
mình, luôn luôn coi chừng người chung quanh . . . Bởi vì không 
biết lúc nào trắng lúc nào đên, không biết ai là ai nữa. Thấy 



 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu 163
163 

 

Cùng “một góc trời quê mẹ”(trong bài ca vọng cổ), Tiểu 
Tử quay lại cuộc sống từ nhỏ bé ở “con rạch nhỏ quê hương 
mình”. “Cồn Cỏ” là tên của một cù lao cỏn con ở con rạch nói 
trên, nó nhắc lại hình ảnh quê hương, hoàn cảnh, môi trường 
của tôi hồi lúc nhỏ. Từ quê mẹ hay từ quê hương mình, cho đến 
Việt Nam không xa. Có những người vốn là người Việt Nam đã 
trở nên mất góc, mất hết quê hương (vong bản), nhưng cũng có 
những người mới nhìn tưởng họ không thể cư xử như người 
Việt Nam nhưng thật sự họ biết giữ truyền thống của người Việt. 
Trong “Chuyện chẳng có gì hết” Tiểu Tử kể : “Chính cái cung 
cách khoanh tay cuối đầu chào của cô bé tóc vàng mắt xanh đã 
bắt tôi phải suy nghĩ. . . Đó là cái gốc mà mình đã mang thêo, chỉ 
cần một quyết tâm gìn giữ, vun bồi là nó sẽ đâm chồi nẩy lộc.” 
Ông nhắc lại lời nói của bà mẹ của cô tóc vàng mắt xanh rằng 
“Mình là người Việt Nam mà bác”. 

 
Mình là người Việt Nam nhưng không phải là người Việt 

Nam của cộng sản của Hồ Chí Minh, của Xã Hội Chủ Nghĩa. Mính 
là người Việt Nam nhưng mà là người Việt Nam của Cộng Hoà, 
Dân Chủ Đa Nguyên, Tự Do, Nhân Bản. Tiểu Tử biết rõ căn cước 
quốc gia, tự do, nhân bản của người Việt Nam. Ông không chấp 
nhận cộng sản. Ông đành rời bỏ quê mình. Ông đã “vượt biên 
một mình rồi định cư ở Pháp”. Chán ngán cái xã hội chủ nghĩa 
của cộng sán, Ông chăm biếm, mỉa mai những kẻ chạy thêo cộng 
sản, gây nhiều đau đớn, khốn khổ cho người dân. “Người Dân” 
đã khốn khổ từ Thực Dân cho đến Giải Phónh Miền Nam, rồi Xã 
Hội Chủ Nghĩa cộng sản bây giờ, lúc nào cũng là người “dân ngu 
khu đên”. “Ông Già Ngồi Bươi Đống Rác”, “Chợ trời”, “Người Bán 
Liêm sĩ”, “Cái Mặt” v.v…là một số truyện ngắn phơi bày cái mặt 
thật xấu xa của Việt Cộng dưới chiêu bài tuyên truyền láo khoét 
của họ. Hãy nghê Tiểu Tử kể chuyện “Chợ Trời”rằng : “ngày cách 
mạng thành công”, chánh quyền đã “cách mạng” chợ trời ráo 
riết. Nay càn quét chổ này, mai càn quết chỗ kia. Chợ trời rách 
nát tê tua. . .” Rồi ông than thở :”Thật bất ngờ và cũng thật là bất 
thường làm tôi phải lấy ngay “tư thế cảnh giác”. Do bản năng và 
nhứt là thói quên sau này – tôi muốn nói sau cuộc đổi đời vĩ đại 
– lúc nào cũng phải thủ thế luôn luôn coi chừng hành động của 
mình, luôn luôn coi chừng người chung quanh . . . Bởi vì không 
biết lúc nào trắng lúc nào đên, không biết ai là ai nữa. Thấy 
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chẳng còn ai tin ai nên tôi chẳng dám tin ai. Vậy là lúc nào cũng 
có ngay một phản ứng rất . . .thời đại : nghi ngờ.” 

 
Một nhà tâm lý xã hội học cho rằng con người phải mang 

bộ mặt khác nhau khi đối diện với hoàn cảnh khác nhau 
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“Ngoài ra”, thêo Việt Hải, “ông viết truyện đề cao sự luân 
lý, đạo đức trong cuộc sống như trong các bài Người Viết Mườn, 
Những Hình Ảnh Đẹp… Trong nét chất phác mộc mạc của cốt 
truyện do ông gầy dựng, hay nét chân văn bình dị của ngồi bút 
Tiểu Tử thường chứa một nhân sinh quan cao đẹp, hay nếp triết 
lý sống thanh tao của văn hoá Việt Nam”. Nhân sinh quan cao 
đẹp và triết lý sống thanh cao của Tiểu Tử thêo nhận xét của nhà 
văn Việt Hải không xa vơi những câu đối trước cổng trường 
Pêtrus Ký thuở nào: 
 “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt 
 Tây Âu khoa học yếu minh tâm”                          
 
và cái căn cước quốc gia dân chủ, tự do, nhân bản của người Việt 
Nam bây giờ. Với những ý nghĩ đó, chắc tôi phải xin làm bà con 
xa xa với Võ Hoài Nam. Tôi nhỏ hơn Võ Hoài Nam 3 tuổi, làm em 
anh ấy chắc cũng được. Cám ơn và kính chào. 
 
Nguyễn Thanh Liêm, 
Cụu Thứ Trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên VNCH, 
Chủ Tịch Lê Văn Duyệt Foundation.   
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      Mơ Về Gà Quang Trung 
 

Việt Hải - Los Angeles 
 
 

 
 
 
Mùa Xuân cho không gian tươi thắm, mùa Xuân cho thời gian 
mang tâm tư chan hòa bao khúc hát, và mùa Xuân cũng cho dân 
gian những cảm nhận mới mẻ, những nỗi lòng phơi phới. Để đón 
Xuân về tôi xin kể các bạn chuyện một thuở làm nhi đồng. Với 
nhà văn Duyên Anh chúng ta không quên tác phẩm "Mơ làm 
người Quang Trung", một chuyện vui nhi đồng, với những mộng 
mơ của tuổi nhỏ. Tương tự, VH xin kể "Mơ về Gà Quang Trung", 
cũng một chuyện nhi đồng, mơ vui Xuân với những ngày tháng 
không quên một Nã Phá Luân của nước Đại Việt và chiến thắng 
hiển hách của mùa Xuân Kỷ Dậu 1788 đã đi vào quân sử Việt 
Nam. 
 
Ngày của tuổi nhỏ tôi thường thêo anh tôi đi ra Chợ Cũ trên đại 
lộ Hàm Nghi nơi đây có những gian hàng bán cá lia thia đủ loại. 
Nhưng anh tôi thích loại cá đá, nên chỉ dán mắt vào những chú 
cá xiêm màu xanh lam lục hay xanh sóng biếc hay những chú cá 
phướng tím, phướng đỏ mà chỉ cần chỉ ngón tay bạn vào là chú 
cá sừng sộ, phùng mang, trợn mắt nổi cơn thịnh nộ muốn ăn 
thua đủ vói bạn. Từ khoảng dãy bán cá bạn đi ngược con lộ Hàm 
Nghi hướng về chợ Sài Gòn là khu chợ trời bán thú vật, nơi đây 
người ta bán chim chóc, chó mèo, thỏ chuột, ố là la... và gà đá, 
loại mà anh êm chúng tôi hay săn tìm để mua. 
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Dịp Tết về thêo phong tục cổ truyền người ta lắc bầu cua cá cọp 
có con gà trống gáy trên mặt bàn bầu cua, người ta cũng có thú 

vui đá gà hay chọi gà. Năm nay Tết 
con gà trống gáy để nhớ về 216 năm 
qua có chiến công hiển hách của 
Quang Trung đại đế hay để tôi nhớ 
về những chú gà oai vệ ghi bàn thắng 
trong dĩ vãng không quên của một 
thuở "Mơ về gà Quang Trung". Do đó 
thú chơi gà đá thì phải nuôi loại 
chiến như đá đâu là thắng đó. Chúng 
tôi có nhóm bạn trẻ cùng trang lứa, 

cùng sở thích nuôi gà đá. Chúng tôi thường đặt cho những chú 
gà thuộc loại chiến kê này bằng những tên thật kêu như anh 
Dũng tôi nuôi chú gà trê mà bề ngoài nó có vành lông trắng 
mượt quanh cổ, thân hình dưới mang lông đên mướt và gà trê 
lại là giống gà có chiều cao khá khiêm nhường, y như chủ tịch 
Đặng Tiểu Bình của xứ Trung Cộng. Nó được người anh bà con 
thân với chúng tôi mua từ Cần Thơ lên cho. Anh Dũng đặt cho 
nó cái tên Âu Dương Phong, một tay thao lược võ hiệp, nghê âm 
thanh như trong truyện chưởng, vì anh vốn ghiền các tác phẩm 
của Kim Dung. Một hôm Tết nhất đến, người bà con từ Long 
Xuyên lên cho nhà tôi một cặp gà. Mà con gà trống bị chị người 
làm nấu cháo và làm món gỏi gà xé phay. Nên thím gà mái vô 
hình chung được gả cho Âu Dương Phong. Thím gà này được 
cậu tôi đặt cho cái tên thật đẹp là Kiều Giang. Ông đọc bản dịch 
quyển tiểu thuyết "Janê Eyrê" của Charlottê Brontê mà dịch giả 
nào đó cho tên Việt ngữ vô cùng đẹp đẽ là Kiều Giang. Từ ngày 
thím gà Kiều Giang sanh ra được bảy nhi đồng, mà chú mèo đã 
vật ngã và xơi tái ba nhi đồng, làm anh tôi nổi giận đuổi chú mèo 
đi luôn khỏi nhà.  
 
Luật thiên nhiên ở đâu cũng vậy, sau khi sanh con, Kiều Giang 
hết còn thân hình thon thả của gà trinh nữ, ngược lại thím trở 
nên đô con, bụ bẫm, mông ngực to hơn xưa và sồ sề trông thấy 
rỏ. Một ngày kia hạnh phúc của thím lâm nguy khi cậu Lộc của 
tôi từ Phú Lâm đến chơi và biếu một cặp gà mà giống từ Cầu Trê. 
Tương tự, chị người làm nhà tôi thấy chú gà trống gốc Huê mập 
mạp, phương phi, dáng đi xì thẩu, trong khi thím gà mái gốc Huê 
Cầu Trê lại mảnh mai, liễu yếu đào tơ và thục nữ đức hạnh. Loại 
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gà vốn nổi tiếng thịt ngon nhất miền nam nước Việt, mọi người 
đều biết đất Chợ Lớn miệt Phú Lâm, phần lớn gà mang DNA nửa 
Huê nửa Việt. So sánh giữa hai gà Cầu Trê chị người làm quyết 
định cho gà xì thẩu vô nồi nước sôi nấu cà ri. Nàng tơ liễu kê còn 
lại buồn so bị nhốt riêng trong chuồng trông như tháp ngà hoa 
lệ. Từ chuồng bên cạnh Âu quân vương cười mím chi cọp, đá 
lông nhêo thả dê cứ mãi kêu "cúc...cúc". Tôi còn nhớ tơ liễu có 
dáng bước kiêu sa, ngọc ngà và vốn là gà thuần thục trinh nữ. 
Nên chị Út người làm bèn đặt nó tên vô cùng đẹp, nàng chính là 
nữ diễm kê "Giáng Ngọc". Điều tốt của nàng Giáng Ngọc có tánh 
rất bác ái, từ bi, thục hạnh, dịu dàng, mỗi khi nàng đào mồi tìm 
được chút mồi ngon nào thì thường kêu gọi mấy cô chú gà nhi 
đồng con cưng của Âu quân vương lại ăn cùng. Điều này làm gà 
Âu quân vương cảm động muốn dọn nhà sang chuồng bên cạnh, 
tức tháp ngà láng giềng nhưng hoàng hậu Kiều Giang lại ghét 
cay ghét đắng thường lại rượt đuổi gà Giáng Ngọc chạy thục 
mạng, chạy trối chết. Những phút giây Âu quân vương tìm được 
mồi ngon thường âu yếm kêu Giáng Ngọc lại là bị thím Kiều 
Giang mổ nàng Giáng Ngọc tê tua tưa lông đầu vì tội chia duyên 
rẽ thúy gia đình thím, vì thím vốn là hiền nội hợp pháp, chính 
thức của Âu quân vương từ xưa đến nay. Thế là gà trống tham 
lam nhà ta nhào vô binh Giáng Ngọc mổ lại Kiều Giang, gà mái 
dầu Kiều Giang chẳng vừa chống trả, mổ lại mê-sừ hôn phối vốn 
thích làm phản, bội bạc, có mới bỏ cũ. Do đó gà trinh nữ Giáng 
Ngọc luôn luôn được giam lỏng trong khuê phòng láng giếng để 
bảo toàn tiết hạnh. Mà càng nhốt cấm cung trong tháp ngà bên 
cạnh thì Âu quân vương càng thèm thuồng hơn, cứ mãi bám 
quanh tháp ngà của nàng và đá lông nhêo như rủ rê Giáng Ngọc 
hãy sổng chuồng ra hò hẹn với quân vương. Bây giờ nghĩ lại Âu 
quân vương quả là trai khôn trấn một sơn hà có hai tháp ngà 
yêu đương, một bên là Kiều Giang, bên kia là Giáng Ngọc. Riêng 
bên tháp ngà của mẫu hậu Kiều Giang còn có bốn nhi đồng ngủ 
chung gồm ba hoàng nam và một công chúa. Gà Kiều Giang cho 
là cuộc sống bị thiệt thòi, hạnh phúc bị đê dọa vì từ khi có sự 
hiện diện của người đẹp Giáng Ngọc thì quân vương bớt o bế 
như xưa khi chia mồi mà còn dành phần ngon cho nàng Giáng 
Ngọc. Trong khung cảnh đơn chiếc khuê phòng như vậy, nhất là 
từ khi chàng kép xì thẩu đất Cầu Trê bị gia đình tôi xơi tái trong 
món cà ri gà, Giáng Ngọc cảm thấy bớt cô liêu, bớt lẻ loi trong 
đơn phòng khuê các mỗi khi Âu quân vương thêo săn đón, an ủi. 
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Bù lại như đã kể Giáng Ngọc cũng khôn khéo chiều chuộng quân 
vương bằng cách chia miếng mồi ngon cho con chàng, chứng tỏ 
nàng là người kế mẫu phúc hậu. Những lúc như vậy Âu quân 
vương vỗ cánh cất tiếng gáy và kêu "cúc, cúc,... cúc". Nếu tôi phải 
diễn dịch ra Việt ngữ có thể là: - "Nè tiểu thư à, qua thấy êm lo 
cho con qua là qua mừng, tiểu thư mà gả cho qua thì quả là lời 
chán, không có lầm đâu, vì tiểu thư mua một trống được tặng 
bốn nhi đồng frêê, hỏng trả thêm xu têng nào hết nghên!".  
 
Từ đó tôi nghiệm ra rằng xã hội của loài gà cũng như xã hội loài 
người, vẫn có những bà kế mẫu tốt bụng, rộng lượng, bao dung 
có những bà mẹ ghẻ vô cùng thương con riêng của chồng. 
 
Sau này anh Dũng mang về thêm chú 
gà khác là gà nòi rất hung hãn, lông 
đên lánh mượt có tên là Bảy Hynos, và 
có cái đầu nhẵn nhụi như ngọn đồi 
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Hynos. Những cuộc va chạm thư hùng, ấu đã dử dội đã diễn ra 
hầu tranh chức bá chủ sơn hà làm cho hai nàng gà mái và bốn 
nhi đồng khiếp vía. Trong tâm tư gà trống nhà ta, trước đây chỉ 
có một hoàng đế Âu Dương Phong Tây Độc sống chung hạnh 
phúc biết bao với một thê, một thiếp và đàn con nhi đồng, nay 
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Tưởng Giới Thạch của xứ Trung Hoa, là hai vị lãnh đạo bị căn 
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bịnh hói đầu như Bảy Hynos, dáng thì lại dong dỏng buông lời 
thề ăn thua đủ khi hai mê-sừ này bị địch thủ cho đi lưu vong, 
Bảy Hynos kêu khiêu khích "cúc, cúc,...", tôi bèn diễn nghĩa ra 
Việt ngữ: 
- "Ê, chú lùn, có giỏi thì nhào dzô, chơi liền".  
 
Phê đối phương Âu nhà ta lùn tè thiếu thước tất của gà trê 
phùng mang lại cũng chẳng chịu thua kêu: "cúc, cúc,...", tôi tiếp 
tục làm thông dịch viên, Âu tiên sinh ngụ ý nói: - "Ê, Bảy đừng 
khi dễ nhên, có cha lùn nào hong ngon lành đâu nà, nhà ngươi 
coi như Nã Phá Luân, Đặng Tiểu Bình hay Ross Pêrot của bang 
Têxas đều là loại lùn mã tử mà vẫn ngon lành danh trấn thiên 
hạ. Hôm nay ta dạy mi một bài học nghen".  
 
Đến đây thì thú thật tim tôi thấp thỏm từng hồi khi nhìn Bảy 
Hynos tung thế chodomaki chẻ cổ khá nguy hiểm cho Âu quân 
vương. Phải công nhận Bảy Hynos kinh nghiệm cùng mình vì 
được lưu truyền từ đất chọi Battambang phản đòn chính xác ghi 
điểm làm bàn. Mấy lần tôi muốn nhảy vô đá gà Battambang của 
Cao Miên để trả đòn binh phê ta, nhưng anh tôi quát tháo không 
đồng ý cho can thiệp vì trước sau gì chúng cũng có đứa đạt ngôi 
vị chúa trùm. Bây giờ chúng tôi nên trung lập, không thiên vị 
như thiên chức của những trọng tài cho chúng tranh chức ai sẽ 
làm "Đường Sơn Đại Huynh" của cái thế giới gà nhà tôi. Bảy 
Hynos dáng cao nghệu như sếu vườn nên chỉ dùng các thế công 
phá liên hoàn của võ phái không thủ đạo và thái cực đạo đá cao, 
bủa mạnh bằng mỏ tương ứng đỡ đòn với bên đối phương tung 
chiêu khi dùng thế hổ quyền hay báo quyền, Âu quân vương lùn 
tí tè tung võ thiếu lâm đánh thế xà quyền sà xuống thấp nhắm 
vào hạ bộ và hay độc hại hơn tại chấn thủy của đối phương hầu 
đánh nốc ao địch thủ. Song Âu tiên sinh xoay người xuống tấn 
đánh hổ trảo bạt sơn ngàn cân mỗi cú đá, trước khi tung ra ngón 
đòn kế tiếp vô cùng lợi hại "độc cô cầu bại, lưỡng cô cầu tình" 
khi trấn áp đối thủ. Vì Âu quân vương dùng tiêu phi cước đá hụt 
mục tiêu nên mất thăng bằng, Bảy Hynos chợt dang cánh đại 
bàng kẹp cổ và mổ mạnh như bổ búa lên đầu Âu địch thủ bằng 
thế võ thái cực đạo chundangsaki. Quân vương ăn đòn thê thảm 
tê tua lông vũ trên thân thể, đầu rướm máu, Bảy Hynos cũng 
trúng đòn độc địa không kém. Thấy Âu quân vương mang đầu 
máu đầm đìa, Bảy Hynos lúc lắc cái đầu kên kên của nó và kêu 
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lên "cúc, cúc..", diễn nghĩa ra Việt ngữ như những lời thơ của thi 
hào Nguyễn Du trong quyển "Bắc Hành Thi Tập": - "Ôi, như thử 
anh hùng, thả như thử", nghĩa là Bảy Hynos chọc quê, "Ồ, anh 
hùng như thế mà bảo anh hùng, dở ẹc".  
 
Tình cờ Âu quân vương tung thế lại nhắm đá hạ bộ, dù Bảy 
Hynos bị trúng đòn đau thốn chổ kín, nhưng Bảy ráng gồng 
mình tung hết chưởng lực đá quân vương cú đá nặng ngàn cân 
khiến quân vương bị hất tung vào gốc cây xoài, quân vương ngã 
quỵ vì đòn nốc ao chí tử không đứng dậy nổi, vì què chân và vết 
thương trên cổ và mắt phải bị tét phơi bày da thịt đáng sợ, 
thương tích khá nặng, nếu còn sống sót thì quân vương chỉ có 
nước hát bài tình ca muôn thuở "Hàn Mặc Tử" hay "Kỷ Vật Cho 
Em" thu ngắn tuổi thọ.  
 
Qua sáng hôm sau anh êm chúng tôi thấy Âu quân vương quéo 
đầu băng hà nơi góc trái của cung điện chính và hoàng hậu Kiều 
Giang mắt lệ tình buồn cùng bốn nhóc tì nhìn ngơ ngác, hoang 
mang từ nay chẳng còn ai bảo vệ chống lại quân Miên hung hãn 
của xứ Battambang. Tôi đoán thầm trong bụng là mẫu hậu Kiều 
Giang đang ca khúc hát "tiếc thương" khi chàng trai ra đi không 
lời giả biệt, mà chẳng để lại nụ hôn gởi nào hết trơn, nàng buồn 
là phải, chiếc radio của chị Út bổng vang dội lời tiễn đưa chàng 
trai bằng lời ai oán khi chinh nhân đã lìa bỏ cõi đời ô trọc này: 
 
"Ánh đèn vàng hiu hắt 
Khói trần cay đôi mắt 
Anh nằm đó sao không cười không nói? 
Dáng buồn còn vương nét 
Mắt huyền giờ đã khép 
Anh nằm đó như đang mơ mộng gì 
 
Anh theo mây mây bay quên cuộc đời 
Đời đầy nghĩa thương đau 
Mây đưa anh bay đi tìm trời 
Và nơi đó anh có nhớ tôi 
 
Anh ơi anh ơi! anh hỡi người yêu dấu 
Sao anh yêu vội sớm ra đi 
Anh ơi anh ơi! anh hỡi người yêu dấu 
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Đau lòng thay phút giây chia lìa 
 
Tiếng đàn ai buông lơi 
Tiếng đàn như tiếng khóc 
Ru từng phím tơ não nùng ai oán 
Khiến lòng tôi thổn thức 
Khiến lòng tôi ray rứt 
Môi mặn đắng nước mắt thơ tiếng kèn 
 
Anh theo mây bay quên tình già 
Người đầy những dối gian 
Mây đưa anh bay đi về trời 
Và nơi đó anh có nhớ tôi 
Anh ơi anh ơi! anh hỡi người yêu dấu 
Sao đôi ta vội sờm chia ly 
Anh ơi anh ơi! anh hỡi người yêu dấu 
Biết rồi tôi mất anh suốt đời 
(bài "Tiếc Thương") 
 
Chị Út vốn là thính giả trung thành với chương trình nhạc yêu 
cầu trên đài phát thanh Quân Đội trước năm 75 do nhạc sĩ Đào 
Duy đảm trách, chị vốn rất tốt bụng của sự san sẻ với chòm xóm 
láng giềng về cải lương và âm nhạc khi mở radio thì từ đầu xóm 
đến cuối xóm đều nghê rỏ, huống chi từ cung điện thứ, tức tháp 
ngà bên kia không xa chiếc radio là bao, thiếp Giáng Ngọc buồn 
hiu trong vẻ mặt đưa đám khi chia sẻ nhạc phẩm chia ly kế tiếp 
cùng chị Út: 
 
"Anh ơi áp đầu vào em, 
Má kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua 
Cho mối duyên thêm mặn mà 
Anh ơi nếu mà sau này giấc mộng không thành 
Thì đành đôi ngã chia ly 
Chớ đừng u sầu làm chi 
 
Anh ơi, anh hỡi duyên tình dù lắm thương đau 
Nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không úa màu 
Anh ơi, anh hỡi xuân về nào có đâu xa 
Nếu mà mỏi gót bôn ba 
Anh về nối lại tình ta 
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Anh ơi, nếu còn yêu nhau 
Nhớ đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly 
Thêm vấn vương làm gì 
Anh ơi, có ngờ đâu rằng 
Duyên nợ chưa tàn, mà vội xa cách anh ơi 
Đôi ngã biết tìm về đâu? 
ú ù u ủ ù u..." 
(bài "Đôi Ngã Chia Ly") 
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hôm đó Kiều Giang chui vào tháp ngà đi ngủ sớm, nàng mang 
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"Thân em như tấm lụa đào 
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Với sự mất thiện cảm của tôi đối với Bảy Hynos như chú Mán 
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quân vương khó lòng mà siêu thoát được. Tôi buồn lắm, anh tôi 
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nói luật đá gà cũng như khi thi đấu ở các võ đường đều giống 
nhau, hễ ai võ nghệ cao cường là người đó thắng. Tôi nói với anh 
tôi là Bảy Hynos có thể đăng quang, nhưng chỉ làm quan Thái 
Giám thôi, tức không được có hành động "bá quyền", thả dê lộ 
liễu, nham nhở hay xàm xỡ khi không có sự ưng thuận của kẻ 
khác. Thêo ý nghĩ công bằng của tôi thì Bảy Hynos nên chọn lối 
sống đạo hạnh tu hành, phải ăn chay trường, tức không được dê 
suốt kiếp này khi nằm trong tay tôi như lá số tử vi đã chấm Bảy 
Hynos thiếu sao đào hoa, và sao thiên quý có quới nhân cưu 
mang làm mai, gả vợ. 
Muà Xuân năm đó tôi được chú Đảnh, một nhân viên thuộc cấp 
của ba tôi về Qui Nhơn thăm gia đình, khi chú về lại Sài Gòn chú 
tặng tôi một chú gà rừng lông vàng xẩm óng ả, mào thấp như đội 
chiếc mũ bê rê đỏ uy nghi của lính dù vang danh muôn thuở, 
trên lưng có áo choàng lớp hoàng vũ lợt làm nổi bật vẻ điển trai 
bên ngoài như chàng hiệp sĩ ngự lâm quân có dáng đi oai vệ, 
hùng dũng, quắc thướt, đúng là gà rừng này sinh ra chỉ làm quân 
vương hay hoàng đế mà thôi. Gà có tiếng gáy trong trẻo, vì giống 
gà rừng nên chú gà này bay như thần ưng, như linh điểu. Chú 
Đảnh trao tôi chú gà này mà chú đặt tên cho nó rất cao quý là 
"Gà Quang Trung" ghi nhận sự oai nghiêm, nét hiển hách của 

chú gà vốn 
có nguyên 
quán Qui 
Nhơn, cũng 
là đất của 
vua Quang 
Trung, cũng 
bởi vì Qui 
Nhơn là nơi 
gà đưọc bắt 
từ vùng núi 

rừng cao nguyên ngoài đó. Nếu nhà văn Duyên Anh thích thú 
khi kể về "Mơ làm người Quang Trung" trong tác phẩm của ông 
thì bây giờ tôi đang mang giấc mơ một tác phẩm từ rừng núi 
linh thiêng của Qui Nhơn cho tôi "Mơ về Gà Quang Trung". 
 

 
Gà Quang Trung của Qui Nhơn sẽ phải thư hùng với Bảy Hynos 
của xứ Chùa Tháp, Thủy Chân Lạp. Vì Bảy Hynos bị tôi phang 



 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu 173
173 

 

nói luật đá gà cũng như khi thi đấu ở các võ đường đều giống 
nhau, hễ ai võ nghệ cao cường là người đó thắng. Tôi nói với anh 
tôi là Bảy Hynos có thể đăng quang, nhưng chỉ làm quan Thái 
Giám thôi, tức không được có hành động "bá quyền", thả dê lộ 
liễu, nham nhở hay xàm xỡ khi không có sự ưng thuận của kẻ 
khác. Thêo ý nghĩ công bằng của tôi thì Bảy Hynos nên chọn lối 
sống đạo hạnh tu hành, phải ăn chay trường, tức không được dê 
suốt kiếp này khi nằm trong tay tôi như lá số tử vi đã chấm Bảy 
Hynos thiếu sao đào hoa, và sao thiên quý có quới nhân cưu 
mang làm mai, gả vợ. 
Muà Xuân năm đó tôi được chú Đảnh, một nhân viên thuộc cấp 
của ba tôi về Qui Nhơn thăm gia đình, khi chú về lại Sài Gòn chú 
tặng tôi một chú gà rừng lông vàng xẩm óng ả, mào thấp như đội 
chiếc mũ bê rê đỏ uy nghi của lính dù vang danh muôn thuở, 
trên lưng có áo choàng lớp hoàng vũ lợt làm nổi bật vẻ điển trai 
bên ngoài như chàng hiệp sĩ ngự lâm quân có dáng đi oai vệ, 
hùng dũng, quắc thướt, đúng là gà rừng này sinh ra chỉ làm quân 
vương hay hoàng đế mà thôi. Gà có tiếng gáy trong trẻo, vì giống 
gà rừng nên chú gà này bay như thần ưng, như linh điểu. Chú 
Đảnh trao tôi chú gà này mà chú đặt tên cho nó rất cao quý là 
"Gà Quang Trung" ghi nhận sự oai nghiêm, nét hiển hách của 

chú gà vốn 
có nguyên 
quán Qui 
Nhơn, cũng 
là đất của 
vua Quang 
Trung, cũng 
bởi vì Qui 
Nhơn là nơi 
gà đưọc bắt 
từ vùng núi 

rừng cao nguyên ngoài đó. Nếu nhà văn Duyên Anh thích thú 
khi kể về "Mơ làm người Quang Trung" trong tác phẩm của ông 
thì bây giờ tôi đang mang giấc mơ một tác phẩm từ rừng núi 
linh thiêng của Qui Nhơn cho tôi "Mơ về Gà Quang Trung". 
 

 
Gà Quang Trung của Qui Nhơn sẽ phải thư hùng với Bảy Hynos 
của xứ Chùa Tháp, Thủy Chân Lạp. Vì Bảy Hynos bị tôi phang 



174 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
174 

 

khúc củi bị trọng thương, chân còn yếu đi khập khiễng, anh tôi 
chăm sóc nó mỗi ngày kỹ lưởng, cho ăn bồi bổ sợ Bảy Hynos bị 
Gà Quang Trung hạ đo ván. Dĩ nhiên luật giao đấu cần phải phân 
minh, công bằng. Mỗi ngày Gà Quang Trung bị buộc vào gốc cây 
bưởi cô lập ở khu vực riêng, Bảy Hynos bị buộc vào gốc xoài nơi 
Âu quân vương băng hà. Một tháng trời trôi qua để dưỡng quân 
vì Bảy Hynos cần lành vết thương và Gà Quang Trung đi đường 
xa thay đổi phong thổ, cần dưỡng sức lại. Như các võ sĩ khi 
thượng đài Gà Quang Trung tuyệt đối không được ở cùng khu 
vực có đàn bà con gái, nghiã là phải ở xa những cám dỗ tục lụy, 
nói toạt móng hêo nghĩa là ở xa hai nữ mỹ kê Kiều Giang và 
Giáng Ngọc. 
 
Khoảng tháng sau đó như dự định chân cẳng Bảy Hynos lành lặn 
đi bươi thức ăn và chạy nhảy trở lại như trước. Anh tôi cho giao 
đấu, hôm đó vào sáng thứ Bảy đẹp trời được nghỉ học, cả đám 
bạn nhóc tì kéo vào sân nhà tôi chiêm ngưỡng trận thư hùng 
giữa Gà Quang Trung của đất Qui Nhơn và Bảy Hynos, đại diện 
cho xứ Chùa Tháp, Thủy Chân Lạp. Hai chú gà đấu thủ được thả 
ra so tài mọi ngưòi thấy rỏ mỗi bên đều có ưu điểm là Bảy Hynos 
đá vũ bão, đòn mạnh, trong khi gà Quang Trung bay nhảy né 
tránh đòn nhanh nhẹ như chim ưng hay linh điểu, nó bay lên và 
tấn công ngay trên đầu kẻ địch, nó mổ liên hồi như chim gõ mỏ 
thì địch nào chịu thấu, bọn nhóc tì rêo hò cổ võ, đứa thì thích 
thú vỗ tay hả hê, đứa thì hừng chí phê điểm. Sau 15 phút sang 
hiệp hai trận giao đấu thư hùng tranh phân thắng bại thì điểm 
thắng nghiêng hẳn về Gà Quang Trung, máu tuôn ướt đẩm đầu 
hói của Bảy Hynos, Bảy Hynos bỏ của chạy lấy người anh tôi 
chạy thêo cản Gà Quang Trung vẫn bay thêo tấn công vũ bão mổ 
trên vai, trên đầu Bảy Hynos. Thế là mọi bạn bè chúng tôi trầm 
trồ công nhận gà Qui Nhơn bảnh hơn gà Cao Miên. Tiếng đồn 
gần xa sân sau nhà tôi là đấu trường cho những giải kê chiến kế 
tiếp, những tuần sau đó bạn bè mang đủ loại địch thủ từ gà trê, 
gà nhạn, gà ác, gà Mỹ, gà Tây (gà lôi), gà ri lông xám gốc Úc châu, 
gà trĩ dáng đẹp như con chim trĩ cũng bay nhảy, nhưng đều thua, 
bị gà rừng Qui Nhơn mổ trên đầu cổ như giáng những trận đòn 
chí tử, tê tua khi lông vũ rơi rụng, máu đào tuôn ra. Bạn bè lối 
xóm ai nấy quên gọi "Gà Quang Trung" như tên chính thức của 
đại đế Nã Phá Luân Annamta vì lối đấu ngoạn mục của nó. Bạn 
bè đề nghị anh tôi cho lấy giống, bao nhiêu bạn bè đêm các trinh 
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nữ mơn mỡn xuân thì dâng tình cho không biếu không, có bạn 
sẵn lòng trả tiền mỗi khi Gà Quang Trung chịu mái. Tôi lo sợ lỡ 
đại đế của tôi ham vui non-stop, trác táng quá độ thì lấy sức đâu 
mà bảo vệ sơn hà. Tôi từ chối mọi đề nghị mà chỉ gả Đại đế cho 
hai thím gà nhà, sản phẩm nội hóa nhưng vệ sinh, bảo đảm 
không bị sida hay siêu vi H5N1 cúm gia cầm ám ảnh và khước 
từ hàng ngoại nhập cho Đại đế. Có lẽ chỉ vì bản tính tôi khi đó 
ích kỹ chỉ chủ trương giang sơn này của ta, ông cố ông sơ lập ra, 
cháu con hãy gìn giữ nó, không nên mua bán giống nòi. Từ đó 
trở đi Đại đế phải thêo kế hoạch dựng vợ gả chồng của tôi vì: 
 
"Ta về ta tắm ao ta 
Dù sao đi nữa hai bà vẫn hơn" 
 
Thật ra Đại đế chả lỗ tí nào vì êm Giáng Ngọc vẫn còn là trinh nữ 
đào nguyên si, tiết hạnh khả phong đầy đủ chưa một lần va chạm 
với nam phái, nàng là gà yé yé mơn mỡn mùi hương trinh 
nguyên hoa đồng cỏ nội, còn thím Kiều Giang chỉ đẻ có một lứa 
chứ mấy như "gái bốn con trông mòn con mắt" và thím tuy có 
sề bề thế tí ti, nhưng thân hình trông vẫn mát da mát thịt, trong 
khi nàng Giáng Ngọc thì là gái tơ chắc da chắc thịt. Gia đình Đại 
đế sống vui vẽ từ đây... 
 
* Quân Nhà Thanh Xâm Lấn Biên Cương: 
Bên cạnh nhà tôi có chú Mừng nuôi gà giống lấy lông vũ, nghê 
chú nói những lông đẹp người ta kết vào mũ, thêu vào áo hay 
làm quạt cho những mặt hàng xịn. Chú nuôi bằng thức ăn công 
nghiệp chứa nhiều đạm chất và hoọc-môn tăng trưởng cho 
chúng mau lớn lấy lông bán. Gà chú Mừng nuôi là giống gà tàu 
chọn lọc, lông mượt, nhánh dài có loại lông màu nâu, loại lông 
vàng và loại trắng lườn dướ thường màu đên, nói chung là màu 
sắc sặc sỡ hạp nhãn, đẹp mắt, tốt cho mục tiêu thương mại. Đàn 
gà của chú chừng 20 con trống và 10 con mái, tức nam đa nữ 
thiểu, một nguyên cớ chính khiến cho những chú gà ít hưởng 
tình yêu nội địa thêm máu dê xồm phải đi tìm kiếm bôn ba ở 
những nơi phương xa hơn biên cương của chúng. 
 
Một hôm hai nàng kiều nữ Giáng Ngọc và Kiều Giang dẫn bốn 
nhóc tì nhi đồng lang thang dạo trong vườn thì sáu quân xung 
kích gà tàu Mãn Thanh lân bang của chú Mừng vượt rào sang 
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sách nhiễu tình dục và cưỡng bức ái tình. Hai nàng mỹ kê và các 
nhóc tì chạy la thất thanh, từ trên nhánh cao của cây xoài thanh 
ca Gà Quang Trung bay sà xuống như trực thăng chiến lược tối 
tân nhất, hiệu Supêr Cobra AH-1 của quân đội Huê Kỳ rượt đuổi 
thêo trừ giang diệt bạo quân gian hắc ám Al Qaêda hay Talibans, 
gà Qui Nhơn tung chưởng thêo thế tấn công đá song phi quân 
xâm lăng Mãn Thanh dê xồm, y chang như Brucê Lêê hay Jackiê 
Chan đang diễn phim quyền cước trên vòm trời điện ảnh 
Hollywood. Có điều là Gà Quang Trung chỉ dùng võ Bình Định 
Tây Sơn Nhạn của rừng núi Qui Nhơn, trong khi gà Mãn Thanh 
quên võ kung fu thiếu lâm Vịnh Xuân quyền ra chống chọi.  
Gà Quang Trung một đánh sáu, quân xâm lăng bị tưa lông vũ, đổ 
máu đầu, la cầu cứu quân tăng viện, từ bên kia biên giới thêm 
sáu xung kích quân khác lại vượt hàng rào bay qua. Trận thư 
hùng vẫn tiếp diễn, thấy quân ta chiến thắng đá đẹp mà hậu quả 
kinh tế của chú Mừng có phần thê thảm làm chị Út người làm 
kêu anh tôi cho ngưng cuộc đấu, nhưng tụi tôi nói xin thêm 5 
hay 10 phút nữa quyết định chung cuộc của giải vô địch kê chọi 
và chúng tôi đủ khôn chờ đợi khi nào quân ta thấm mệt hay lâm 
nguy thì sẽ can thiệp. Càng đấu Gà Quang Trung càng hăng tiết 
vịt, ngủ quên trên chiến thắng, lông vũ của gà Mãn Thanh rơi 
rụng vung vãi rải rác đó đây trên chiến trường, tôi thầm nghĩ 
nếu quân xung kích dê xồm không thua trên chiến trường khi 
giao đấu thì chú Mừng cũng thua về trị giá kinh tế. Bổng từ bên 
kia rào tám xung kích khác bay sang tăng viện đánh thế biển 
người dồn dập, lấy thịt đè người. Nhìn vào quanh cảnh Đại đế 
Quang Trung dùng võ Tây Sơn Nhạn dẹp tan quân xung kích 
Mãn Thanh xâm lăng, bây giờ thì thật sự hơi lâm nguy vì là một 
ta giao đấu với 20 xung kích ác ôn Tàu phù có máu dê xồm. Lịch 
sử Việt Nam ghi dấu muôn năm khi vua Quang Trung đánh bại 
hai mươi vạn quân xâm lăng bắc phương. Tôi có cảm tưởng như 
trận đấu banh bầu dục trước mắt, quang cảng thật hổn loạn gà 
Tây Sơn và gà Mãn Thanh quần thảo đè chồng chất lên nhau 
trong thế biển người hội đồng. Tôi thấy Gà Quang Trung luồn 
mình lách khéo léo để chui ra ngoài đám gà xung kích ác ôn Tàu 
phù Mãn Thanh và tung mình bay cao giáng những đòn đá móc 
yết hầu bằng cựa nhọn, rồi mổ liên hồi lên đầu đối phương, cùng 
lúc đó chị Út nhảy ra cứu bồ với cây chổi chà trên tay, chị quất 
túi bụi lên mình đạo xung kích dê xồm "bá quyền" Mãn Thanh. 
Song song Đại đế nhà ta không bỏ lỡ cơ hội khi được đồng minh 
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Út cứu bồ bèn rượt thêo đánh tập hậu, quân Mãn Thanh trúng 
đòn chổi chà la inh ỏi, chúng đua nhau xổ tiếng Quan Thoại trên 
đường bôn tẩu, bỏ của chạy lấy người bay về hàng rào bên kia 
biên giới. 
 
Chiều hôm đó thấy gà mình bị thương xơ xát, chú Mừng nghĩ gà 
bên nhà tôi gây chiến mới gây ra nông nổi này. Chú vác sang 2 
chú gà Mãn Thanh chết quêo râu và 5 chú khác lông mào tả tơi 
như gà hôm-lét nuốt dây thun. Chú hỏi sự thể đầu đuôi như thế 
nào. Anh êm chúng tôi kể mọi diễn tiến là gà chú vi phạm hiệp 
định biên giới của nước láng giềng. Rồi sáu con du kích quân 
chạy rượt ép tình gà mái nhà tôi, khiến gà Quang Trung nhà tôi 
ra tay bảo vệ bờ cõi, cứu nguy gia đình nên đánh đuổi giặc ngoại 
xâm và rồi võ Bình Định Tây Sơn Nhạn ăn bứt võ thiếu lâm kung 
fu. 
 
Bài viết này xin kết thúc ở đây trong tinh thần năm Gà nói 
chuyện Gà của mùa Xuân Đinh Dậu 2017 đang về. Mùa Xuân Kỷ 
Dậu 1788 vua Quang Trung cầm quân đánh đuổi giặc Mãn 
Thanh xâm lăng bờ cõi Việt Nam, quân ta phản công tại trận thư 
hùng quyết liệt Gò Đống Đa, khiến quân của hai viên tường Hứa 
Thế Thanh và Sầm Nghi Đống bị thua trận thảm bại. Viên tướng 
đầu não Tôn Sĩ Nghị đã nhục nhã bỏ cả ấn tín chạy thoát thân về 
Tàu. Mùa Xuân năm xưa con Gà Qui Nhơn của tôi giao chiến với 
nhóm gà tàu láng giềng đông hơn gấp bội đã gây hấn bờ cõi, rồi 
đã thua trận tả tơi lông rụng, máu rơi, bỏ của chạy lấy người về 
bên kia biên giới.  
Gà Annamta Muôn Năm !!! 
 
Việt Hải Los Angeles 
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Xuân về tươi thắm cánh đào 

Gió đưa trong nắng đón chào năm sang. 
Én bay lượn cánh nắng vàng, 

Muôn hoa hương toả mênh mang khung trời 
 

Rộn ràng khúc hát nơi nơi 
Đón xuân xao xuyến ai ơi xuân về 

Hôm nay Tết đến cận kề 
Chúc Mừng Năm Mới mai về hân hoan! 

 
Ngô Thiện Đức 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tìm hoài chẳng thấy bút đâu 

Làm sao mà viết vài câu tặng người 

Thôi đành ngồi ngẫm sự đời 

Có hoa, bướm với nắng trời : khai xuân 

 
Hồng Vũ Lan Nhi 

1/2/2017 
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Tha-La: Một địa danh lịch sử   
 

An-Tiêm Mai Lý Cang  
(Paris) 

 
Thương nhớ quê hương đất nước con người 

 
 
Trên đường từ thành phố Hồ-Chí-Minh đi tới cửa khẩu Mộc-Bài 
theo quốc lộ 22A, qua khỏi khu công nghiệp hiện đại Trảng-
Bàng là đến trung tâm thương mại chợ búa huyện lị. Từ chợ thị 
trấn Trảng-Bàng đi đến trụ sở công quyền của xã An-Hòa chừng 
một cây số, và cách đó thêm độ vài trăm thước nữa là gặp ngay 
nhà thờ họ đạo Tha-La nằm ở bên trái vên đường. Xóm đồng 
ruộng Tha-La tọa lạc trên ấp An-Hội cạnh khu công nghiệp An-
Hòa và dòng sông Vàm-Cỏ-Đông nên thơ, nước biếc. 

 
Sông Vàm Cỏ Đông 

Nói cách khác, thì Tha-La nằm miền vên biên ở hướng Tây của 
thị trấn Trảng-Bàng hướng về khu Ba-Thu cạnh vùng biên thùy 
Mỏ-Vẹt, giáp giới tỉnh Xvay-Riêng của Cam-Pu-Chia. Cách đây 
hơn quá nửa chừng thế kỷ thì xóm vắng nầy cũng như ngay ở 
khu đất hoang vu Bình-Thạnh, cũng thuộc vùng địa lý Trảng-
Bàng, dù là còn có chứng tích của một nền văn minh cổ là ngôi 
tháp Chàm đã rêu phong. Vậy mà đối với phần đông nhiều người 
ở miền Nam, thì đều được họ kể coi như là những địa phương 
hoàn toàn xa lạ chưa từng nghê biết. Ngay cả đối với những 
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Trên đường từ thành phố Hồ-Chí-Minh đi tới cửa khẩu Mộc-Bài 
theo quốc lộ 22A, qua khỏi khu công nghiệp hiện đại Trảng-
Bàng là đến trung tâm thương mại chợ búa huyện lị. Từ chợ thị 
trấn Trảng-Bàng đi đến trụ sở công quyền của xã An-Hòa chừng 
một cây số, và cách đó thêm độ vài trăm thước nữa là gặp ngay 
nhà thờ họ đạo Tha-La nằm ở bên trái vên đường. Xóm đồng 
ruộng Tha-La tọa lạc trên ấp An-Hội cạnh khu công nghiệp An-
Hòa và dòng sông Vàm-Cỏ-Đông nên thơ, nước biếc. 

 
Sông Vàm Cỏ Đông 

Nói cách khác, thì Tha-La nằm miền vên biên ở hướng Tây của 
thị trấn Trảng-Bàng hướng về khu Ba-Thu cạnh vùng biên thùy 
Mỏ-Vẹt, giáp giới tỉnh Xvay-Riêng của Cam-Pu-Chia. Cách đây 
hơn quá nửa chừng thế kỷ thì xóm vắng nầy cũng như ngay ở 
khu đất hoang vu Bình-Thạnh, cũng thuộc vùng địa lý Trảng-
Bàng, dù là còn có chứng tích của một nền văn minh cổ là ngôi 
tháp Chàm đã rêu phong. Vậy mà đối với phần đông nhiều người 
ở miền Nam, thì đều được họ kể coi như là những địa phương 
hoàn toàn xa lạ chưa từng nghê biết. Ngay cả đối với những 



180 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
180 

 

thành phần dân cư bản địa láng giềng cũng vậy. Lúc bấy giờ, 
ngay tại trung tâm thành phố Trảng-Bàng đã có nhiều người chỉ 
có từng được nghê nhắc tới cái tên của xóm Tha-La mà thôi, chứ 
họ chưa bao giờ có dịp để lê bước chân đến tận ở nơi nầy dù 
rằng từ đây đến đó cách xa nhau chỉ có bằng một đoạn đường 
ngắn. Lý do, vì lúc ấy nơi đây cảnh quang vắng vẻ đất rộng người 
thưa, chỉ có độ chừng vài chục nóc gia sinh sống yên lành hằng 
ngày với bàn tay cuốc bẫm cày bừa bên cạnh một ngôi giáo 
đường nho nhỏ. Ngược dòng thời gian, nếu khi xưa không có 
cuộc trường kỳ kháng chiến của toàn dân nổi lên chống lại bọn 
thực dân đô hộ, thì hình ảnh nên thơ của cục đất Tha-La chẳng 
khác nào như là những nét đan thanh của gấm vóc ruộng đồng 
ở các vùng lân cận thuộc huyện Trảng-Bàng. Toạ điểm nầy, từ 
năm 1868 khi xưa vốn là một trụ sở Ty Hành-Chánh được lập 
thành thuở dưới thời thuộc địa. 

Đường vào bến nước Tha-La cách nay hằng thập niên về trước 
là một con đường đá đỏ quạch nằm ngay khoảng giữa hai ngôi 
chùa Phước-Lưu và Phước-Lâm, cạnh sân đá banh và đồng mả 
hoang vu kéo dài thêo lộ trình đi tới bờ sông Vàm-Cỏ-Đông. Dạo 
ấy, hai bên đưòng người ta chỉ thấy có đồng ruộng ao bèo, trúc 
trê cao vút và lác đác từng những căn nhà mái tranh vách đất 
nghèo nàn. Tuy nhiên, không vì thế mà khách nhàn du không 
thể nào không khỏi cảm khái khi thấy lòng mình bị hòa mình 
vào trong cảnh vật thiên nhiên giữa bức họa đồng quê êm đềm 
đầy ấn tượng. Ngoài ra, người ta cũng còn có thể xuống thuyền 
mượn dòng kinh Gia-Lộc xuôi về cầu Quan để vào thăm đất Tha-
La, để thưởng thức mùi vị của vùng có cây xanh trái ngọt và có 
dịp giao lưu thân thiết với dân cư sở tại vốn chơn chất, từ lâu có 
truyền thống hiếu khách, hiền hòa. 

Suốt trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, thì hình ảnh của 
cục đất Tha-La cũng đã được đi vào huyền thoại do một nguyên 
nhân vô tình tạo ra, và từ đó nó được xêm như là một địa 
danh đặc biệt. Sự kiện nầy, giờ đây đã làm cho nhiều người từ 
ở khác miền thường hay lưu ý, và họ cố tìm hiểu về thổ ngơi, địa 
lý cũng như về lịch sử của vùng đất nầy. Và dẫu rằng, trước đây 
đã có những sách báo nói đến rất nhiều về sự hình thành trở 
nên địa danh đầy gợi cảm của xóm vắng Tha-La. Nhưng trên 
thực tế, thì hình ảnh của xóm vắng nầy cần phải được bổ sung 
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thêm nhiều tài liệu loại trừ tính cách chủ quan, để xác thực làm 
cơ sở vốn có yếu tố khả năng thuyết phục. Do vậy, cho nên trước 
hết người ta cần phải nên khách quan để đưa ra những nhận 
định rằng chính rằng thổ âm là một giọng nói riêng quên thuộc 
của từng địa phương. Do đó, mà hễ khi người ta nghê thổ âm 
của hai địa phương ở cách xa nhau về địa lý, mà nếu họ có những 
tiếng nói nào giống in nhau, thì tức là họ đã có một sự liên hệ 
tương quan ràng buộc với nhau ít nhiều về chủng tộc. Sở dĩ, tôi 
phải gợi lại vấn đề nầy thêm một lần nữa là vì muốn để được nói 
rõ ràng, là vùng đất Tây-Ninh khi xưa có rất đông người Khmer 
cư ngụ, và có nhiều nơi cũng được họ gọi là Schla * mà người 
Việt mình nói trại ra là Thala. Do vậy, cho nên người ta có thể 
nói rằng là nguồn gốc của từ Tha-La ở Trảng-Bàng mà từ lâu đã 
được phổ biến trong dân gian, là được nói trại ra dựa thêo âm 
điệu của từ Schla (ngôn ngữ Khmêr). Hơn thế nữa, ngoài những 
cái tên Tha-La ở Tây-Ninh thì ở những vùng miền Tây-Nam 
phần còn có người Khmêr cư ngụ bây giờ cũng có nhiều nơi hẻo 
lánh được gọi tên là Tha-La. Tuy nhiên, ngay cả ở cạnh Tây-Ninh 
là Bình-Dương cũng có ấp tên gọi Tha-La là nơi có thắng cảnh 
đập Lòng-Hồ, và một hòn núi nhỏ cũng có tên Tha-La nằm trong 
quần thể của núi Lấp-Vò mà người dân địa phương lâu đời từng 
quên gọi tên là núi Cậu. 

Sau ngày thống nhất nước nhà, thỉnh thoảng tôi được về thăm 
lại mồ mả tổ tiên, bà con ruột rà, làng mạc quê cũ, thì lần nào tôi 
cũng có dịp nhìn thấy hình hài yêu mến Tha-La bây giờ không 
còn nguyên vẹn giống thuở nào. Ngày xưa, khoảng từ một thế 
hệ đời người thì mảnh đất bé nhỏ nầy vốn đã là vùng nông 
nghiệp có ruộng lúa xinh tươi, trái cây xanh mượt cam, quít, 
chuối, chanh. Và cũng không thiếu chi những nông sản phụ như 
nào là đậu phộng, mía, khoai mì, dưa cà, rau quả v.v cùng nhiều 
loài cỏ lạ, hoa cau, hoa bưởi hương thơm phảng phất, tỏa ra nhè 
nhẹ trong bầu không khí trong lành. Ngày nay, thế hệ trẻ sau 
nầy lớn lên đều có khuynh hướng ly nông, ly hương cho nên 
phần đông đã về thành phố sinh sống hoặc đi làm công nhân 
viên cho các khu công nghiệp trong thị trấn Trảng-Bàng. Còn 
thực tế bây giờ, thì nó đã bị từ từ lột xác, hoàn toàn đổi thịt thay 
da không còn thơ mộng được như xưa. Phố sá, quán hàng xinh 
xắn thay nhau mọc lên san sát kéo dài tới cạnh bờ sông Vàm-
Cỏ-Đông. Ngoài những đồng ruộng, khoảnh vườn trồng trọt hoa 
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thêm nhiều tài liệu loại trừ tính cách chủ quan, để xác thực làm 
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màu còn sót lại, thì nhà cửa thi nhau xây cất, tiệm tùng nhậu 
nhẹt cũng được tân trang chào đón khách hàng, đặc biệt là món 
ăn hêo mọi quay nướng hiện nay rất có sức hấp dẫn thực khách. 
Và những trò chơi hội chợ thỉnh thoảng được tổ chức vui nhộn, 
do nhóm người đồng tính luyến ái kéo nhau tụ tập về đây sinh 
sống. Nhìn trong tầm mắt ra tới bờ sông từ dưới chân cầu Quan 
bây giờ là một bãi đậu xê tải chuyển hàng, xê xúc đất làm đường 
hoạt động không ngừng bên cạnh khu công nghiệp An-Hòa mở 
rộng có công nhân làm việc ra vào tấp nập. Nói cách khác, hình 
ảnh sinh hoạt của Tha-La trên con đường hiện đại hóa bây giờ, 
đã làm cho nhiều du khách phải tỏ ra thất vọng với giấc mộng 
ngày nào mong sẽ có dịp đến thăm miền đất có "lá rừng cao 
vàng rụng lá rừng bay". Và viếng ở ngôi nhà thờ, có những con 
chiên ngoan đạo nguyện cầu ơn thánh Chúa dưới bầu trời 
có "gió đùn quanh mây trắng". 

Thời tiền chiến 1945, thì đất Tha-La vốn là một trục lộ nhỏ, là 
vùng địa lý đi vào ngõ cụt do bị dòng Vàm-Cỏ Đông án ngữ. Do 
vậy, người dân Tha-La may mắn có được rất nhiều yếu tố về địa 
lợi để hòa mình vào với thiên nhiên và sống một cuộc đời hạnh 
phúc, an bình. Hơn thế nữa, lúc bấy giờ thì nơi thôn trang vắng 
vẻ nầy duy nhất chỉ có một cái nhà thờ nhỏ, và chừng vài chục 
nóc gia có những tín đồ ngoan đạo hằng ngày thường xuyên đến 
nguyện cầu thọ ân phép lành của Đức Chúa. Họ đạo và nhà thờ 

Tha-La từ lâu đã có một bề 
dày lịch sử từ thuở thời ông 
Coximo Nguyễn-văn-Trí 
(nguyên là một chức vị cao 
trong họ đạo) cùng với vài 
gia đình con chiên ở từ Huế 
trốn vào Nam để lẩn tránh 
cuộc truy sát gắt gao của 
triều đình nhà Nguyễn dưới 
trước cả thời vua Tự-Đức 

ban hành sắc dụ 1859 lúc bấy giờ. Sau khi đến đất Tha La, tìm 
được nơi nương náu an toàn thì ông liền tổ chức khẩn hoang lập 
xóm, làm ruộng, trồng cây trái, hoa màu. Đồng thời, ông cũng 
lén lút truyền bá trong công tác hoằng pháp với những gia đình 
người lương ở láng giềng. Vì là người đầu tiên dấn thân có công 
giêo trồng hạt giống thiên thần Bác-Ái ở nơi nầy, cho nên về sau 
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ông cùng với một số giáo dân đã phải chịu hi sinh tử vì đạo pháp 
vào năm 1869 trong ngục thất. Trước lúc bấy giờ, vì tình hình 
trong hoàn cảnh không gian phức tạp do thỉnh thoảng đã có xảy 
ra những cuộc xung đột lương giáo. Và cũng để cố chê mắt triều 
đình qua sắc chỉ cấm đạo, cho nên hình thức của nhà thờ dạo ấy 
thường được ngụy trang dựng lên trong những căn nhà tranh 
vách đất có gia đình người ở quanh xóm nhỏ dưới chân cầu 
Bình-Thủy vùng Trường-Đà hoặc ở Vàm Trảng. Và do vậy mà từ 
trước năm 1840 thì các tín hữu nào muốn nhận được các phép 
bí tích, thì thường phải đi về tới Chợ-Quán (Sàigòn) hay lên tận 
Lái-Thiêu (Thủ-Dầu-Một). Về sau, do trục lộ giao thông có phần 
nào được dễ dàng quên thuộc, cho nên thỉnh thoảng mới có các 
Cha họ đạo khác đến làm phúc cho các giáo dân. Giờ đây, trải 
qua bao thế hệ thì con số tín đồ Thiên-Chúa ngày một tăng thêm 
và hình thể kiến trúc nhà thờ cũng đã được xây cất lại hoàn toàn 
thay đổi có khác với hình ảnh ngày xưa cảnh cũ. Và bây giờ, thêo 
tổ chức của công giáo thì họ đạo Tha-La trực thuộc địa phận 
Phú-Cường, huyện Thủ-Dầu-Một, tỉnh lị Bình-Dương. 

Tiền đề trên đây nếu chỉ có vậy thôi, thì Schla Trảng-Bàng nào 
có khác chi với những vùng Schla vắng vẻ quạnh hiu khác ở rải 
rác miền Tây Nam phần. Vậy nguyên nhân chính nào đã làm cho 
Tha-La Trảng-Bàng trở thành một địa danh bất hủ. Và dĩ nhiên, 
thì trước hết phần đông điều mà ai cũng biết đó là do chính nhờ 
có bài thơ " Tha-La Xóm Đạo" (1) nổi tiếng của thi sĩ Vũ-Anh-
Khanh còn để lại sau khi tác giả qua đời. Cũng giống như trường 
hợp bài thơ tuyệt tác 'Màu Tím Hoa Sim" của thi sĩ Nguyễn-Hữu-
Loan đã được phổ thành nhạc để đời. Nhưng bài thơ " Tha-La 
Xóm Đạo" của Vũ-Anh-Khanh thì thêm vào đó, nó còn có tác 
dụng hàm chứa ảnh hưởng trải ra bề rộng lớn hơn nhờ vào 
những yếu tố của nguyên nhân tế nhị khác. Ngoại lệ hi hữu đó, 
nay cũng lại là một dịp để làm cho người ta thường hay nhắc tới 
một tác phẩm văn chương rất ngắn khác sau nầy của tác giả 
Thích-Nhất-Hạnh là "Bông Hồng Cài Áo". Chỉ với nội dung cốt 
truyện chừng vài trang giấy, chuyên chở ý niệm tuyệt vời về tình 
yêu Mẹ, mà bây giờ nó đã có tác dụng được truyền bá sâu rộng 
vào trong ảnh hưởng phong tục của dân gian. 

Trở lại thân thế của Vũ-Anh-Khanh và tư liệu về bài thơ nổi 
danh đặc biệt đó, thì hiện nay mọi sự việc đánh giá sưu khảo vẫn 
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còn được coi như là đang ở trong tình trạng bỏ ngõ, để mong 
đón chờ mọi sự đóng góp ý kiến toàn bích bổ sung. Tuy nhiên, 
như mọi người đều biết về địa lý thì Tha-La cũng như các cục 
đất quanh vùng Trảng-Bàng đều giống in nhau, có nghĩa là nơi 
đây không có núi non, thành quách cổ xưa gì để có thể được gọi 
là danh lam thắng cảnh. Ngoại trừ dấu tích của một ngôi tháp cổ 
mà dân làng quên gọi là tháp Chàm nho nhỏ, nhưng được các 
nhà khảo cổ nghiên cứu cho là di sản của nền văn hóa, văn minh 
Óc-Eo hoang phế hàng thế kỷ đã rêu phong ở Bình-Thạnh. 

Ngay cả trong suốt thời kỳ 
chiến tranh trước năm 1954, 

dù Tha-La không bao giờ 
quay lưng với cộng đồng dân 

tộc nhưng trên thực tế lúc bấy 
giờ, thì cục đất Tha-La cũng 

chưa hề có dấu vết của chiến 
tranh tàn phá nặng nề đến nỗi 

như "bao năm qua khói loạn 
phủ mịt mù" mà ở đây cũng 

lúc bấy giờ, Tha-La lại có niềm 
tự hào tình tự khác hơn là đã 
có những "người nước Việt ra 
đi vì nước Việt". Và đó mới là 
hình ảnh nét đẹp lưu truyền 

của các chàng trai Tha-La anh 
tuấn năm xưa đã xếp việc bút 

nghiên, để hăng hái lên đường thêo tiếng gọi của hồn thiêng tổ 
quốc. 

Trong bài thơ đầy cảm hứng tuyệt vời của họ Vũ đã có sức gợi 
cảm nhiệt tình cho người thưởng thức, và làm cho họ phải bị chi 
phối rất nhiều về mặt tinh thần. Với ý thơ ngọt ngào, lời thơ bình 
dị, nồng nàn, nhịp thơ nhẹ nhàng, gần gũi, hồn thơ man mác có 
tác động mãnh liệt làm lay chuyển vào được tâm hồn nhạy cảm 
của con người. Và người ta còn có dịp, để tìm thấy tận đáy lòng 
của ông đã chứa chan một niềm tâm sự gói ghém nhiệt thành 
trong tình yêu thánh Chúa. Và nghĩa vụ, với bổn phận của những 
người con yêu đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống giặc 
xâm lăng tàn phá quê hương. Do vậy, có thể rất nhiều người từ 
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lâu chưa từng được đặt chân đến đất nước Tha-La, thì có thể dễ 
dàng bị tình cảm con tim xung động qua màu sắc thiên nhiên 
hòa quyện trữ tình ở chỗ nào là " đây rừng xanh rừng xanh", nào 
là "đây mênh mông xóm đạo với rừng già". Cho nên, có thể họ lại 
còn càng tưởng tượng ra thêm về bối cảnh của không gian địa 
lý nầy, lúc bấy giờ, thực tế vốn đã là một mảnh đất ruộng đồng 
xanh tươi, cây trái sum suê đã phải bị vô tình trở thành một nơi 
hoang vắng có cây cối âm u, rậm rạp. 

Hơn thế nữa, cùng với ảnh hưởng lưu truyền của những bài ca, 
tiếng hát được phổ nhạc ra từ bài thơ "Tha La Xóm Đạo", cho 
nên cục đất nầy nghiễm nhiên đã được rất nhiều người nghê 
biết. Và họ lại vội vã kết luận khẳng định cho rằng, là chỉ có Vũ-
Anh-Khanh là người duy nhất đã biến cục đất nầy trở thành 
một địa danh lịch sử. Sự kiện nầy cần phải được đánh giá 
nghiêm túc lại, để nghiên cứu, đào sâu làm sáng tỏ nhiều hơn 
nữa. Vả lại, nếu xưa nay công trình nghiên cứu lịch sử của vấn 
đề được coi như là một bức tranh công phu cần phải được tô bồi 
bằng những nét vẽ đứt quảng. Và nếu quả vậy, thì người ta lại 
càng không thể loại trừ ảnh hưởng sâu đậm trong mấy vần thơ 
sau đây trong bài " Tha-La Xóm Đạo" đã có tác dụng gợi ý mạnh 
mẽ về quan niệm nhân sinh vào trong cuốn tiểu thuyết "Đời 
Tươi Thắm" của nhà văn Thẩm-Thệ-Hà xuất bản vào năm 1956. 

" Ờ ơ hơ...có một đám chiên lành  
Quỳ cạnh Chúa một chiều xưa lửa dậy  
Quỳ cạnh Chúa đám chiên lành run rẩy  

Lạy đức thánh Cha  
Lạy đức thánh Mẹ  

Lạy đức thánh Thần  
Chúng con xin về cõi tục để làm dân  

Rồi...cởi trả áo tu  
Rồi...xếp kinh cầu nguyện  
Rồi...nhẹ bước trở về trần" 

Tác phẩm nầy, được tác giả dàn dựng lên trong khung cảnh ở 
ngay cạnh tại giáo đường Tha-La nên thơ vắng vẻ. Và cũng nhằm 
có mục đích, là để đối chọi lại với quan niệm về nhân sinh ở phần 
kết cuộc với cuốn tiểu thuyết lừng danh của nhà văn Khái-Hưng 
trong Tự-Lực Văn-Đoàn. Nếu nói thêm về tình tiết, thì dạo ấy 



 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu 185
185 

 

lâu chưa từng được đặt chân đến đất nước Tha-La, thì có thể dễ 
dàng bị tình cảm con tim xung động qua màu sắc thiên nhiên 
hòa quyện trữ tình ở chỗ nào là " đây rừng xanh rừng xanh", nào 
là "đây mênh mông xóm đạo với rừng già". Cho nên, có thể họ lại 
còn càng tưởng tượng ra thêm về bối cảnh của không gian địa 
lý nầy, lúc bấy giờ, thực tế vốn đã là một mảnh đất ruộng đồng 
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cuốn sách nầy bán rất chạy, vì đây là lần đầu tiên đã có một nhà 
văn miền Nam nhập cuộc gián tiếp chỉ trích, phê bình cuốn tiểu 
thuyết "Hồn Bướm Mơ Tiên" lúc bấy giờ vốn là một loại cảo 
thơm đang được các giáo sư sử dụng khai thác, để giảng dạy 
trong chương trình giáo dục học đường. Tuy nhiên, người ta 
cũng đừng quên rằng, dạo ấy, chính cây bút sắc bén, có tầm cỡ 
của miền Nam là Thẩm-Thệ-Hà lúc bấy giờ cũng từng đã có 
những tác phẩm văn chương vị nhân sinh cá biệt chuyên chở rất 
nhiều trọng lượng về văn học, mà người ta được biết qua các 
sách vở và báo chí hằng ngày. Vì thế, mà ảnh hưởng của câu 
chuyện mối tình rực nắng trong độ tuổi đôi mươi bên Tha-La 
xóm đạo được lồng vào trong cuốn tiểu thuyết " Đời Tươi 
Thắm" của ông đã rất có nhiều tiếng vang, do được nhiều nguời 
ham mộ. Và làm cho hàng độc giả bốn phương phải biết tới nhà 
thờ và họ đạo Tha-La trên mảnh đất yên lành, nên thơ, hoang 
vắng. Chúng ta chỉ thử lướt qua một đoạn văn ngắn súc tích, tả 
về cảnh các giáo dân quanh vùng tưng bừng nô nức, vui vẻ rủ 
nhau đi xêm lễ ở giáo đường Tha-La trong ngày trọng đại đón 
mừng giáng sinh Đức Chúa ra đời: 

(Trên con đường đỏ quạch, từng đám dân lành lũ lượt kéo nhau 
đi. Ánh nắng mai lỗ đỗ rụng trên đầu. Tiếng chim ca ngợi bình 
minh và tiếng gió reo vui trên cành lá. Những câu chuyện thân 
mật vang lên hòa nhịp như một khúc thanh bình)... 

Cuốn sách nổi tiếng "Đời Tươi Thắm" của Thẩm-Thệ-Hà ra đời 
và được phổ biến rộng rải, sau thời điểm của hiệp định đình 
chiến Gênèvê vừa đã phân chia đất nước Việt-Nam. Còn tác giả 
của cuốn sách "Nửa Bồ Xương Khô" là Vũ-Anh-Khanh, thì đã tập 
kết ra Bắc vào mùa Thu năm 1954. Do vậy, dạo ấy tại miền Nam 
các tác phẩm của ông đều được hạn chế lưu hành. Và điều nầy, 
đã làm cho những từng lớp thành phần thế hệ nào đó chưa thể 
có dịp, để được đọc qua bài thơ "Tha-La Xóm Đạo", vốn được coi 
như là khúc nhạc dạo đầu của cuốn tiểu thuyết lừng danh một 
thuở của nhà văn nặng ký Vũ-Anh-Khanh. Do vậy, dù không cần 
đêm ra để đánh giá, đo lường về ảnh hưởng của hai cuốn tiểu 
thuyết đã nặn ra một hình ảnh diệu hiền của xóm đạo Tha-La. 
Nhưng người ta cũng không thể nào dám lên tiếng phủ nhận, về 
nguyên nhân đã đưa đến sự kết thành được một mẫu số chung 
về tình cảm yêu thương, trữ tình bên Tha-La xóm đạo. 
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Hơn thế nữa, ngược dòng thời gian kể từ thời kỳ từ năm 1947 
trở về sau thì tình bạn giữa Thẩm-Thệ-Hà và Vũ-Anh-Khanh 
càng trở nên thân thiết hơn, do cùng khuynh hướng với nhau 
trong chủ trương sáng tác văn nghệ và cùng làm báo. Vẫn ngược 
dòng thời gian trước đó nhiều tháng còn trong năm 1949, trước 
lúc xảy ra đám tang của Trần-Văn-Ơn (9-1-1950) khi mà chính 
quyền thuộc địa dạo ấy đã lập tức đóng cửa các phòng trọ dành 
cho học sinh nội trú tại các trường trung học lớn ở Sài-Gòn như 
Pétrus-Ký, Gia-Long, vì sợ các cuộc tập họp được dễ dàng để gây 
sách động tham gia các cuộc biểu tình đòi yêu sách. Và cũng 
trước khi nổ ra sự cố đấu tranh quyết liệt của sinh viên, học sinh 
trong bối cảnh lịch sử ngột ngạt lúc bấy giờ. Tình trạng đó, đã 
làm cho nhiều nhà báo yêu nước từng dấn thân dùng ngòi bút 
đấu tranh cho lý tưởng tự do, giành độc lập cho quê hương 
không khỏi phải thêm suy tư, trăn trở. Chính ngay vào trong thời 
điểm không gian ấy, mà lần đầu tiên Vũ-Anh-Khanh mới có dịp về 
quê hương của Thẩm-Thệ-Hà. Và lưu lại ở đây khá lâu, để cùng 
ăn Tết luôn trong năm đó tại Trảng-Bàng. 

Trong thời gian lưu trú tại đây, ngày nào Thẩm-Thệ-Hà cũng 
chèo ghê đưa Vũ-Anh-Khanh ngao du thêo sông rạch để thư dãn 
bơi lội câu cá, hái sim, khi thì đèo ông trên chiếc xê đạp chạy ra 
các làng thôn cách xa ngoài thành phố để dạo chơi ngắm cảnh. 
Thuở ấy, Trảng-Bàng còn quê mùa, không được mở mang và 
dân cư thưa thớt. Có hai địa điểm được hai ông đến chơi thích 
thú và thường trở đi, trở lại để tìm nguồn cảm hứng tâm hồn. 
Đó là xóm vắng Tha-La và Sông Đua. Và như tôi đã có dịp trình 
bày ở phần trên, là thân thế của tác giả cũng như tư liệu về bài 
thơ " Tha-La Xóm Đạo" hiện nay còn đang bỏ ngõ vì lý do có thể 
cần phải được hiệu đính lại điều sai sót bởi tác giả của nó đã qua 
đời? Và điều nầy, cũng không sao có thể tránh khỏi được với 
trường hợp đặc biệt về bài thơ "Trường Thành Sông Đua" của 
Thẩm-Thệ-Hà. 

Tóm lại, dầu sao thì ngày xưa khi Tha-La còn cái hồn làng mạc 
chơn chất, thì tình người nơi đây vẫn đẹp, duyên quê duyên 
dáng, hài hòa cuộc sống người người, thật là lý tưởng cho những 
ai muốn tìm về hạnh phúc ở tâm hồn, nhất là bên cạnh ngôi giáo 
đường bé nhỏ xinh xinh, tôn nghiêm phụng thờ ơn thánh Chúa. 
Cho nên vào lúc bấy giờ, Tha-La thủy chung đương nhiên cũng 
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vẫn lại là một địa danh đích thực, mà không cần đến một 
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thân" chói rạng về mặt tinh thần, nghĩa vụ của hàng hàng đứa 
con gương mẫu từng đứng lên thề nguyền dấn thân làm đẹp quê 
hương, tận trung báo quốc. Và nếu phải nói thêo thể xác định về 
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cao quý của hầu hết những vị anh hùng liệt sĩ đã can đảm, hiên 
ngang cùng nhau nhất tề quyết tâm bảo vệ non sông tổ quốc từ 
vùng trời, vùng đất, vùng bể khơi, hải đảo. 

Do vậy, trong mọi trường hợp nào tôi cũng xin kính cẩn được 
nghiêng mình trước vong linh của những vị anh hùng chiến sĩ 
vô danh, vị quốc vong thân. Và thành tâm tạ tội, vì không thể 
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biết hết được tất cả quý danh của từng những đứa con yêu mến 
của dân tộc để tôn vinh. 

Chính vì lẽ đó mà tôi chỉ còn lại cơ hội duy nhất, để nói về nguyên 
khí miền đất thiêng liêng Tha-La xóm đạo của quê hương tôi 
từng tự hào. Vì nó đã từng có dịp hiến dâng một đứa con ưu tú, 
tài hoa làm rạng rỡ xóm làng, một người bạn đồng hương gần 
gũi, chân thành, thân thiết. Một vị anh hùng chiến sĩ can cường, 
bất khuất đã hiên ngang xả thân quyết tâm chiến đấu với giặc 
xâm lăng để bảo vệ non sông trên hải đảo Hoàng-Sa trong một 
trận thư hùng. Và oanh liệt phi thường, cho đến phút cuối cùng 
đã anh dũng hi sinhđền nợ nước, để lại tấm gương mãi mãi 
nghìn thu bằng những nét son tô đậm  được vinh danh ghi tạc ở 
bia vàng **. 

An-Tiêm MAI-LÝ-CANG  
(Paris Xuân Nhâm-Thìn 2012) 
(*) - Schla có nghĩa là khu nhà mát, nhà lồng, hay cái trạm hoặc 
cái trại. 

(**) - Ngụy-văn-Thà, cố Trung-Tá Hải-Quân Hạm Trưởng Nhựt-
Tảo HQ10 sinh trưởng tại Tha-La, nguyên là học sinh 
trường Cao-Đẳng Trảng-Bàng, Tây-Ninh. 

- Ghi chú: 
- Đề tài thời sự nhạy cảm tranh chấp về chủ quyền ở biển Đông, 
hiện nay đã được hầu hết các phương tiện truyền thông quốc tế 
thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến. Đặc biệt, là về hai trận 
hải chiến ở quần đảo Hoàng-Sa, Trường-Sa giữa Việt-Nam và 
Trung-Quốc. Và có dịp phổ biến rộng rãi về trường hợp của vị 
hạm trưởng anh hùng, đã tuẫn tiết theo chiến hạm Nhựt-Tảo 
HQ10. 
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(1)-Sau đây là nguyên văn của bài thơ " Tha-La Xóm Đạo" 

Đây Tha-La xóm đạo  
Có trái ngọt, cây lành  
Tôi về thăm một dạo  

Giữa mùa nắng vàng hanh  
Ngậm ngùi Tha-La bảo:  

Đây rừng xanh, rừng xanh  
Bụi đùn quanh ngõ vắng  

Khói đùn quanh nóc tranh  
Gió đùn quanh mây trắng  

Và lửa loạn xây thành  
Viễn khách ơi! Hãy dừngchân cho hỏi?  
Nắng hạ vàng ngàn hoa gạo rưng rưng  

Đây Tha-La, một xóm đạo ven rừng  
Có trái ngọt, cây lành im bóng lá  
Con đường đỏ, bụi phủ mờ gót lạ  

Ngày êm êm lòng viễn khách bơ vơ!  
Về chi đây! Khách hỡi! Có ai chờ?  

Ai đưa đón?  
Xin thưa. Tôi lạc bước!  

Không là duyên, không là bèo kiếp trước  
Không có ai chờ, đưa đón tôi đâu!  

Rồi quạnh hiu, khách lặng lẽ cuối đầu  
Tìm hoa rụng lạc loài trên vệ cỏ  

Nghìn cánh hoa bay ngẩn ngơ trong gió  
Gạo rưng rưng, nghìn hoa máu rưng rưng  

Nhìn hoa rơi, lòng khách bỗng bâng khuâng  
Tha La hỏi? Khách buồn nơi đây vắng!  
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Không. Tôi buồn vì mây trời đây trắng!  
Và khách buồn vì tiếng gió đang hờn?  
Khách nhẹ cười, nghe gió nổi từng cơn  

Gió vun vút, gió rợn rùng, gió rít  
Bỗng đâu đây vẳng véo von tiếng địch  

Thôi hết rồi! Còn chi nữa Tha-La!  
Bao người đi thề chẳng trở lại nhà  

Nay đã chết giữa chiến trường ly loạn!  
Tiếng địch càng cao, não nùng ai oán  

Buồn trưa trưa, lây lất buồn trưa trưa  
Buồn xưa xưa, ngây ngất buồn xưa xưa  
Lòng viễn khách bỗng dưng tê tái lạnh  

Khách rùng mình, ngẩn ngơ người hiu quạnh  
Thôi hết rồi! Còn chi nữa Tha-La!  

Đây mênh mông xóm đạo với rừng già  
Nắng lổ đổ rụng trên đầu viễn khách  

Khách bước nhẹ theo con đường đỏ quạch  
Gặp cụ già đang ngóng gió bâng khuâng  

Đang đón mây xa...khách bỗng ngại ngần:  
Kính thưa Cụ, vì sao Tha-La vắng?  

Cụ ngạo nghễ, cười rung rung râu trắng  
Nhẹ bảo chàng:- Em chẳng biết gì ư?  
Bao năm qua, khói loạn phủ mịt mù  
Người nước Việt ra đi vì nước Việt  

Tha-La vắng, vì Tha-La đã biết  
Thương giống nòi, đau đất nước lầm than 

Trời xa xanh, mây trắng nghẹn ngàn hàng  
Ngày hiu quạnh ...ờ...ơ...hơ...tiếng hát  

Buồn như gió lượn, lạnh dài đôi khúc nhạc  
Tiếng hát rằng:  

Tha-La hận quốc thù  
Tha-La buồn tiếng kiếm  

Não nùng chưa! Tha-La nguyện hi sinh  
Ờ...ơ...hơ...có một đám chiên lành  

Quỳ cạnh Chúa, một chiều xưa lửa dậy  
Quỳ cạnh Chúa, đám chiên lành run rẩy  

Lạy đức thánh Cha  
Lạy đức thánh Mẹ  

Lạy đức thánh Thần  
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Chúng con xin về cõi tục để làm dân  
Rồi...cởi trả áo tu  

Rồi...xếp kinh cầu nguyện  
Rồi...nhẹ bước trở về trần  

Viễn khách ơi ! Viễn khách ơi!  
Người hãy ngừng chân  

Nghe Tha-La kể...nhưng mà thôi khách nhé!  
Đất đã chuyển rung lòng bao thế hệ  
Trời Tha-La vần vũ đám mây tang  

Vui gì đâu mà tâm sự!  
Buồn làm chi cho bẽ bàng!  

Ờ...ơ...hơ, ờ...ơ...hơ...tiếng hát  
Rung lành lạnh, ngân trầm đôi khúc nhạc  
Buồn tênh tênh, não lòng lắm khách ơi!  

Tha-La thương người viễn khách quá đi thôi! 

Khách ngoảnh mặt nghẹn ngào trông nắng đổ  
Nghe gió thổi như trùng dương sóng vỗ  

Là rừng cao vàng rụng, lá rừng bay...  
Giờ khách đi, Tha-La nhắn câu nầy:  

Khi hết giặc, khách hãy về thăm nhé!  
Hãy về thăm xóm đạo  
Có trái ngọt cây lành  

Tha-La dâng ngàn hoa gạo  
Và suối mát rừng xanh  

Xem đám chiên hiền thương áo trắng  
Nghe trời đổi gió, nhớ quanh quanh... 

Vũ-Anh-Khanh 
 
Nhà thờ Tha-La Trảng-Bàng 

(Chú thích thêm : Các hình ảnh đẹp trong bài nầy được trích ra 
từ trên mạng). 
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Cô Ngân 
               (Tha n ta ̣ ng cháu Mỹ-Duyên TN) 

           
 

Năm 1972, chiến cuộc Việt-nam lan-tràn khắp nơi, con mất 
cha, vợ mất chồng, cảnh đau thương chia lìa diễn ra hàng ngày 
không bút mực nào kể hết được. 

 
Mấy tháng nay, Ngân, “con chim họa-mi” hay ca hát, liến-

thoắng trở nên ít nói, biếng ăn, dáng vẻ tiều-tụy và chỉ thích ngồi 
suy-tư một mình. Mẹ Ngân cảm thấy con thay đổi nhiều quá, bà 
lo-lắng hỏi Ngân, cô trả lời là cô vẫn bình thường, nhưng với tuổi 
đời, nhiều kinh-nghiệm bà nghi Ngân có tâm-sự. 
       Rồi một chiều nọ, mẹ Ngân bắt gặp cô khóc nức-nở khi đọc 
bức thư cu a đó, bà hốt-hoảng hỏi: 
       -Có chuyện gì vậy con. 
       -Mẹ ơi, người bạn của con, lúc hành quân ở miền Trung bị 
thương nặng, phải cưa một chân mẹ ạ. 
         Nghê con nói, mẹ Ngân mất bình-tĩnh vội hỏi: 
       -Bạn cu a con là đứa nào? 
       -Dạ, là anh An, anh ấy hay đến cho con những đề toán khó, 
giúp con ta ̣ p gia i để luyện thi. Nhà anh ấy ở Tây-ninh, hòi học 
cáp ba, anh học cùng lớp với con ơ  trường Hưng Đạo đó mệ. 
         -Đã hai năm nay mẹ không gặp cậu ấy. 
         -Sau khi tốt-nghiệp cấp III, anh An nhập ngũ, tińh ra cũng 
gàn ba na m. Sau khi mãn khóa học qua n-sự ơ  qua n trường, anh 
áy ra đơn-vi ̣tác-chiến ơ  ta ̣ n miền Trung, nơi có nhiều trận đánh 
“ác-liê ̣ t” đang xa y ra.   
        

Với cặp ma t u-buồn, mẹ Ngân nhỏ giọng:           
       -Thời buổi nầy, hầu hết nhà nào cũng có người ơ  trong quân-
ngũ. Trên các chiến trường, quân-nhân hai miền tử trận và bị 
thương khá nhiều, chiến cuộc đau thương này không biết bao 
giờ mới chấm dứt. Bác hai Chấn, ở đối diện nhà mình đã hy-sinh 
và nhà mình thì ba con đó. 
         

Nói đến đây, dường như vết thương lòng dâng lên, bà rơm-
rớm nước mắt, rồi bà vuốt tóc con, an-ủi. 
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Cô Ngân 
               (Tha n ta ̣ ng cháu Mỹ-Duyên TN) 

           
 

Năm 1972, chiến cuộc Việt-nam lan-tràn khắp nơi, con mất 
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      -Cũng may là An còn sống để gặp lại cha mẹ, người thân cùng 
bạn bè. Viết thư an-ủi bạn đi con.  

Nghê mẹ nói, Ngân cố ngăn để khỏi bật ra thành tiếng khóc 
lớn, tim nàng đau nhói, thầm gào thét: “Mẹ ơi, mẹ đâu có biết, 
ngoài bạn-bè và người thân, An còn có người yêu nữa, mà người 
yêu đó chính là con gái cu a mệ đây.” 
 

Kỳ nghỉ phép vừa qua, An kể cho Nga n nghê là An đã tra i 
qua những trận đánh ác-liệt, kinh-hoàng. Hai bên tổn-thất khá 
nhiều, máu lửa ngợp trời. Tan trận đánh mới biết mình còn 
sống. Chị của An là một thương-gia giàu có, vì quá thương êm, 
sợ êm chết nên xúi-giục êm đào-ngũ. Chị còn nói nếu An đào-
ngũ, lương hàng tháng của An bao nhiêu chị sẽ trả đủ. Để trấn-
an chị, An cười nói: 

 
       -Không sao đâu chị, êm có số mạng sống dai, sống lâu như 
Bành Tổ mà chị, mỗi người có số mạng riêng, đâu phải ai đi tác-
chiến cũng chết hết sao? Chị yên-tâm đi, đừng lo cho êm nhiều 
quá, vả lại bao nhiêu thanh-niên vì Tổ-quốc, họ đã xông-pha ra 
chiến-trường để cứu nước, êm không thể bỏ hàng-ngũ, trốn 
tránh để sống an- vui được.” 
         

Sau kỳ nghỉ phép, An trở lại đơn-vị, và lần đi nầy An đã hy-
sinh một chân! Nhớ lại nỗi đau của An và cả của Ngân ở biến-cố 
thảm-khốc nầy, Ngân không thể cầm được nước mắt, lòng đau 
quặn thắt. Khi mẹ vào nhà sau nấu cơm chiều, Ngân vội lánh vô 
phòng riêng, đọc kỹ lại bức thư báo tin của người xa lạ tên 
Nghĩa. 
 

Chị Ngân, 
 

        Tôi là Nghĩa, một người bạn cùng Đại-đội chiến đấu với anh 
An. Đắn đo mãi tôi mới viết bức thư nầy đến chị. Tôi xin báo tin 
cho chị hay, anh An bị thương nặng trong trận đánh ác liệt ở Huế, 
được chuyển về Quân-y-viện và phải cưa một chân từ mấy tháng 
nay. Bây giờ anh ấy đã bình-phục. 
 
        Nhờ nằm cùng bệnh-viện và giường chúng tôi ở kề cận nhau, 
nên chúng tôi trở nên thân-thiện hơn. Tôi bị thương ở vai khá 
nặng nhưng không đến nỗi mất một phần thân thể như anh An. 
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Bao nhiêu tháng nằm cạnh giường, chúng tôi có nhiều dịp trò 
chuyện cùng nhau. Qua tâm-sự, tôi được biết anh An yêu chị lắm, 
nhưng sau khi mất một chân, tinh thần anh giao-động mạnh, 
nhiều tự-ái và mặc-cảm, không muốn gặp người thân hay bạn bè. 
Anh ấy chỉ mong trong tương-lai, chị không phài sống với người 
chồng tàn-phế, mặc dù anh An biết chị yêu anh rất nhiều, nhưng 
hai người chưa có lễ cưới hỏi gì cả, Anh ấy không muốn trở thành 
gánh nặng của chị. Do đó mấy tháng nay anh không liên-lạc thư 
từ với chị, ý muốn chị hiểu anh ấy mất tích thì tốt hơn. 
 
        Chị nào có biết, sau khi vết thương của anh ấy tạm lành, lúc 
trời nhá-nhem tối, anh hay ngồi xích-lô với đôi nạng gỗ, qua lại 
nhà chị nhiều lần, che mặt, lén nhìn vào nhà chị để tìm hình bóng 
thân thương. Khi trở về bệnh-viện, dáng người bơ-phờ, buồn rũ-
rượi, anh chẳng muốn trò chuyện cùng ai. 
 
        Chúng tôi hay trao đổi sách đọc cho khuây-khỏa, sách nào 
của anh An cũng có tên chị. Trong nhiều trang sách, anh ấy viết 
tên, họ, địa-chỉ của chị rồi khoanh tròn như không cho chị vuột 
khỏi tầm tay. Mâu-thuẫn thật, con tim thì không muốn xa chị, lý-
trí thì quyết-định chia tay!  
 
       Khi xuất viện, thay vì về Tây-ninh sum-họp với gia-đình, anh 
muốn tá-túc ở lại nhà tôi, cố kéo dài thời gian để còn có dịp, mỗi 
buổi chiều được ngồi trên xích-lô đi ngang qua nhà chị. Thấy 
gương mặt u-sầu của anh sau khi trở về nhà, tôi không khỏi 
ngậm-ngùi thương bạn. Hiện anh An đang ở nhà tôi chơi, một 
tuần nữa tôi phải trở lại đơn-vị và anh ấy về Tây-ninh. Nếu chị 
muốn thăm anh An thì mời chị đến nhà tôi, địa chỉ ở bìa thư và 
cũng gần nhà chị. 
 
        Chị Ngân, tôi vì quá thương bạn nên tôi mạo-muội lén gởi 
thư nầy đến chị. Nếu anh An biết, có lẽ anh sẽ phiền trách tôi, 
nhưng chứng kiến hoàn cảnh nghiệt-ngã của bạn, tôi không thể 
làm ngơ được. Xin chị thông-cảm cho việc làm đường-đột của tôi. 
Cám ơn chị. 
                                             Kính chào chị 
                   Nghĩa 
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Nước mắt ràn-rụa, Ngân nhìn lại địa chỉ, ở đường Nguyễn-
thiện-Thuật, nhà nàng ở đường Triệu-Đà, gần quá. Nàng quyết-
định xin phép mẹ đến thăm An ngay. Ngân tìm nhà Nghĩa không 
khó khăn lắm. Đến nơi, nàng hồi-hộp nhấn chuông, một người 
đàn ông tuổi độ ba mươi, dáng cao-cao, gầy gầy, nước da bánh 
mật ra mở cửa. Ngân đoán là Nghĩa, nàng vội giới thiệu mình. 
Nghĩa lộ vẻ vui ra mặt, mời Ngân vào trong nhà và gọi An: 
       -Anh An ơi, có khách của anh nè.  

                  Từ nhà trong, với đôi nạng gỗ, An khập-khễnh bước ra, 
thấy Ngân, An quá đỗi ngạc-nhiên, loạng-choạng suýt ngã, 
miệng há-hốc, không nói nên lời. Nghĩa vội giãi bày: 

         -Anh An, xin anh xin anh tha lỗi cho, chính tôi đã viết thư 
cho chị Ngân, nói rõ cả mọi việc. 

         An sa-sầm nét mặt, tỏ vẻ khó chịu, thắc-mắc: 
         -Sao anh biết địa chỉ của Ngân? 
           Nghĩa bình-tĩnh trả lời: 
         -Địa chỉ trong mấy cuốn sách của anh đó. Bây giờ hai người 

cứ tự-nhiên, tôi xin phép ra ngoài có chút việc. 
          Mắt nhòa lệ, Ngân đến vịn vai An, dìu chàng ngồi xuống ghế, 

cả hai cùng nghẹn-ngào nói chẳng nên lời. Sau giây phút xúc-
động, Ngân hỏi An: 

         -Sao anh giấu êm? Mấy tháng nay chẳng có bức thư nào, êm 
buồn biết bao nhiêu. 

         -Anh biết, nhưng Ngân ơi, êm nghĩ kỹ lại đi, bây giờ thay đổi 
hết rồi. Có những điều phức-tạp, khó khăn, chúng ta kết hôn với 
nhau không được đâu. Hiện giờ anh là một thương-phế-binh, 
làm sao bảo đảm được gia-đình. Em là một cô gái trẻ đẹp, duyên-
dáng, sánh duyên với người tàn tật, anh thấy tội-nghiệp cho êm 
quá, và liệu mẹ êm có bằng lòng không? Chúng ta chia tay là hợp 
lý hơn cả, và rồi êm sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

          
Nga n nhiǹ An, nghện-ngào nói: 

                    -Anh đâu có muốn trở thành như vậy, mà người thương binh 
thì sao? Chúng ta đều là nạn nhân của chiến tranh, êm hy vọng 
từ nay anh không nghĩ lẩn-thẩn nữa; anh là người đáng ngưỡng-
mộ hơn là chê trách. 

                    -Em yêu anh nên êm nói như vậy, riêng anh, anh cảm thấy ái-
ngại lắm. 

         Với cặp mắt dịu hiền, Ngân nhìn An phân-trần: 
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       -Anh có biết hay không? Điều khổ tâm nhất của êm là êm 
không thể quên anh, chia tay nhau làm sao êm sống được? Em 
tin ở tình yêu của chúng ta, mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải 
quyết. Anh thừa biết, thêo qui chế mà người thương binh được 
hưởng, với trình độ học lực của anh, chính-phủ sẽ giúp anh có 
một việc làm thích hợp, anh vẫn còn là người có ích cho xã-hội, 
cho gia đình. Phần êm, chỉ còn một năm nữa êm sẽ ra trường, 
với ngạch “Giáo học bổ túc” tuy lương không nhiều lắm, cộng 
với lương của anh, êm nghĩ cũng tạm đủ chi dụng trong gia-đình. 

          
Qua lời lẽ của Ngân, An cảm-động, nước mắt chảy dài hai 

bên má, chàng nghẹn-ngào nói: 
        -Kho ng, anh kho ng muón êm hy-sinh nhiều như vậy đâu. 

Yêu êm, anh chỉ ước mong êm có cuộc sống an- nhàn hạnh-phúc, 
ai lại để người yêu chịu thiệt-thòi, vì mình phải chịu cực-khổ 
triền-miên. 

          
Ngân khoác tay tỏ vẻ không tán thành ý-kiến của An: 

        -Anh đừng nói thế, đói với êm kho ng có gì là thiệt-thòi, là 
cực khổ. Em đã suy nghĩ kỹ, đời êm phải có anh, êm phải có được 
người mình yêu thương trong đời, chúng ta phải có nhau là điều 
êm mong ước. Trong mắt êm, anh là một người anh hùng đáng 
kính, đáng yêu. 
       -Cám ơn êm đã yêu anh thật lòng. Có lẽ kiếp   trước anh 
khéo tu, nên kiếp nầy Thượng Đế mới ban cho anh một người 
yêu xinh đẹp và cao thượng như êm. 

          
Ngân nhoẻn miệng cười, pha n đói: 

        -Anh lại nói quá lời rồi đó, êm không dám nhận đâu. Anh yên 
tâm đi, êm sẽ trình bày với mẹ êm về tình yêu của chúng mình, 
rồi êm sẽ báo cho anh hay, để cha mẹ hai bên gặp nhau. Dù khó 
khăn đến đâu, êm cũng cố gắng vượt qua. 

  
Nói đến đây Ngân cảm thấy thương mẹ vô cùng. Cha Ngân tử 
trận, mệ nuo i-dưỡng ba chị êm Ngân khá vất-vả. Có một lần bà 
dặn Ngân, sau nầy lấy chồng đừng chọn người trong quân đội, 
vì bà lo sợ nàng sẽ thêo vết xê cũ của bà. Quá yêu An, nàng đã 
làm trái ý mẹ. 
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tin ở tình yêu của chúng ta, mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải 
quyết. Anh thừa biết, thêo qui chế mà người thương binh được 
hưởng, với trình độ học lực của anh, chính-phủ sẽ giúp anh có 
một việc làm thích hợp, anh vẫn còn là người có ích cho xã-hội, 
cho gia đình. Phần êm, chỉ còn một năm nữa êm sẽ ra trường, 
với ngạch “Giáo học bổ túc” tuy lương không nhiều lắm, cộng 
với lương của anh, êm nghĩ cũng tạm đủ chi dụng trong gia-đình. 

          
Qua lời lẽ của Ngân, An cảm-động, nước mắt chảy dài hai 

bên má, chàng nghẹn-ngào nói: 
        -Kho ng, anh kho ng muón êm hy-sinh nhiều như vậy đâu. 

Yêu êm, anh chỉ ước mong êm có cuộc sống an- nhàn hạnh-phúc, 
ai lại để người yêu chịu thiệt-thòi, vì mình phải chịu cực-khổ 
triền-miên. 

          
Ngân khoác tay tỏ vẻ không tán thành ý-kiến của An: 

        -Anh đừng nói thế, đói với êm kho ng có gì là thiệt-thòi, là 
cực khổ. Em đã suy nghĩ kỹ, đời êm phải có anh, êm phải có được 
người mình yêu thương trong đời, chúng ta phải có nhau là điều 
êm mong ước. Trong mắt êm, anh là một người anh hùng đáng 
kính, đáng yêu. 
       -Cám ơn êm đã yêu anh thật lòng. Có lẽ kiếp   trước anh 
khéo tu, nên kiếp nầy Thượng Đế mới ban cho anh một người 
yêu xinh đẹp và cao thượng như êm. 

          
Ngân nhoẻn miệng cười, pha n đói: 

        -Anh lại nói quá lời rồi đó, êm không dám nhận đâu. Anh yên 
tâm đi, êm sẽ trình bày với mẹ êm về tình yêu của chúng mình, 
rồi êm sẽ báo cho anh hay, để cha mẹ hai bên gặp nhau. Dù khó 
khăn đến đâu, êm cũng cố gắng vượt qua. 

  
Nói đến đây Ngân cảm thấy thương mẹ vô cùng. Cha Ngân tử 
trận, mệ nuo i-dưỡng ba chị êm Ngân khá vất-vả. Có một lần bà 
dặn Ngân, sau nầy lấy chồng đừng chọn người trong quân đội, 
vì bà lo sợ nàng sẽ thêo vết xê cũ của bà. Quá yêu An, nàng đã 
làm trái ý mẹ. 
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An và Ngân còn kể cho nhau nghê những việc đã qua cùng 
những nỗi nhớ nhung của hai người trong thời gian xa cách. 
Ngoài ra họ còn ôn lại những kỷ-niệm êm-đềm của thuở học trò. 
Thời gian trôi qua quá nhanh khi đôi tình-nhân say sưa tâm sự. 
Bên ngoài, màn đêm bắt đầu trùm lên cảnh vật. Ngân chợt nhớ 
ra, nàng đến đây khá lâu, có lẽ mẹ nàng đang sốt ruột trông chờ. 
Ngân vội nói: 

                    - Mãi nói chuyện, êm quên mất thời gian. Tối rồi, êm phải về 
kẻo mẹ êm trông chờ và lo-lắng. 

         An chống nạng đứng dậy, bảo Ngân: 
         -Em chờ anh một chút: 
         An vào nhà trong, đêm ra một phong bì lớn trao cho Ngân, 

âu yếm nói: 
         Đây là những bức thư anh viết sau khi anh đã bình phục, 

anh tươ ng như kho ng bao giờ có được diễm-phúc gởi đến êm. 
Ngân xúc-động,tay run-run cầm phong bì, lòng tràn đầy hạnh 
phúc. 

   
Về nhà, Ngân định thưa với mẹ về mối tình của mình và An, 

nhưng ngập-ngừng mãi, nàng vẫn không mở lời được. Mấy ngày 
sau đợi lúc mẹ vui, Ngân đến ngồi cạnh mẹ, kể hết nỗi niềm tâm-
sự cu a miǹh, mong mẹ cho phép hai người được thành hôn. Sau 
khi nghe con triǹh-bày mọi lê , bà mệ tỏ ý khó chịu, hỏi Ngân: 

        -Tại sao con chọn anh chàng thương binh trong khi có nhiều 
người đến với con, họ là những người đàng-hoàng, gia-đình đạo 
đức, khá giả mà con từ chối? 

         -Xin mẹ cho con được chọn người con yêu, An và con đã yêu 
nhau hơn ba năm rồi, xin mẹ thuận ý cho. 

         -Con ơi, con và An chỉ mới yêu nhau, chưa phải đính ước lễ 
lộc gì, tội chi phải kề vai gánh nặng vào người, bỏ ý định điên rồ 
đó đi con. 

          
Nghê những lời mẹ nói, Ngân cảm thấy thương An hơn, 

Ngân lên tiếng bênh vực chàng: 
         -Thưa mẹ, thương binh thì có gì là xấu, là sai? 
                     -Hàng xóm, họ hàng, bạn bè sẽ nói ra, nói vào, con biết mà, 

dư-luận, miệng đời đau đàu lắm. 
        -Con sống thêo lý tưởng của con, con bỏ ngoài tai những lời 

dèm-pha của kẻ bàng-quan, hạnh-phúc hay không là việc của 
con, không mắc-mớ chi đến những người vô công rỗi việc. Anh 
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ấy chỉ là một thương binh chứ phải đâu là kẻ bất lương vô đạo; 
nói cho đúng, anh ấy đã hy-sinh một phần thân thể cho Quốc-
gia trong cơn binh lửa, cho sự an-bình của nhiều người, anh An 
đã  làm tròn bổn phận của người thanh niên như ba con ngày 
xưa vậy. 

          
Ngân nói một hơi dài, mẹ nàng bực mình lớn tiếng: 

                    -Con dạy đời mệ đó ha ? Dù thế nào mệ cũng cương-quyết 
kho ng ga  con cho chàng phế-binh đó đâu. 

 Bà nói như tát nước vào ma ̣ t Nga n, ròi bo  đi. Ngòi mo ̣ t miǹh, 
lòng Nga n buòn áo-não, nàng khóc tha ̣ t nhiều. Trong mấy ngày 
liền, Ngân đêm hết lý lê  càu xin mệ tác-hợp cho nàng và An 
nhưng đều thất bại. Phần mẹ nàng, bà biết khó lay chuyển lòng 
con. Bà nhờ nhiều người trong thân-tộc, họ hàng nội ngoại, hết 
người nầy đến người khác, khuyên lơn, dỗ dành nàng từ bỏ ý 
định mà bà cho là điên rồ và cha c-cha n sễ làm ho ng tương lai 
cu a con. Vi ̀thương cháu, họ đã dùng hết lời hơn thiê ̣ t dõ dành, 
thuyết-phục nhưng ròi cũng kho ng ai lay chuyển được lòng dạ 
sa t-son của Ngân. 

    
Khoảng một tháng sau, nhân ngày cúng giỗ ông nội Ngân, 

gia-đình các cô, chú nàng đều có mặt. Chú Quang, người êm kế 
ba nàng, từ Đà-Lạt về dự lễ. Khi nghê câu chuyện, chú gọi riêng 
Ngân hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Ngân bày to  nõi lòng cu a miǹh và 
cầu mong chú Quang, với cương-vi ̣ là người trươ ng to ̣ c hiê ̣n 
tiền, ủng-hộ co  để mệ co  thua ̣ n ý cho co  và An được hạnh-phúc 
bê n nhau. Nghê cháu ta m-sự, nết ma ̣ t chú Quang thoáng buòn, 
chú ca m tháy xót-xa cho hoàn-ca nh cu a cháu, nhưng chú kho ng 
kho i ca m-phục Nga n là người sóng có tiǹh-nghiã. Lòng cao-
thượng cu a đứa cháu tha ̣ t hiếm tháy trong giới trê  thời nay. 

                      Tuy nhiê n, chú tha ̣ n-trọng khuyê n cháu: 
         -Ho n-nha n là viê ̣ c hê ̣-trọng, cháu pha i suy-nghi ̃kỹ để tránh 

đau khỏ sau này. Quyết-điṇh vo ̣ i-vàng, sau này a n-na n thi ̀đã 
muo ̣ n. 

                  
Sau mo ̣ t lúc bàn-bạc, chú Quang nha ̣ n tháy cháu miǹh yê u 

anh chàng thương-binh tha ̣ t lòng, và khó lay-chuyển lòng cháu. 
Chú o n-tòn nói: 
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ấy chỉ là một thương binh chứ phải đâu là kẻ bất lương vô đạo; 
nói cho đúng, anh ấy đã hy-sinh một phần thân thể cho Quốc-
gia trong cơn binh lửa, cho sự an-bình của nhiều người, anh An 
đã  làm tròn bổn phận của người thanh niên như ba con ngày 
xưa vậy. 

          
Ngân nói một hơi dài, mẹ nàng bực mình lớn tiếng: 

                    -Con dạy đời mệ đó ha ? Dù thế nào mệ cũng cương-quyết 
kho ng ga  con cho chàng phế-binh đó đâu. 

 Bà nói như tát nước vào ma ̣ t Nga n, ròi bo  đi. Ngòi mo ̣ t miǹh, 
lòng Nga n buòn áo-não, nàng khóc tha ̣ t nhiều. Trong mấy ngày 
liền, Ngân đêm hết lý lê  càu xin mệ tác-hợp cho nàng và An 
nhưng đều thất bại. Phần mẹ nàng, bà biết khó lay chuyển lòng 
con. Bà nhờ nhiều người trong thân-tộc, họ hàng nội ngoại, hết 
người nầy đến người khác, khuyên lơn, dỗ dành nàng từ bỏ ý 
định mà bà cho là điên rồ và cha c-cha n sễ làm ho ng tương lai 
cu a con. Vi ̀thương cháu, họ đã dùng hết lời hơn thiê ̣ t dõ dành, 
thuyết-phục nhưng ròi cũng kho ng ai lay chuyển được lòng dạ 
sa t-son của Ngân. 

    
Khoảng một tháng sau, nhân ngày cúng giỗ ông nội Ngân, 

gia-đình các cô, chú nàng đều có mặt. Chú Quang, người êm kế 
ba nàng, từ Đà-Lạt về dự lễ. Khi nghê câu chuyện, chú gọi riêng 
Ngân hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Ngân bày to  nõi lòng cu a miǹh và 
cầu mong chú Quang, với cương-vi ̣ là người trươ ng to ̣ c hiê ̣n 
tiền, ủng-hộ co  để mệ co  thua ̣ n ý cho co  và An được hạnh-phúc 
bê n nhau. Nghê cháu ta m-sự, nết ma ̣ t chú Quang thoáng buòn, 
chú ca m tháy xót-xa cho hoàn-ca nh cu a cháu, nhưng chú kho ng 
kho i ca m-phục Nga n là người sóng có tiǹh-nghiã. Lòng cao-
thượng cu a đứa cháu tha ̣ t hiếm tháy trong giới trê  thời nay. 

                      Tuy nhiê n, chú tha ̣ n-trọng khuyê n cháu: 
         -Ho n-nha n là viê ̣ c hê ̣-trọng, cháu pha i suy-nghi ̃kỹ để tránh 

đau khỏ sau này. Quyết-điṇh vo ̣ i-vàng, sau này a n-na n thi ̀đã 
muo ̣ n. 

                  
Sau mo ̣ t lúc bàn-bạc, chú Quang nha ̣ n tháy cháu miǹh yê u 

anh chàng thương-binh tha ̣ t lòng, và khó lay-chuyển lòng cháu. 
Chú o n-tòn nói: 
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        -Nếu cháu cương-quyết chọn An là bạn tram-năm, chú hứa 
chú sễ có thuyết-phục mệ cháu, chú hy-vọng mệ cháu sễ suy-
nghi ̃lại.  

                  
Nghê chú hứa giúp, Nga n mừng kháp-khơ i, cám ơn chú rối-

rít. Ngân mừng thầm vì đã có người thông-cảm và đứng về phía 
nàng. Để giúp đỡ Nga n như đã hứa, sau đám giõ, chú Quang ơ  
nán lại, chú dùng mọi lý lẽ thuyết phục chị dâu. Hai người bàn-
bạc khá lâu, cuối cùng mẹ Ngân có vẻ xiêu lòng. Trước khi ra về, 
chú Quang dặn dò Ngân: 

        -Mẹ cháu có vẻ mềm lòng rồi đó, cháu nên dùng tình cảm mệ 
con nài-ni  mệ cháu, chú tin là sễ có kết qua . 

          Nghê chú Quang nói, Nga n kho ng giáu được niềm vui, co  
tươi cười nói như rêo: 

                      -Dạ, cám ơn chú nhiều, chú giúp cháu, cháu mừng biết bao, 
cháu sẽ cố gắng van xin mệ nữa. 

          
Mấy hôm sau, thấy mẹ ngồi một mình, dáng đăm-chiêu 

.Ngân rón-rén ngồi bên cạnh, khẩn-khoản: 
        -Mẹ ơi, con biết mẹ thương con lắm, từ lúc ba tử trận, mẹ 

một mình vất-vả nuôi dạy chúng con. Vì thương con, mẹ luôn-
luôn mong muốn tương-lai các con được sống an-nhàn, hạnh-
phúc. Mẹ lo con sẽ vất vả nếu con  chọn anh thương binh làm 
chòng; xin mẹ tin con gái của mẹ, con biết An là người tốt, người 
có trình độ học-ván, có đạo-đức, chúng con sẽ có cuộc sống ổn 
định, hạnh phúc, con xin mẹ yên tâm. 

                   
Thấy mẹ yên lặng như suy nghĩ nhiều lắm, Ngân nha c lại di ̃

va ng xa xưa: 
      -Con nhớ rất nhiều lần, sau ngày đưa ba vào nghĩa-trang 
Quân-đội, những lúc nhớ ba mẹ thường nói:“Phải chi ba con chỉ 
bị thương, cho dù cụt tay, cụt chân, miễn còn sống trở về với vợ 
con thi ̀vui biết máy.” Mẹ đã thấy, chia cách là đau khổ biết bao 
nhiêu. Khi yêu nhau ai cũng mong muốn cùng sống trọn vẹn với 
nhau, ngoại hình xấu, đẹp là thứ yếu, phải không mẹ? Mẹ đừng 
bắt chúng con phải xa nhau, chúng con sẽ đau khổ lắm. Con thưa 
tha ̣ t với mệ, gia  sư  như anh An bi ̣ cụt ca  hai cha n, con cũng 
kho ng thể bo  anh áy được. 
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Nghê con nhắc lại kỷ niệm đau buồn, lòng bà sê thắt. Cảnh 
chồng tử trận, cảnh mẹ góa, con côi, cảnh vất vả ngược xuôi, lo 
mưu sinh giữa đô thành hoa-lệ, cứ như một khúc phim chầm-
chậm qua tâm-trí bà, nước mắt tuôn dài trên đôi má. Nghĩ đến 
tương lai con gái, trê  người, non dạ, vi ̀quá đa ̣ t nặng tình yêu, 
con bà không nhìn thấy khó khăn đang chờ trong mai hậu.Tuy 
nhiên, nghe con van-nài mãi, bà ca m đo ̣ ng và thương con là 
người chung-tiǹh, khiến lòng bà sê tha t. Kho ng nỡ chia rễ mói 
tiǹh ga n bó cu a hai đứa trê  đáng thương, bà kho ng càm lòng 
được. Na m cha ̣ t đo i bàn tay gày cu a con, lòng buòn hếo-ha t, bà 
chậm rãi nói: 

                    -Con nên nhớ, hôn nhân là việc hệ trọng cả cuộc đời con 
người, con phải suy nghĩ kỹ, sau nầy có gì trơ -ngại, con không 
được trách mẹ. 

  
Ngân mừng khấp-khởi, nàng ôm cổ mẹ, vui vẻ nói: “Chúng 

con cám ơn mẹ trăm ngàn lần, mẹ của con tuyệt vời quá”. Trong 
lúc ấy Ngân không hiểu thấu tâm-trạng mẹ mình như thế nào 
đâu. Bà đang nhìn xa-xăm, nhẹ tiếng thở dài, thì-thầm khán-vái 
“Mình ơi, mình có linh thiêng mình ráng phù hộ cho các con!” 
Khi tươ ng nhớ người chòng, người đã hy-sinh vi ̀Tỏ-quóc, như 
ti nh giác ngu  mê , bà tháy hỏ-thện và hói-ha ̣ n ràng, báy la u nay 
vi ̀lòng thương con, bà suýt quay lưng lại An, người đã anh-dũng 
xo ng-pha chiến-đáu ngoài tra ̣ n tuyến, kho ng kể gian-nguy để 
giữ an-biǹh cho da n to ̣ c. Bà thàm nguyê ̣n, sau này bà sễ đêm hết 
kha -na ng cu a miǹh, có giúp đỡ An, đứa con rể tương lai đáng 
kińh cu a bà cũng như những giúp những người cùng ca nh ngo ̣  
như An.  
 
Hồ thị Đậm     
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Nghê con nhắc lại kỷ niệm đau buồn, lòng bà sê thắt. Cảnh 
chồng tử trận, cảnh mẹ góa, con côi, cảnh vất vả ngược xuôi, lo 
mưu sinh giữa đô thành hoa-lệ, cứ như một khúc phim chầm-
chậm qua tâm-trí bà, nước mắt tuôn dài trên đôi má. Nghĩ đến 
tương lai con gái, trê  người, non dạ, vi ̀quá đa ̣ t nặng tình yêu, 
con bà không nhìn thấy khó khăn đang chờ trong mai hậu.Tuy 
nhiên, nghe con van-nài mãi, bà ca m đo ̣ ng và thương con là 
người chung-tiǹh, khiến lòng bà sê tha t. Kho ng nỡ chia rễ mói 
tiǹh ga n bó cu a hai đứa trê  đáng thương, bà kho ng càm lòng 
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Hồ thị Đậm     
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X  

Vườn hoa khoe sắc đón xuân sang 

Đón tết vui xuân pháo rộn ràng 

Tống cựu nghinh tân mừng xuân mới 

Sum sê cành quất chín cam vàng 

Nêu cao đầu ngõ xuân mơn mởn 

Rước phút giao mùa lộc bình an 

Đưa tiễn năm cũ mừng năm mới 

Cùng nhau cung chúc xuân huy hoàng. 

 
Trần Mạnh Chi 

 
 

 
 

 

Khi em về đất trời bừng rực rỡ 
Đàn bứom vàng bay lựon giữa mùa xuân 
Ta nhìn em lòng sao nhiều bỡ ngỡ  
Xưa xa nhau lòng rạn vỡ vô ngần 
 
Khi em về mùa hoa đăng nở rộ  
Cúc , Mai, Đào thơm ngát những mùi hưong  
Hồn ta như lạc vào cơn mê lộ  
Trong gió xuân ai hát khúc mê thừong  
 
Khi em về ta giật mình ngoảnh lại  
Đã một thời mình đánh mất đời nhau  
Kỷ niệm buồn mắt nhìn nhau ngần ngại  
Dấu yêu xưa như chợt sớm phai màu  
 
Khiếu Long 
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CHỢ HOA VÀ TẾT BÌNH DỊ  
Vĩnh Thông 

 
 
 
Khi tôi ngồi trước máy vi tính lốc cốc gõ những dòng nầy thì thật 
sự đã là hơi trễ so với cái không khí của mùa Tết bây giờ. Gọi là 
“mùa Tết” bởi vì nó không đơn thuần chỉ là ba ngày đầu tiên của 
năm mới. Cái không khí đó đã bắt đầu từ những ngày giữa tháng 
Chạp khi bấc sê sê lạnh vừa tràn về và kéo dài cho đến những 
ngày sau Tết. Mùa Tết là mùa có nhiều chuyện vui buồn nhứt 
trong năm, có lẽ bao bộn bề của chuyện áo cơm cũng chỉ đợi đến 
lúc nầy mới “tấn công” vào cuộc sống. Hầu như chuyện gì trong 
năm chưa thực hiện hoàn tất đều xuất hiện trong lúc nầy và bắt 
buộc người ta phải giải quyết như đang đánh đố sức người. 
Chuẩn bị cho Tết thì nhà ai nấy lo, việc ai nấy làm chứ ít ai quan 
tâm đến chuyện của mọi người xung quanh trong những ngày 
nầy. 
 
Cứ năm nào cũng vậy, vào những ngày cuối năm, mẹ chở tôi đi 
chợ Tết, chủ yếu là để mẹ chọn một cặp cúc đêm về chưng trước 
của nhà trong mấy ngày xuân. “Chợ Tết” là hai từ không xa lạ 
với mọi người, ở chợ Tết đặc biệt bán những thứ thường ngày 
ít có, hoặc không có hẳn. Liếc sơ qua chúng ta có thể thấy dừa 
tròn, dưa hấu cũng tròn, dưa Hoàng kim, sung… là những thứ ít 
bày bán hàng ngày, thậm chí có thể mỗi năm chỉ bán vào dịp 
nầy. 
 
Nói đến cái đặc biệt của chợ Tết thì không thể quên “đá” qua hoa 
Tết. Chợ hoa Tết với nhiều khu hàng, cách sắp xếp, cách bày bán 
phong phú, đa dạng: cúc, vạn thọ được trồng bán trong chậu 
thêo từng cặp dể chưng trước nhà, các cây kiểng bonsai, cây 
phát tài thì bán chậu lẻ, các loại hoa thì bán thêo nhánh… Náo 
nhiệt và thanh khiết – có thể nói là hai từ cô đọng được tất cả 
đặc điểm của chợ hoa ngày Tết. Ở đó, người bán kẻ mua tấp nập, 
lời bình phẩm về hoa kiểng rôm rả, tiếng mặc cả, ngã giá thêo 
kiểu “có kè bớt một thêm hai” cũng sôi nổi nhưng vẫn không 
làm mất đi cái thanh tao vốn có của các loài hoa kiểng. 



 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu 203
203 

 

CHỢ HOA VÀ TẾT BÌNH DỊ  
Vĩnh Thông 

 
 
 
Khi tôi ngồi trước máy vi tính lốc cốc gõ những dòng nầy thì thật 
sự đã là hơi trễ so với cái không khí của mùa Tết bây giờ. Gọi là 
“mùa Tết” bởi vì nó không đơn thuần chỉ là ba ngày đầu tiên của 
năm mới. Cái không khí đó đã bắt đầu từ những ngày giữa tháng 
Chạp khi bấc sê sê lạnh vừa tràn về và kéo dài cho đến những 
ngày sau Tết. Mùa Tết là mùa có nhiều chuyện vui buồn nhứt 
trong năm, có lẽ bao bộn bề của chuyện áo cơm cũng chỉ đợi đến 
lúc nầy mới “tấn công” vào cuộc sống. Hầu như chuyện gì trong 
năm chưa thực hiện hoàn tất đều xuất hiện trong lúc nầy và bắt 
buộc người ta phải giải quyết như đang đánh đố sức người. 
Chuẩn bị cho Tết thì nhà ai nấy lo, việc ai nấy làm chứ ít ai quan 
tâm đến chuyện của mọi người xung quanh trong những ngày 
nầy. 
 
Cứ năm nào cũng vậy, vào những ngày cuối năm, mẹ chở tôi đi 
chợ Tết, chủ yếu là để mẹ chọn một cặp cúc đêm về chưng trước 
của nhà trong mấy ngày xuân. “Chợ Tết” là hai từ không xa lạ 
với mọi người, ở chợ Tết đặc biệt bán những thứ thường ngày 
ít có, hoặc không có hẳn. Liếc sơ qua chúng ta có thể thấy dừa 
tròn, dưa hấu cũng tròn, dưa Hoàng kim, sung… là những thứ ít 
bày bán hàng ngày, thậm chí có thể mỗi năm chỉ bán vào dịp 
nầy. 
 
Nói đến cái đặc biệt của chợ Tết thì không thể quên “đá” qua hoa 
Tết. Chợ hoa Tết với nhiều khu hàng, cách sắp xếp, cách bày bán 
phong phú, đa dạng: cúc, vạn thọ được trồng bán trong chậu 
thêo từng cặp dể chưng trước nhà, các cây kiểng bonsai, cây 
phát tài thì bán chậu lẻ, các loại hoa thì bán thêo nhánh… Náo 
nhiệt và thanh khiết – có thể nói là hai từ cô đọng được tất cả 
đặc điểm của chợ hoa ngày Tết. Ở đó, người bán kẻ mua tấp nập, 
lời bình phẩm về hoa kiểng rôm rả, tiếng mặc cả, ngã giá thêo 
kiểu “có kè bớt một thêm hai” cũng sôi nổi nhưng vẫn không 
làm mất đi cái thanh tao vốn có của các loài hoa kiểng. 



204 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
204 

 

Chợ hoa Tết bắt đầu xuất hiện nửa đầu tháng Chạp. Khi cái lạnh 
dồi dào của những ngày bấc cắt xé lòng, những người bạn hàng 
chở hoa trên một ghê nhỏ chạy dọc thêo sông tìm chợ để mang 
lên bán. Những khu chợ đó đa phần nằm gần sông để tiện việc 
vận chuyển hoa kiểng từ dưới ghê lên bờ. Chúng nhanh chóng 
được trưng bày ngay trước chợ và để đó trong suốt những ngày 
Tết. 
 
Ở chợ hoa có một điều hơi đặc biệt nhưng lại ít ai chú ý, đó là 
người bán hoa. Hoa bán trong mùa Tết là thành quả của quá 
trình chăm sóc vất vả của các nghệ nhân hoa kiểng. Người bán 
hoa có thể là chính những nghệ nhân đó, cũng có thể họ chỉ là 
những bạn hàng bỏ mối hoa kiểng từ những người nghệ nhân. 
Nhưng dù là ai, họ cũng rất tâm huyết với hoa kiểng và với nghề 
“trôi nổi” của mình. 
 
Đêm 30 Tết, gần đến thời khắc Giao thừa, những người mua hoa 
cuối cùng của năm cũng trở về nhà chuẩn bị đón phút giao thời. 
Những người bạn hàng hoa kiểng cũng tranh thủ mua ít bánh 
mức, pha trà rồi dọn ra trước khu hàng hoa của mình để đón 
thời khắc đầu tiên của năm mới. Giao thừa, bao gia đình sum 
vầy quây quần bên nhau, ông bà nhận lời chúc Tết từ con cháu, 
những bao lì xì đầu tiên được đón lấy bằng một nụ cười đầy 
hạnh phúc. 
 
Trong khi mọi gia đình cùng nhau bên nồi bánh tét, bên tách trà 
nghi ngút thì ít ai biết rằng trong giờ phút thiêng liêng ấy, những 
người bán hoa Tết cũng vui vẻ với mâm bánh nhỏ của mình, 
niềm hạnh phúc đơn sơ, bình dị của ngày đầu năm được chuyền 
cho nhau cũng bằng những chiếc bánh, tách trà. Những người 
bạn hàng bán cạnh nhau mời nhau qua khu hàng của mình để 
cùng chia sớt những niềm vui đầu năm, con cái của họ cũng 
được nhận những bao lì xì từ cô bán cúc hay chú bán mai bên 
cạnh, số tiến ít thôi, nhưng nó ấm áp biết bao tình. 
Có lẽ, lúc nầy đây, ai đó sẽ thấy hơi chạnh lòng, muốn bỏ đi tất 
cả lo toan để tìm về ngôi nhà nhỏ của mình, vui cùng gia đình 
trong những ngày đầu năm mới. Nhưng ngồi bên những chậu 
hoa kiểng, nhìn những ngôi nhà sáng rực đèn và nghi ngút khói 
hương tự nhiên họ lại thấy mình như hòa vào niềm vui của 
những người xa lạ, không thân thích, vẫn thấy cái Tết nó nồng, 
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nó ấm biết bao. Chợt tôi nhớ đến hai câu của nhà thơ Trịnh Bửu 
Hoài: 
 
“Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp 
Quê nhà một góc nhớ mênh mông” 
 
Một chậu kiểng được chuyển lên xê – một nụ cười đáp lại, cũng 
là một niềm vui nhỏ được nhân đôi. Những người bán hoa vẫn 
ngồi đó dõi mắt thêo những chậu hoa kiểng của mình và những 
hoạt động ngày Tết của mọi người, họ thầm chúc cho mọi người 
một cái Tết an lành. Hoa mai vẫn nở và những tiếng cười nói 
tươi vui vẫn tiếp diễn, ít ai nghĩ rằng đêm Giao thừa có những 
người hưởng niềm vui bình dị nơi đất khách. 
Chợ Tết, hoa Tết và những nỗi niềm ngày Tết có lẽ là nỗi ám ảnh 
hàng năm và tốn không biết bao nhiêu giấy mực của mấy ông 
nhà văn, nhà thơ. Còn riêng người viết bài nầy thì lòng nhiều 
niềm trắc ẩn khi được nghê, được biết, được nhìn thấy những 
ngày Tết của bạn hàng hoa kiểng. Xin được làm cái công việc ghi 
chép lại những niềm vui đơn sơ, bình dị ấy và xin được sẻ chia 
với họ một chút may mắn trong những ngày đầu năm nầy. 
 
Những buổi tối cuối năm, tôi lại ra chợ hoa, không để mua hoa, 
mà chỉ nhìn những người bán hoa rồi mỉm cười một cái rất nhẹ, 
hy vọng rằng những cái Tết sau sẽ không còn nhiều người phải 
trôi nổi giữa chợ đời. 
 
Chắc những người bán hoa sẽ không nhìn thấy tôi đang mỉm 
cười. 
  
Vĩnh Thông 
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Vĩnh Thông 
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Muøa xuaân môùi sang 
Cao Mỵ Nhân 

 
 
 
 

Bướm trắng đậu trên áo tăng 

Tưởng đâu hoa lài vương cánh 

Khép mi chờ sương lấp lánh 

Giọt lệ thầm rơi tan theo 

 

Trưa rằm chùa vẫn quạnh hiu 

Áo tăng vàng như áo Phật 

Bướm vàng bỗng bay đi mất 

Hồ Điệp hay là Trang Sinh 

 

Giọng tăng lẫn với  lời kinh 

Nam mô, yết  đế, yết đế 

Ma ha, bóng ai tái thế 

Thưa không, Kim điệp đăng quang 

 

Trầm hương ngào ngạt mênh mang 

Hoang liêu bước chân hành giả 

Bướm hồng lượn quanh vô ngã 

Bạch thầy, mùa xuân mới sang 

 
Cao Mỵ Nhân 
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ĂN TẾT Ở NHÀ QUÊ  
Lương Thư Trung 

 
 
Không khí làm chia lúa ăn Tết vô cùng náo nức, vui vẻ đối với 
người lớn mà trẻ con cũng mừng vì được dịp ăn thịt . Nửa đêm 
về sáng ngày hai mươi tám Tết, trong ngọn ngoài vàm đâu đâu 
cũng nghê tiếng bị chọc huyết để làm thịt. Ngoài con đường đất 
vắng lặng lên lỏi qua những mảnh vườn tược sầm uất, người 
nhà quê kẻ cầm đèn, người cầm đuốc lá dừa đi về hướng các nhà 
trong xóm đang làm thịt để chọn những miếng thịt vừa ý. Đi sớm 
vậy, nhiều khi đến nơi thịt đã bán hết vì có người khác đã dặn 
từ trước hoặc đã đến trước và mua hết sạch. Chủ nhà làm thịt , 
nghèo gì thì nghèo nhưng cũng để lại bộ đồ lòng như ruột, gan, 
phèo, bao tử nấu cháo lòng mời bà con chòm xóm lai rai lấy thảo 
với mình vì đã nghĩ tình nên mới đến tiếp giúp làm và chia lúa 
như vậy. Rượu đế rót đầy ly, mời qua mời lại, tiếng nói tiếng 
cười như quên cái cực nhọc thường ngày mà vui vầy ba ngày 
Tết... 

 
Kể từ rạng đông hai mươi tám tháng Chạp, tức là hai mươi tám 
Tết, sau khi chia lúa thịt về, công việc săn sóc lúa thóc cứ tiếp 
tục như xịt thuốc sâu ngừa rầy bám vào gốc lúa, ngừa sâu lá 
hoành hành, xịt thuốc dưỡng lá dưỡng bông, rải phân muối ớt 
(phân Kali) cho lúa cứng mình trổ bông chắc hột v.v... Ngoài ra, 
còn lo nhém bộng đập giữ nước đầy ruộng vì lúa lúc nào cũng 
cần có nước để tăng trưởng và nuôi hạt đầy đặn. Đó là việc của 
phía đàn ông. Còn các chị lại lo đi chợ Tết. 
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ĂN TẾT Ở NHÀ QUÊ  
Lương Thư Trung 
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Từ ngày 25 tháng Chạp là ở các chợ đã có vẻ Tết rồi, kẻ mua 
người bán ồn ào, tấp nập. Ở nhà quê, người đi bộ, kẻ bơi xuồng 
cứ rào rào trên sông với mái dằm nhịp nhàng chẻ nước cùng 
tiếng nói cười vui vẻ, uyên thiên mọi sự. Người nhà quê thường 
mang ra chợ vài chục trái cây, năm ba con , con vịt, mấy thúng 
giạ cải bẹ xanh đã trồng được, năm ba ký cá lóc vừa mới tát hầm, 
tát mương để bán vào dịp Tết kiếm chút tiền sắm Tết. Ngược lại, 
xuồng nào đi chợ Tết về cũng đầy những chậu bông vạn thọ, 
bông cúc, bông mai, rau cải, nhang đèn, pháo đỏ, dưa hấu, cam 
quít cùng những câu đối, câu liễn viết bằng mực tàu bút lông của 
những ông đồ còn sót lại giữa thời buổi văn minh ngày nay. Quê 
tôi, có chú Bảy Lạc, tinh thông Hán học, năm nào cũng viết liễn 
chữ Nho, không bán ở chợ mà chỉ để tặng bà con nào muốn có 
câu đối, câu liễn trong ba ngày Tết, chú rất sẵn lòng. Dường như, 
ở nhà quê, tuổi già của chú Bảy Lạc mỗi lần được dịp viết những 
nét chữ sắc sảo trên tờ giấy hồng điều như vậy vào những ngày 
đầu năm mới, chú đã thấy đời mình vui vô cùng và đáng sống 
rồi! Chú nhớ chữ Nho dữ lắm, như nhớ lại những ngày cực thịnh 
của cái học nhà Nho cùng nền tảng lễ nghĩa nơi thôn quê, xã hội, 
gia đình một thời! Tuổi già nào mà không có những ngày nhớ lại 
cái thời dĩ vãng của mình!? Nhưng có điều quan trọng là nhớ về 
dĩ vãng để đời sống vui lên hay chìm vào dĩ vãng rồi khổ lụy 
thêm mà thôi. Điều này tùy thuộc riêng mỗi người, không ai 
giống ai, mà cũng không ai bắt chước ai được trong đời sống 
riêng tư, khác biệt... 
Chợ Tết ở nhà quê nó khác chợ ngày thường chẳng những về 
những loại hàng hóa mà còn khác ở chỗ những ngày chợ Tết là 
những buổi chợ bán suốt cả ngày lẫn đêm. Miệt Hậu Giang, 
những loại trái cây bán đầy các chợ Tết là cam sành, quít hồng, 
quít ta, quít đường, bưởi, mận v.v.. được các ghê từ Lai Vung, 
Long Hậu thuộc Sa Đéc; Cái Mơn thuộc Bến Trê; Phong Điền, Cầu 
Nhím thuộc Cần Thơ và các miệt vườn dưới Vĩnh Long chở đi 
bán khắp cùng các chợ quận, chợ làng. Riêng vùng An Hữu, Giáo 
Đức, Cái Bè, Ngã Ba Trung Lương (Mỹ Tho) người làm vườn còn 
biết cách xịt thuốc kích thích cho xoài trổ bông để có những trái 
xoài cát chín thơm phức để bán đúng vào những ngày Tết. Còn 
dưa hấu thường thường người ta mang lên từ Rạch Giá, Hà Tiên 
hoặc miệt cầu số Năm, Tri Tôn, những vùng này trồng dưa 
hấuTết rất đúng mùa. Thêo kinh nghiệm, dưa hấu mà bón phân 
dơi, phân tép là ruột dưa nhiều cát và chín ngọt nhất. Những cặp 
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dưa nhứt trái lớn nặng trịch, ruột đỏ au, ngọt lịm dán chữ 
Phước, chữ Lộc, chữ Thọ viết trên giấy hồng điều làm tăng thêm 
vẻ Tết, vẻ Xuân, không thể thiếu được . Còn hoa kiểng, miệt các 
xã thuộc vùng Sa Đéc trồng hoa bán Tết nổi tiếng. Những chợ 
hoa ở đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) vào dịp Tết hằng năm cũng 
có sự góp mặt của hoa kiểng vùng Sa Đéc. Người bán người mua 
tấp nập, hối hả chên chân nhau mà đi mua sắm. Người bán ngủ 
ngay nơi đống hàng hóa của mình và cũng vội vàng, nôn nóng 
mong cho bán hết hàng sớm để cũng về nhà kịp rước ông bà vào 
chiều ba mươi Tết. 
Làm gì thì làm, đến chiều ngày ba mươi Tết, vườn tược, nhà cửa, 
sân trước, sân sau, đâu đấy đã sẵn sàng, sạch sẽ để bắt đầu chờ 
Tết. Trên bàn thờ ông bà đã được chưng bày hoa quả, câu đối, 
câu liễn đỏ chói, nhang đèn, trà bánh tươm tất. Ngoài sân , nơi 
bàn ông Thiên cũng sẵn sàng với nước cúng Trời, trái cây cùng 
cái lục bình cắm vài cành mai vàng lung lay thêo gió xuân nhè 
nhẹ. Mấy năm trước còn cho đốt pháo, nơi gốc mai già cũng 
được trêo lủng lẳng vài dây pháo tiểu làm từ kinh B (Tân Hiệp) 
do đồng bào di cư làm. Nay thì tiếng pháo chỉ tưởng tượng trong 
nỗi nhớ một thời thôi! Thuở trước, trong mấy ngày Tết, ngày 
nào cũng đốt pháo. Đặc biệt vào giờ Giao Thừa pháo tiểu, pháo 
đại nổ rền vang khắp thôn xóm; thời còn chiến tranh các đồn 
nghĩa quân, các đơn vị đồn trú nơi xa còn bắn cả súng thiệt để 
mừng năm mới. Có người còn lấy gốc trê khoét lỗ cho khí đá và 
chế nước vào rồi dùng rọi châm lửa mà đốt, tiếng nổ rất lớn làm 
kinh động xóm làng. Người nhà quê chỉ nghĩ đốt pháo là để vui 
chơi, mừng rỡ năm mới, chứ không có ý nghĩ gì khác. Nhưng thêo 
tục truyền, trong "Kinh Sở Tuế Thời Ký" có nói rằng:" Sơn tiêu 
(ma núi) mà phạm vào người thì người ấy bị đau bịnh. Mà loại 
sơn tiêu này chỉ sợ có tiếng pháo, hễ đốt pháo thì nó không dám 
đến. Do đó, đốt pháo còn để trừ ma quỉ." 
Đêm ba mươi Tết, trời tối đên như mực, còn gọi là đêm trừ tịch. 
Bà con dưới ruộng không quan tâm tới điển tích đêm trừ tịch, 
mà chỉ hay nhắc "tối như đêm ba mươi" ám chỉ những người tối 
dạ. Nhưng chiều ba mươi Tết, mỗi nhà thường chặt trê làm cây 
nêu, buộc giấy tiền vàng bạc, vài trái cau tầm vung (cau già như 
trái chín, có màu vàng), mấy lá dứa, lá trầu có ý để trừ khử ma 
quỉ vào nhà vào ngày đầu năm. Vào lúc "0" giờ đêm ba mươi Tết 
là bắt đầu cúng Giao Thừa. Giờ phút thiêng liêng đầu năm này, 



 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu 209
209 

 

dưa nhứt trái lớn nặng trịch, ruột đỏ au, ngọt lịm dán chữ 
Phước, chữ Lộc, chữ Thọ viết trên giấy hồng điều làm tăng thêm 
vẻ Tết, vẻ Xuân, không thể thiếu được . Còn hoa kiểng, miệt các 
xã thuộc vùng Sa Đéc trồng hoa bán Tết nổi tiếng. Những chợ 
hoa ở đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) vào dịp Tết hằng năm cũng 
có sự góp mặt của hoa kiểng vùng Sa Đéc. Người bán người mua 
tấp nập, hối hả chên chân nhau mà đi mua sắm. Người bán ngủ 
ngay nơi đống hàng hóa của mình và cũng vội vàng, nôn nóng 
mong cho bán hết hàng sớm để cũng về nhà kịp rước ông bà vào 
chiều ba mươi Tết. 
Làm gì thì làm, đến chiều ngày ba mươi Tết, vườn tược, nhà cửa, 
sân trước, sân sau, đâu đấy đã sẵn sàng, sạch sẽ để bắt đầu chờ 
Tết. Trên bàn thờ ông bà đã được chưng bày hoa quả, câu đối, 
câu liễn đỏ chói, nhang đèn, trà bánh tươm tất. Ngoài sân , nơi 
bàn ông Thiên cũng sẵn sàng với nước cúng Trời, trái cây cùng 
cái lục bình cắm vài cành mai vàng lung lay thêo gió xuân nhè 
nhẹ. Mấy năm trước còn cho đốt pháo, nơi gốc mai già cũng 
được trêo lủng lẳng vài dây pháo tiểu làm từ kinh B (Tân Hiệp) 
do đồng bào di cư làm. Nay thì tiếng pháo chỉ tưởng tượng trong 
nỗi nhớ một thời thôi! Thuở trước, trong mấy ngày Tết, ngày 
nào cũng đốt pháo. Đặc biệt vào giờ Giao Thừa pháo tiểu, pháo 
đại nổ rền vang khắp thôn xóm; thời còn chiến tranh các đồn 
nghĩa quân, các đơn vị đồn trú nơi xa còn bắn cả súng thiệt để 
mừng năm mới. Có người còn lấy gốc trê khoét lỗ cho khí đá và 
chế nước vào rồi dùng rọi châm lửa mà đốt, tiếng nổ rất lớn làm 
kinh động xóm làng. Người nhà quê chỉ nghĩ đốt pháo là để vui 
chơi, mừng rỡ năm mới, chứ không có ý nghĩ gì khác. Nhưng thêo 
tục truyền, trong "Kinh Sở Tuế Thời Ký" có nói rằng:" Sơn tiêu 
(ma núi) mà phạm vào người thì người ấy bị đau bịnh. Mà loại 
sơn tiêu này chỉ sợ có tiếng pháo, hễ đốt pháo thì nó không dám 
đến. Do đó, đốt pháo còn để trừ ma quỉ." 
Đêm ba mươi Tết, trời tối đên như mực, còn gọi là đêm trừ tịch. 
Bà con dưới ruộng không quan tâm tới điển tích đêm trừ tịch, 
mà chỉ hay nhắc "tối như đêm ba mươi" ám chỉ những người tối 
dạ. Nhưng chiều ba mươi Tết, mỗi nhà thường chặt trê làm cây 
nêu, buộc giấy tiền vàng bạc, vài trái cau tầm vung (cau già như 
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mọi nhà đều đèn nhang, trà nước, bánh trái được mang lên bàn 
thờ, bàn ông Thiên lo cúng Giao Thừa. Thêo tục lệ ở nhà quê tin 
mỗi năm có một ông Thần trông nom việc đời, hết năm, ông 
Thần cũ bàn giao công việc cho ông Thần mới, cho nên cúng tế 
đêm giao thừa là để tiễn đưa ông Thần cũ và đón mừng ông 
Thần mới. Các bậc nhà Nho kỳ cựu trong thôn quê như Thầy Bảy 
Lạc ở quê tôi thường kể ông thần trông coi công việc mỗi năm 
là ông "Hành Khiển". Vào giờ phút thiêng liêng này, ông già bà 
cả hoặc người lớn tuổi thường để ý lắng tai nghê muông trong 
trời đất hay gia súc trong nhà loài nào cất tiếng đầu tiên vào 
năm mới, và căn cứ vào đó mà đoán năm mới thuận lợi hay hạn 
hán, thiên tai. Ở nhà quê, người ta gọi những giống vật có tiếng 
kêu trước tiên vào đầu năm như vậy là loài vật ấy "ra đời". 
Vào lễ Giao Thừa, nếu con cháu ở gần, cha mẹ dẫn con đến phủ 
đường thờ ông bà mà cúng lễ, mừng tuổi ông bà. Nếu con cháu 
ở xa, sáng hôm sau, tức ngày Mùng Một Tết về quây quần bên 
cha mẹ mừng tuổi ông bà, cha mẹ với trà bánh, lễ vật ngày Tết. 
Nếu con cháu nghèo khó, chỉ về thăm và cúng lạy mừng tuổi ông 
bà, cha mẹ tỏ cái lòng hiếu đạo cũng đáng khên rồi. 
Lương Thư Trung 
 

 
Đêm qua mộng lại thật gần 

Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh! 
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Khiêm Cung 

 
Sinh hoạt tết nguyên đán ở nhà quê thời niên thiếu là một trong 
những kỷ niệm đẹp của đời tôi. Dạo ấy tôi chưa đầy mười tuổi, 
gia đình tôi sống tại làng Bắc Nam, ngay biên giới tỉnh Châu Đốc 
cũ và nước Cam Bốt, ngày nay gọi là Cam-Pu-Chia. Lúc bấy giờ 
Việt Nam còn thuộc Pháp cũng như hai nước láng giềng Miên và 
Lào trong khối ba nước Đông Dương. Sau nầy khi học sử, tôi mới 
biết chiến tranh thứ hai đã đến hồi khốc liệt, nhưng làng tôi lúc 
đó tương đối thanh bình, và riêng tôi, tôi chỉ biết những thú vui 
trẻ con, có hay biết gì chiến tranh. 
Anh trai tôi mất lúc lên ba, tôi trở thành đứa con trai trưởng của 
cha mẹ tôi, cũng là cháu đích tôn của ông bà nội, được cả đại gia 
đình thương mến. Cha tôi đi đâu thường dẫn tôi thêo. 
Năm nào cũng vậy, bước sang tháng chạp sinh hoạt trong làng 
bắt đầu nhộn nhịp. Tiết trời cuối đông sê lạnh, gió may hiu hiu 
thổi, tiếng cu gáy khắp nơi, báo hiệu mùa xuân và tết sắp đến. 
Người lớn có vẻ bận rộn, trẻ con cảm thấy náo nức trong lòng, 
mong đến ngày tết mặc quần áo mới, nhận bao lì xì đỏ. 
Khoảng 20 tháng chạp, tôi lẽo đẽo thêo cha tôi đi tảo mộ ông bà 
cố, bà nội và cô Bảy, êm ruột của cha tôi. Khu mộ ở phía sau hè, 
cách nhà không xa. Lúc bấy giờ ông nội tôi còn sống, ông ở nhà 
riêng bên cạnh nhà tôi, có cô Sáu, chú Út tôi ở chung. Cha cầm 
một cái chét giẫy cỏ, đắp đất lại các mộ, cắm bông vạn thọ, thắp 
nhang, đèn cầy (nến), đốt giấy tiền vàng bạc, thành tâm khấn vái 
các hương linh. Cha cũng cắm nhang cho những ngôi mộ chung 
quanh, coi đó là những láng giềng tốt của ông bà cố, bà nội và cô 
Bảy. 
Trở về nhà, cha lau dọn bàn thờ ông bà, chùi bộ lư hương với 
khế chua chấm tro củi hốt trong cà ràng. Bộ lư chùi xong vàng 
bóng. Cà ràng là bếp lò bằng đất nung, gồm một cái hộc để chụm 
củi và chứa tro, hình dáng hao hao giống như con số 8, phình 
tròn ở hai đầu, hơi êo lại ở chính giữa, phình tròn ở trước nhỏ 
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có ba cục gu để bắc nồi chảo. Người địa phương còn gọi cái cà 
ràng là ông Táo, một cục gu tượng trưng cho bà Táo, hai cục gu 
kia tượng trưng hai ông Táo thêo truyền thuyết bà Táo sống 
chung với hai ông. 
Cha ra ngoài đồng tìm chặt một nhánh mai lớn, lá ít nụ nhiều, 
đêm về hơ phần gốc trên lửa để hoa nở nhiều vào đêm giao thừa. 
Cha cũng sắp một dĩa quả tử trái cây, gồm một trái dưa hấu có 
dán chữ Phước màu đên viết trên giấy đỏ và thêm những loại 
trái cây khác thành ra ngũ quả. Thêo người lớn giải thích, chữ 
Phước và năm loại trái cây tượng trưng cho “ngũ phúc lâm 
môn”, năm thứ phước lớn vào nhà là phú (giàu có), quý (sang), 
thọ (sống lâu), khang (khỏê mạnh), ninh (bình yên). Bây giờ một 
số người miền nam hay chưng trái mãng cầu, trái dừa, trái đu 
đủ và trái xoài để cầu cho làm ăn có tiền vừa đủ xài. Đó là một 
ước mong hết sức khiêm tốn và tri túc. Nhưng nếu cho đó là cổ 
lệ của người miền nam thì không đúng, người ta mới bày ra cái 
lệ nầy thời gian gần đây. 
Năm nào cũng vậy, cha tôi không bao giờ quên nhờ ông Hai Phát, 
một thầy đồ ở trong làng viết giùm một đôi liễn đỏ dán trên hai 
cây cột nhà trước bàn thờ ông bà và rất nhiều chữ phước để dán 
lên trên các chậu kiểng, các dụng cụ nông nghiệp như cày, 
bừa…v.v. Đâu đâu cũng thấy chữ Phước viết bằng chữ nho. 
Thời bấy giờ chữ nho rất được trân quý vì đó là chữ của thánh 
hiền. Những tờ giấy có viết chữ nho phải được để nơi nào trang 
trọng, nếu không còn sử dụng thì đêm đốt, để rơi vải trên đất, 
người ta đạp nhầm sẽ mang tội. Đó là lời khuyên của người tuổi 
tác. Cuối mỗi năm mấy cụ đồ viết lĩễn bằng chữ nho có dịp trổ 
tài: 

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ 
Bên phố đông người qua 
Bao nhiêu người thuê viết 
Tắm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa, rồng bay”  

(Vũ Đình Liên-Ông Đồ) 
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Ngày nay chữ nho đã bị mai một, người ta dùng chữ Việt để viết 
liễn đối thêo thư pháp, cây nhà lá vườn, đọc hiểu liền, nhưng 
đâu kém phượng múa rồng bay. 
Cha còn ra sau vườn đốn ba cây trê, một cây dùng làm cây nêu 
dựng nơi giáp cạnh nhà ông nội và nhà tôi vào ngày 23 tháng 
chạp để trừ tà ma đến khuấy nhiễu trong những ngày táo quân 
vắng nhà, về thiên đình báo cáo những sự việc trong năm đã xảy 
ra ở trần thế. Cha cắt hai cây trê còn lại thành mấy khúc dài một 
mét rưỡi, cắm dọc bờ sông trước nhà ông nội và nhà tôi, trên 
mỗi cọc trê có một thếp đèn dầu cá với tim đèn bằng vải gác lên 
trên vành thếp đèn. Nhà nào cũng có mấy cọc trê để thếp đèn 
dầu cá. Đêm giao thừa, đèn dầu cá được thắp lên, ánh đèn phản 
chiếu lung linh xuống mặt nước sông, thấy như ở mỗi bờ sông 
có hai hàng đèn, một hàng trên bờ, một hàng dưới nước, rực rỡ 
đón chào năm mới ở làng quê xứ cá. 
Mẹ và hai chị tôi cũng hết sức bận rộn, nào là may quần áo mới 
cho cả nhà, nào là gói bánh tét nhưn chuối và nhưn đậu xanh, 
thịt mở; bánh ít, bánh qui, mức bí, xôi đậu xanh nước cốt dừa 
cúng ở nhà, cúng bên nhà ông nội và cúng đình, …Mẹ không 
quên làm dưa giá và nấu một nồi thịt ba rọi kho chung với hột 
vịt. Vui làm sao khi chị êm quay quần quanh cái bếp dã chiến 
nấu bánh tét phía sau hè, cha đào đất thành một hố sâu như cái 
hộc cà ràng, đặt 3 cục gạch trên miệng hố để bắc nồi bánh tét 
lên, lửa hồng than củi bùng lên, nổ tí tách rất vui tai hòa với tiếng 
cười đùa của chị êm tôi. 
Thỉnh thoảng mẹ trở lớp bánh tét phía trên xuống dưới nồi, phía 
dưới lên trên để bánh chín đều. Mẹ làm bánh rất khéo, nhứt là 
bánh qui làm bằng bột bắp rấm. Rấm bắp là ngâm bắp hột trong 
lu hay khạp nước, vài ba ngày thay nước một lần cho đến khi 
bắp hột tróc vỏ thành bột, lọc bỏ vỏ lấy bột phơi khô để dành 
làm bánh. Mẹ xôi nếp với đậu xanh nước cốt dừa để cúng đình, 
béo và rất thơm ngon. Cúng đình xong, Ban Hương chức Hội tề 
ăn khên đáo để. 
Ngày 23 tháng chạp dựng cây nêu và đưa ông Táo về trời, cha 
mẹ tôi cúng thèo lèo, gồm có kẹo đậu phộng, kẹo mè đên, đậu 
phộng bọc đường đủ màu, trắng, đỏ, xanh…v.v. Đó là món hảo 
của tôi. Sau lễ cúng đưa ông Táo, gia đình tôi không đốt nhang 
nữa, lư hương được lau quét sạch tro, cho tới ngày cuối tháng 
chạp mới thắp nhang đón ông bà và cúng giao thừa. 
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chạp mới thắp nhang đón ông bà và cúng giao thừa. 
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Mẹ tôi thường căn dặn con cái nên tránh những điều cấm kỵ 
trong những “ngày tư ngày tết” như gây gổ, làm đổ bể đồ đạc, 
không xin lửa hoặc cho lửa người khác, mấy chị phải gánh nước 
sông đổ đầy lu đầy khạp, không quét nhà, nếu có quét thì quét 
vô không được quét ra…Ôi thôi! Bao nhiêu việc cần làm, bao 
nhiêu điều phải tránh. 
Giờ phút quan trọng sắp đến, giờ giao thừa. Nhà nhà chuẩn bị 
tống cựu nghinh tân, tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới với 
niềm hy vọng đạt được những thành tựu mới. Cha mặc áo dài 
khăn đóng, mẹ áo dài, trẻ con chúng tôi đều mặc quần áo mới. 
Cha mẹ thắp nhang cúng lạy bàn thờ ông bà, rồi cúng lạy trước 
bàn thông thiên. Chúng tôi cúng lạy thêo cha mẹ, rồi thêo cha 
mẹ qua cúng bên nhà ông nội. 
Pháo bắt đầu nổ ở đầu trên xóm dưới: 
-Tạch, tạch, đùng… tạch, tạch, đùng… 
-Xì…xì…xì…đùng! 
Có đủ loại pháo: pháo tiểu thân tròn bằng đầu đủa, pháo đại lớn 
gấp ba bốn lần pháo tiểu, pháo thăng thiên hơi xịt ra phía dưới 
đẩy thân cây pháo bay lên nổ trên không. 
Con nít như tôi thì đốt pháo kim, thân tròn cỡ cây nhang nhỏ 
nhứt, dài khoảng một phân rưỡi. Thích đốt pháo mà sợ tiếng 
pháo nổ, tôi đứng xa xa, tay rung rung cầm cây nhang vói đưa 
tới châm vào đầu dây pháo, dây pháo cháy, tôi buông cây nhang, 
bịt tai lại, chạy ra xa nhìn pháo nổ tí tách. Tiếng trống múa lân 
hòa cùng tiếng phèng la, chụp chõa vang dội ở khu phố người 
Hoa ngoài vàm, pháo nổ hàng loạt. 
Chị êm tôi mừng tuổi cha mẹ, ông nội, cô Sáu, chú Út, nhận được 
nhiều bao lì xì đỏ. Con nít thường chúc người lớn bằng những 
câu chữ Hán học thuộc lòng, không rõ ý nghĩa là gì, như: bách 
niên trường thọ, phước như đông hải, thọ tỉ nam sơn…, còn chúc 
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Có những sòng lô tô vui nhộn. Mỗi người bỏ tiền ra mua một bộ 
gồm có mấy tấm giấy bìa cùng một màu, màu xanh dương, màu 
xanh lá cây, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím…Trên mỗi 
tấm giấy bìa có in bốn hàng số, mỗi hàng gồm có 5 số. Số của 
một bộ giấy bìa cùng màu không trùng nhau. Một người làm cái 
thò tay vào trong một cái bọc vải bóc ra từng số trong tổng số 
90 số lô tô, rồi đọc câu thiệu của mỗi số bóc được, như: 
-Mẫu tử tình thâm, là con số 25.  
-Dương Trung, Lý Nghĩa vâng lệnh Bao Công, bắt Lạc Mạo 
Phong, bắt nhầm Hải Thọ, là con số 2 đó… 
Mỗi người chơi lô tô trải các tấm bìa lô tô trước mặt, ghi nhận 
các số lô tô nhà cái đã bóc ra. Người nào trúng được đầy đủ 5 số 
cùng một hàng thì gọi là “kinh”, tức là trúng lô tô, lấy được số 
tiền mà mọi người đã bỏ ra mua lô tô, sau khi trừ ra tiền xâu của 
chủ sòng. 
Người lớn con nít đều thích chơi bầu tôm cá cọp. Trò cờ bạc nầy 
ai cũng biết gồm có một tờ giấy lớn có in 6 hình: trái bầu, con 
tôm, con cá, con cọp, con , con cua; 3 hột lúc lắc, mỗi hột có 6 
mặt in hình 6 biểu tượng trên. Nhà cái để 3 hột lúc lắc trên một 
cái dĩa nhỏ, úp cái chén lên, lắc mạnh mấy cái rồi để dĩa xuống. 
Các tay con muốn đặt cửa nào thì đặt tiền vào cửa đó trên tấm 
giấy lớn. Nhà cái giở cái chén ra, mọi người rộ lên: 
-Cá, , cua. 
Người nào đặt các cửa trên thì đặt một xu trúng một xu. 
Lần khác: 
-2 trái bầu, một con tôm. 
Người nào đặt bầu thì trúng gấp đôi. 
Khi nào giở chén ra thấy có hột lúc lắc nằm nghiêng, gọi là bị kê 
hột thì phải lắc dĩa lại thêo quy định đã ghi trên tờ giấy lớn “kê 
hột huề”. 
Tôi mê bầu tôm cá cọp hơn bánh tét, thịt kho dưa giá. 
Mẹ tôi rất sợ khách đến xông nhà. Để cho chắc ăn, năm nào cũng 
vậy, mẹ bảo các con đi ra ngoài rồi đi vào, đạp vào ngạch cửa 
nhà, mẹ quan niệm trẻ con trong trắng, hồn nhiên xông nhà nếu 
không tốt cũng vô thưởng vô phạt. Nhưng hình như xông nhà 
cũng linh nghiệm thật, có lẽ nhờ con cái xông nhà mà cha mẹ tôi 
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có được hào con, sanh đẻ bảy tám đứa con, rất vui nhà, vui cửa, 
“bi nhiêu thì bi”, “trời sanh voi trời sanh cỏ” mà! 
Thêo tục lệ, tết nguyên đán kéo dài khoảng nửa tháng, bảy đến 
tám ngày của năm cũ và bảy ngày đầu của năm mới (ngày 23 
tháng chạp dựng nêu, đưa ông Táo về trời, ngày mồng 7 hạ nêu), 
nhưng làng tôi, công việc ruộng rẫy là phụ, còn nghề cá mắm , 
gọi là nghề hạ bạc, mới là chánh. Cá tôm đầy sông rạch, ao hồ, 
rất dễ đánh bắt, tiền bạc kiếm dễ dàng. Dân làng có tiền, cờ bạc 
cho thỏa thích, vì vậy mà cái tết kéo dài triền miên, dân làng tôi 
thường biện bạch cho sự ham vui của mình: 
Tháng giêng là tháng ăn chơi 
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. 
Có người thua cháy túi, cởi áo vắt vai, đi vòng vòng coi người 
khác đánh (bài), hoặc mượn tiền để đánh tiếp. Bài bạc thì có 
người ăn kẻ thua, người nào ăn thì phải chung một ít tiền xâu 
cho người chủ sòng, ăn qua ăn lại “thằng xâu” ăn hết, rốt cuộc ai 
cờ bạc cũng nghèo. 
Đó là những sắc thanh ngày cũ. Cái gì cũng thay đổi thêo thời 
gian. Niềm vui và nét đẹp của mỗi thời kỳ mỗi khác nhau. Xã hội 
ngày một văn minh tiến bộ, ngày nay pháo bông đã thay cho 
pháo đốt, những chậu mai, những chậu mãn đường to lớn thay 
cho cành mai vàng nho nhỏ cắt phía sau hè, cao lương mỹ vị thay 
cho thịt kho dưa giá, những canh bạc lớn trong casino thay cho 
các sòng bài cò con. Nếu ông bà ta sống lại để ăn tết với con cháu, 
chắc chắn các cụ sẽ hoa mắt và rất ngỡ ngàng với sinh hoạt tết 
ở xứ mình ngày nay, cái gì cũng “hoành tráng”, cái gì cũng “ấn 
tượng”. 
Đối với tôi, hình ảnh bộ quần áo mới, phong pháo kim, những 
bao lì xì đỏ, bao nhiêu ngọn đèn dầu cá lêo lét dọc bờ sông, các 
sòng bài, sòng bầu tôm cá cọp, sòng lô tô… đã kết thành kỷ niệm 
đẹp về những cái tết thanh bình ở thôn quê thời niên thiếu với 
bao nỗi luyến nhớ không nguôi. 
 
Khiêm Cung 
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Teát queâ mình ngaøy aáy 
Minh-Nguyệt Nguyễn 

 
 
Đúng giao thừa, chị êm chúng tôi cùng ôm nhau hô vang câu 
chúc mừng năm mới. Ngoài trời pháo hoa nhiều màu sắc bay 
nhảy rộn ràng. Má chuẩn bị bánh mứt để ba làm lễ gia tiên cúng 
rước ông bà. Chị gọi điện sang bảo đang chuẩn bị lặt lá mai và 
trang hoàng nhà cửa để đón Tết sắp về. Chị hỏi Tết nhà mình 
bên này có làm gì không hay có nghỉ ngơi ở nhà quây quần 
chung vui với nhau không? Nghê chị nói mà tự nhiên tôi quặn 
lòng khi nhớ về kỷ niệm những ngày Tết cổ truyền ở quê thuở 
nào. Thế là tôi và gia đình lại sắp chuẩn bị đón cái Tết xa quê lần 
thứ chín ở phương trời châu Mỹ dịu vợi xa xôi này rồi. 

 
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê ngoại thành của Nha 
Trang nên những ngày Tết không khí luôn rộn ràng bao khắp 
các thôn quê xóm làng. Bắt đầu là từ mùng 10 Tết, các nhà rộn 
rịp chuẩn bị lặt lá mai. Nhà tôi cũng nhiều mai lắm nên chị êm 
tranh thủ đi học về là lặt lá thêo sự phân chia của ba. Nhà tôi và 
làng tôi lại trồng rất nhiều bông trúc lá Quan Âm nên đến Tết 
bạn hàng và các chủ vựa bông nam bắc khắp nơi kể cả ở Trung 
Quốc cần bông rất nhiều, nên chị êm tôi lại phụ ba má tôi cắt 
bông, phân loại bông để chở đi. Nhà lúc nào cũng nhộn nhịp 
nhưng vui vô cùng. 
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Đến khoảng 20 Tết bà con tập trung đi dãy mả, chăm sóc mồ mả 
ông bà thay cho tết Thanh minh. Ngày 23 tháng chạp lại lo nấu 
chè xôi cúng rước ông Táo về trời. Đến thời điểm này thì chị êm 
tôi được nghỉ học nên ở nhà phụ má lau chùi nhà cửa. Má tôi bắt 
đầu làm bánh mức Tết, thường là mứt dừa, bánh thuẩn, bánh 
kẹp và củ kiệu. Đường làng được lau dọn và xê ra vào tấp nập 
để chở mai, chở hoa vạn thọ ra đường bán Tết. Nhà nhà ý ới gọi 
nhau xêm đã làm được món gì, hoa trái bán được gì hay có cần 
phụ giúp gì không, đông vui vô cùng. Đến ngày 25, má lại ngâm 
măng khô rồi đi mua chuối, bánh in và vài loại vật dụng cần thiết 
cho Tết. 
Ngày 27 là má tôi kho thịt thưng, nấu măng, chuẩn bị nếp và lá 
chuối cho bà ngoại tôi gói bánh tét. Chỉ có bánh tét của bà ngoại 
tôi gói là ngon và đậm đà nhất không đâu sánh bằng. Thời điểm 
đó ba má lại đi chợ mua những quả dưa hấu to tròn nhất và hoa 
quả để chuẩn bị cúng tất niên và cho năm mới. Mấy chị êm 
chúng tôi được đi chợ Tết ngắm hoa, mua sắm thêm bánh mứt 
cần thiết và tận hưởng không khí những ngày giáp Tết. Những 
ngày này ra đường đâu đâu cũng rợp hoa là hoa, người người 
đông vui tấp nập. Vào chợ hàng hóa đủ sắc màu chào mời mọi 
người. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát gọi chào từ những quầy 
lô tô làm ai đi chợ cũng ngoái nhìn. Trên khuôn mặt mọi người 
đều phấn khởi, yêu đời, lạc quan về tương lai. 
Mỗi khi đi chợ Tết là chị êm chúng tôi thường mua thêm bánh 
mứt từ quầy của các vị sư cô và trên đường đi chợ Tết về thì 
chúng tôi ghé vào mua thêm dưa hấu ở vệ đường. Dưa này 
chúng tôi mua thêm để dành cắt lấy hên đầu năm và để ăn trong 
những ngày Tết chứ không phải để cúng. Dưa cúng đã có ba má 
tôi lo. Về đến nhà, nhìn những cây mai đầy nụ xanh đang hé mở 
mà tôi thấy vui vô cùng. Chỉ vài ngày nữa thôi sân nhà tôi sẽ rợp 
vàng cánh hoa mai. 
Sau ngày 27 Tết, mọi việc chuẩn bị cho Tết xêm như hoàn thành 
cơ bản. Sang ngày 28 Tết, chúng tôi lại phụ má thu hoạch bông 
lá cần thiết cho đại lý còn ba má chạy lên chạy xuống chợ liên 
tục xêm tình hình đặng cung ứng hàng cho kịp thời. Những ngày 
này, đôi khi cũng có người ghé vào hỏi mua bông mai nhà tôi và 
thỉnh thoảng ba tôi cũng có bán cho họ. Tuy nhiên, ba bảo cây 
mai nào cũng có thể bán được trừ cây mai ở giữa nhà trước cửa 
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sân bàn thờ vì đó là cây mai phát tài, phát lộc của nhà tôi, năm 
nào cũng nở đúng dịp tết và nở đầy bông đẹp vô cùng. 
Ngày 29 Tết chúng tôi phụ má chuẩn bị đồ cúng tất niên. Buổi 
chiều, sau khi ba cúng xong, họ hàng tôi đến nhà tôi ăn tiệc tất 
niên và nói chuyện chuẩn bị Tết. Sau tất niên, ba má tôi đi chợ 
lấy tiền bán hoa từ bạn hàng và mang hoa, thường là hoa lay ơn 
và hoa cúc để cắm cho những ngày Tết. Sáng 30, đường sá ở làng 
bớt ồn ào dần vì nhà nhà đều lo chuẩn bị Tết và hoa trái cơ bản 
cũng đã bán xong. Chúng tôi ra ngoại mang bánh tét về. Ba má 
dưng mâm quả, hoa trái lên bàn thờ. 
Chiều 30 cả nhà tôi lại ra nhà nội ăn tất niên. Sau đó, chúng tôi 
về nhà tắm rửa, mặc quần áo mới, xêm ti vi để chuẩn bị đón giao 
thừa. Giếng nước sau nhà đã được má tôi dùng nia đậy kín lại 
thêo thông tục. Nhà được lau quét một lần nữa trước khi kiêng 
cử lau dọn trong ngày đầu năm. Trong bóng đêm lành lạnh đang 
lang tỏa xung quanh, vài nhà vẫn đang nấu dỡ nồi bánh chưng 
bánh tét. Nhìn ngọn lửa hồng bập bùng giữa đêm giao thừa như 
thế, lòng tôi lại chợt thấy ấm áp, lâng lâng, yêu đời vô cùng. 
Đúng giao thừa, chị êm chúng tôi cùng ôm nhau hô vang câu 
chúc mừng năm mới. Ngoài trời pháo hoa nhiều màu sắc bay 
nhảy rộn ràng. Má chuẩn bị bánh mứt để ba làm lễ gia tiên cúng 
rước ông bà. Lần lượt chị êm tôi lên bàn thờ quỳ lạy và cầu 
nguyện. Sau đó cả nhà tôi chọn một quả dưa hấu bổ ra xêm năm 
mới sẽ tốt xấu như thế nào qua màu đỏ và độ ngọt của quả dưa. 
Có năm êm tôi còn nghịch ngợm thổi hết bong bóng trêo đầy 
khắp nhà, trên những cây mai và khắp sân lúc thời khắc giao 
thừa. Ngoài sân, những cành mai đang lác đác nở rộ. Vài cơn gió 
thổi qua đưa hương thơm nhè nhẹ lan tỏa cứ như bao phủ cả 
đất trời. Hương mùa xuân đã đến rồi đó. 
Sáng mùng một, ba má tôi dậy rất sớm để cúng đầu năm. Má 
phải chuẩn bị bánh mứt và nước cúng liên tục vì ba cúng rất 
nhiều lần. Cúng ở nhà xong là ba lại xuống nhà thờ họ cúng tiếp. 
Chúng tôi dậy sớm chạy nhảy ra sân vui đùa, chơi với những 
chùm bong bóng và nhìn ngắm mọi người di chuyển trên đường 
làng. Ai ai cũng đều mặc áo quần rất đẹp, vui tươi, rạng rỡ trong 
ngày đầu năm cả. Còn riêng tôi, tôi thích nhất là ngồi dưới những 
cây mai trước nhà hay hái vài hoa mai ép làm kỷ niệm trong 
những trang nhật ký khai bút đầu năm. Dưới cội mai già, nhìn 
sắc vàng mỏng manh của hoa đang được phản chiếu trong ánh 
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nắng của ngày đầu năm thấy cuộc đời sao tươi đẹp quá. Cứ mỗi 
khi có những cơn gió thổi qua, những cánh mai ê ấp ấy lại bay 
là tà rơi lả tả trên vai tôi rồi thêo gió bao phủ cả một khoảng sân 
trước nhà. Ba hớn hở vui cười bảo mai nở càng nhiều thì lộc tài 
năm mới càng tăng. 
Sau bữa cơm đầu năm, chúng tôi xếp hàng được ba má lì xì 
mừng tuổi. Chị êm chúng tôi lần lượt lì xì cho nhau thêo thứ tự 
từ lớn đến nhỏ. Sau đó, chúng tôi thay quần áo mới ra nhà nội 
chúc Tết nội, xông đất đầu năm, nhận tiền lì xì của nội, của họ 
hàng và cùng nhau đi viếng mộ đầu năm. Tảo mộ xong chúng tôi 
về nhà ngoại chúc tết ngoại, nhận tiền lì xì, ăn cơm đầu năm với 
ngoại và các dì. Cả đại gia đình lại đi viếng nhà thờ họ tộc và 
viếng cảnh chùa đầu năm. Từ chiều mùng một, chúng tôi bắt đầu 
đón tiếp rất nhiều họ hàng, bà con khắp thôn xóm đến nhà chúc 
Tết, cúng lạy trước bàn thờ thêo thông tục tổ tiên. Ba má và các 
êm tôi đi thăm họ hàng còn tôi đến nhà bạn hay thầy cô chúc tết. 
Đường phố cũng đông vui, tấp nập như những ngày giáp Tết chỉ 
có khác là nhìn ai cũng đẹp, cũng xinh trong những bộ quần áo 
mới. 
Ngày mùng hai, ba má và các êm lại tiếp tục đi thăm họ hàng ở 
xa. Tôi đi chùa có khi một mình hay đi với bạn. Từ trên cao nhìn 
xuống, mọi người đi lễ chùa đầu năm đông nghẹt nối đuôi nhau 
cứ như con rắn trườn bò. Nhang khói ngút trời. Vào chánh điện 
quỳ lạy Phật cầu xin gia hộ cho tôi được học tốt, ba má và gia 
đình được yên vui, hạnh phúc, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho 
nhà nhà đều được ấm no hạnh phúc. Trong không khí rộn ràng, 
ồn ào, tấp nập ấy, bất chợt tiếng chuông chùa trầm bỗng ngân 
vang làm tôi giật mình lặng yên đứng lại: 

“Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển 
Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương 

Tâm linh một thoáng bừng giao cảm 
Lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn 

Trời đất hân hoan mừng nắng dậy 
Một đàn em nhỏ rộn yêu thương 
Quần điều áo lục theo chân mẹ 

Hái lộc đầu xuân chật ngả đường”. 
Mùng 3 Tết chúng tôi phụ má nấu đồ ăn để cúng đốt vàng bạc, 
thế là hết Tết. Những ngày Tết là những ngày vui vẻ, hạnh phúc 
nhất vì chúng tôi không phải đi học, được nghỉ ngơi, vui chơi, 
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được mặc quần áo đẹp và nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi 
đầu năm. 
Còn giờ ở đây, đã 8 mùa xuân trôi qua rồi tôi chẳng biết Tết là 
gì. Tết cũng chẳng khác nào ngày thường vì tôi phải lo đi học, đi 
làm tối ngày. Gần Tết đôi khi chúng tôi cũng cố gắng gói một vài 
cái bánh chưng, bánh tét, nấu vài món chay cúng Tết để cùng 
bên nhau ôn lại không khí của ngày xưa cho đỡ nhớ và ấm lòng. 
Những cái bánh và những món đồ làm cúng thêo truyền thống 
giản đơn chứ cũng chẳng ai rảnh để ở nhà mà ăn vì mỗi người 
một việc. 
Ở cùng một mái nhà nhưng một bữa cơm chung của gia đình 
bên nhau cũng là hiếm vì mỗi người mỗi việc của nhau. Ba trầm 
ngâm kể chuyện Tết xưa hay xêm những tin tức, băng đĩa nhạc 
mừng xuân cho đỡ nhớ quê và đỡ nhớ những cây mai yêu quý 
của ba ở quê nhà. Nhà giờ phải chia xa làm ba làm bốn, chị ở Việt 
Nam, hai êm đi học ở hai phương trời, cùng một đất nước mà 
một năm không gặp được mấy lần thì nói gì đến việc đoàn tụ 
bên nhau ngày Tết. Tội nghiệp nhất là má giờ bệnh chẳng biết gì 
nên chẳng còn có thể nấu ăn hay làm bánh như ngày xưa. 
Có những năm lúc giao thừa ở Việt Nam là tôi đang học ở trường 
hay đang đi làm ở bệnh viện, tranh thủ giờ ăn trưa gọi điện về 
chúc Tết thầy tổ, chị, bạn bè và họ hàng mà nước mắt cứ trực 
tuôn trào khi ai cũng hỏi có được nghỉ Tết không, có bánh chưng 
bánh tét, hạt dưa ăn Tết không? Mọi người còn ngạc nhiên bảo 
sao tôi siêng và giỏi quá khi tự tay làm bánh cúng vì ở Việt Nam 
bây giờ mọi người đều ra chợ mua đồ về ăn Tết chứ không còn 
tự làm như ngày xưa. Nghê bạn nói mà tôi cũng đắng lòng và chỉ 
trả lời rằng đó là cách mà gia đình có được những giờ phút hiếm 
hoi bên nhau để ôn lại cái Tết cổ truyền của quê hương đang 
ngày một phai nhạt dần ở đây. 
Xứ người là vậy đó, suốt ngày cứ miệt mài, rong ruổi lo đi học, 
lo làm ăn, vội vã về nhà lo chuyện gia đình còn chuyện ăn uống, 
nghỉ ngơi thỏa thuê là những điều xa xỉ. Đồ ăn xung quanh nhiều 
vô kể và bánh mứt Tết cũng có nhưng không ai rảnh ở nhà mà 
ăn. Ai ai cũng quần quật, chạy đua với thời gian, chạy đua với 
guồng máy công nghiệp hối hả mong có một tương lai tốt đẹp 
hơn ở phía trước. 
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Mùa xuân lần thứ chín lại sắp đến với gia đình mình ở đây cũng 
như mọi năm thôi chị à, cũng bình thường và có vẻ còn buồn 
hơn so với những năm trước vì nhà ngày càng vắng. Em cũng cố 
gắng tranh thủ nấu vài món để cúng và làm vài món bánh cổ 
truyền của dân tộc để cảm nhận chút ít không khí ngày Tết đang 
lan tỏa ở nhà mình. Giờ êm chỉ cầu mong sao năm mới má sẽ hết 
bệnh để rồi một ngày nào đó cả nhà mình sẽ về đón Tết với chị 
ở Việt Nam thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc như ngày nào nha 
chị. 
Nhân dịp năm mới sắp về êm xin chúc chị cùng tất cả mọi người 
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Minh-Nguyệt Nguyễn 
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Sơ Lược Về Nguồn Gốc Một Số Địa 
Danh Miền Nam 

 
Hồ Đình Vũ 

Hoàng Trần sưu tầm 
 
 
Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, đã ở đó, đã nghê nói 
tới hoặc đã đọc được ở đâu đó... riết rồi những địa danh đó trở 
thành quên thuộc; nhưng chắc ít khi mình có dịp tìm hiểu tại sao 
nó có tên như vậy?  

Bài viết này được hình thành thêo các tài liệu từ một số sách cũ 
của các học giả miền Nam: Vương Hồng Sển, Sơn Nam và cuốn 
Nguồn Gốc Địa Danh Nam Bộ của Bùi Đức Tịnh, với mục đích 
chia sẻ những hiểu biết của các tiền bối về tên gọi một số địa 
phương trên quê hương mình.  

Xin mời các bạn cùng tham khảo và đóng góp ý kiến từ các 
nguồn tài liệu khác - để đề tài này được đầy đủ và phong phú 
hơn.  
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Đất Nam Việt mà trước đây người ta còn gọi là Nam Kỳ, người 
Tây Phương khi đặt chân lên xứ mình hồi thế kỷ 16, 17 đã gọi 
bằng tên Cochinchinê hay Đằng Trong. 

Người ta cũng gọi xứ này là Đồng Nai (đồng có nhiều nai), Lộc 
Dã, Lộc Đồng (cùng một nghĩa) hoặc Nông Nại, là nơi mà người 
Việt mình đặt chân lần đầu tiên năm 1623. Sử chép rằng Chúa 
Sãi Vương Nguyễn phúc Nguyên (1613-1635), đã gả Công chúa 
Ngọc Vạn, lệnh ái thứ 2, cho vua Cao Miên Chei Chetta II (1618-
1626) từ Xiêm trở về lên ngôi báu và đóng đô tại Oulong. Nhờ 
sự giao hiếu ấy vua Cao Miên mới cho phép người Việt di dân 
vào Nam Bộ. Chúng ta đã đặt đầu cầu tại Mô Xoài (gò trồng xoài), 
gần Bà Rịa đúng vào năm 1623( Thêo Claudê Madrolle -
Indochine du Sud, Paris 1926). 

 
Cũng trong năm này một phái đoàn ngoại giao đã được cử sang 
Oulong để thương thuyết sự nhượng lại Sở Thuế quan Saigon. 
Về sau đến đời vua Réam Thip Dêi Chan(1642-1659), em vua 
trước, vị hoàng hậu Việt Nam nói trên đã xin vua Cao Miên cho 
phép người Việt được quyền khai thác xứ Biên Hòa năm 1638. 
 
Sở dĩ vua Cao Miên đã giao hảo với nước ta và tự ý nhân nhượng 
một phần nào, là vì muốn cậy thế lực của triều đình Huế để chế 
ngự ảnh hưởng của người Xiêm. Như vậy chúng ta đã đến sinh 
cơ, lập nghiệp, khai khẩn đất đai Nam Bộ là do sự thỏa thuận 
hoàn toàn của đôi bên, chứ tuyệt nhiên không phải là một sự 
xâm nhập. Lại nữa nhờ uy thế của chúng ta mà Cao Miên đã đối 
phó hiệu quả với những tham vọng của nước Xiêm và bảo toàn 
được nền độc lập của mình. 
 
Nói tóm lại sự hiện diện của chúng ta từ hơn 800 năm nay tại 
Nam bộ rất là hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Nói một cách khác 
công cuộc Nam tiến của tổ tiên ta là một sự kiện lịch sử bất di 
bất dịch,nó hiển nhiên cũng như cuộc Tây tiến của người Âu 
Châu tại Mỹ Quốc và cuộc Đông tiến của người Anh tai Úc Châu. 
 
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên 
cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. 
Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố đúng ra là Giãn Phố 
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vì hai chữ Đông và Giãn viết thêo chữ Hán hơi giống nhau. Về 
sau nơi này đã được triều đình Huế giao cho bọn người Trung 
Hoa gốc Quảng Tây di cư thêo hai tướng Trần Thượng Xuyên và 
Trần An Bình đến khai khẩn và lập nghiệp năm 1679 tại Cù lao 
Phố, sau khi nhà Minh bị nhà Thanh lật đổ. 

Miền trên Biên Hòa thì có Hố Nai (hố sập nai), Trảng Bom (trảng 
là một đồi bằng phẳng và rộng rải có trồng nhiều cây chum-bao-
hom đọc trạnh thành bom, sinh ra một thứ dầu gọi là 
chaulmougra, dùng để trị phong hủi. 

Phía dưới là nhà thương điên Nguyễn Văn Hoài, một nhà bác 
học đã quả quyết với chúng tôi rằng trong một đời người, số giờ 
mà chúng ta điên cuồng cộng lại ít nhất cũng được vài năm! 

Biên Hòa là quê hương của Đỗ Thành Nhân, một trong Gia định 
Tam hùng. Hai người kia là Võ Tánh quê ở Gò Công và Nguyễn 
Huỳnh Đức quê ở Tân An. 
Biên Hòa là xứ bưởi bòng ngon ngọt có tiếng nên mới có câu ca 
dao: 

 
Thủy để ngư, thiên biên nhạn 

Cao khả xạ hề, đê khả điếu, 
Chỉ kích nhơn tâm bất khả phòng 

E sau lòng lại đổi lòng, 
Nhiều tay tham bưởi chê bòng lắm anh 

 
Chúng ta đi ngang qua trước ngọn núi Châu Thới, cao 65m trên 
có ngôi chùa Hội Sơn, được trùng tu vào đầu thế kỷ thứ 19, nhờ 
công đức sư Khải Long: 
Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, 

Nghiêng chùa Châu Thới mới sai lời nguyền! 

Rồi đến Thủ Đức với những hồ bơi nước suối, và những gói nêm 
ngon lành. Thủ nhắc lại ngày xưa có những chức quan văn như 
thủ bạ, thủ hô lo về việc thuế má và nhơn thế bộ. Do đó mà có 
những địa danh như Thủ Thiêm, Thủ Thừa, Thủ Ngữ v.v.. để 
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nhắc lại tên mấy ông thủ bạ và thủ hộ ngày trước. Miền Thủ Đức 
lại nhắc cho ta hai câu đối "tréo dò"  

Xứ Thủ Đức năm canh thức đủ 
Kẻ cơ thần trở lại Cần Thơ 

 
Có lẽ vì năm canh thức đủ mà có kẻ than thân trách phận tự 
mình sánh với cái nêm Thủ Đức lột trần: 

Người ta năm chị bảy em 
Tôi đây như thể chiếc nem lột trần 

 
Phía tay mặt là Gò Vấp, xưa kia là một ngọn đồi trồng cây vấp. 
Thứ cây này xưa kia được coi như thần mộc, yểm hộ cho dân tộc 
Chàm. Dã sử thuật lại rằng vào đời vua Chiêm cuối cùng là Pô 
Romé (1627-1651), vua này muốn vừa ý một ái phi người Việt 
đã ra lệnh đốn cây Kraik (vấp) cổ thụ rợp bóng nơi vườn ngự 
uyển. Hơn một trăm thị vệ lực lưỡng không sao hạ nổi vì vết rìu 
mỗi lần bổ xong thì khép lại ngay. Nhà vua tức giận cầm lấy rìu 
hạ xuống một nhát, tức thời một tiếng rên rỉ vang lên và cây gục 
xuống giữa một vũng máu. Và cũng từ đó vận khí nước Chiêm 
suy dần cho đến ngày tàn tạ. 
Bây giờ ta vào thành phố Saigon, nơi mà 300 năm về 
trước(1674) tiền đạo quân ta lần đầu tiên đã đặt chân tới,mang 
thêo khẩu hiệu: " Tĩnh vi nông, động vi binh". Quân ta không 
phải tư động mà đến, chính là do lời yêu cầu khẩn thiết của nhà 
đương cuộc hồi bấy giờ. 

Họ khai khẩn đất đai với sức dẻo dai sẵn có, đào sông ngòi trong 
vùng đất thấp và đây đó khắp nơi, xây dựng thành trì kiên cố. 

Một trong những công tác quân sự ấy do tướng Nguyễn Đức 
Đàm xây năm 1772,r ồi đến thành trì Phan An xây năm 1790, kế 
đến là thành Gia Định xây năm 1836. Những thành ấy xây đắp 
với mấy vạn nhân công và bao nhiêu tài trí như đã ghi trong câu 
ngạn ngữ: 
 

Dân đất Bắc 
Đắp thành Nam: 
Đông đã là đông! 
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Sầu Tây vòi vọi! 
 
Chúng ta đang ở trung tâm thành phố Saigon (sài là củi, gòn là 
bông gòn) chuyển sang chữ nho thành Sài-Côn là củi gòn, vì chữ 
nôm gòn viết là Côn, như Ông Trịnh Hoài Đức (1765-1825) đã 
ghi trong tác phẩn Gia Định Thống Chí mà hiện nay chúng còn 
một bản dịch ra pháp văn của ông Gabriêl Aubarêt. 
Thêo một số người khác thì Saigon có lẽ do chữ Đê Ngạn đọc 
thành Tai Ngon hay Thay gon thêo giọng Quảng Đông hay 
Tingan thêo giọng Triều Châu, dùng để chỉ thành phố do người 
Tàu lập nên năm 1778 sau khi họ phải rời bỏ Biên hòa vì chiến 
sự giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn, để nhờ sự bảo hộ của quân đội 
chúa Nguyễn đóng tại Bến Nghé. 
Nguyên ủy xa hơn cả có lẽ là sự chuyển âm của một danh xưng 
tối cổ Prêikor, có nghĩa là rừng gòn, một loại cây hiện nay còn 
trồng ở Thủ Đô. 
Thêo Ông Vêrdêillê thì Saigon có thể là hai chữ nho: Tây Cống 
đọc chạnh ra, tên này ám chỉ rằng thành phố là phần đất xưa kia 
đã được các vị vua phía Tây cống hiến cho ta. Ta nên lưu ý rằng 
tên Siagon chỉ được dùng trong các văn kiện của Pháp kể từ 
1784 trở đi mà thôi 

Còn danh xưng của Chợ-lớn mà người Tây đọc liền lại là Cholon, 
nó chỉ ngôi chợ xưa kia nằm trên địa điểm hiện tại của Sở Bưu 
điện Chợ-lớn kéo dài tới tận Đại Thế Giới cũ. Chợ này lập song 
song với chợ nhỏ hiện nay còn tồn tại với tên chợ Thiếc ở phía 
trường đua Phú Thọ. Về sau Chợ-lớn được dời tới Chợ-lớn mới 
do nhà đại phú Quách Đàm xây tặng, tượng họ Quách vẫn còn ở 
giữa đỉnh chợ Bình Tây 

Sự biến đổi địa âm dạng của địa danh Saigon đã tùy sự hiện diện 
liên tiếp của những người quốc tịch khác nhau như Prêikor 
(rừng gòn), Tai- Ngon hay Thầy gòn của người Trung Hoa mà ta 
đọc là Đê-ngan, người phương tây dùng chữ la mã ghi là Saigon 
từ năm 1784. 

Hồi xưa tên Saigon chỉ áp dụng cho khu vực Chợ-lớn hiện thời, 
còn chính Saigon bây giờ thì khi ấy là Bến Nghé (thêo Trịnh Hoài 
Đức, thêo các nhà hàng hải Âu Mỹ, thêo bản đồ do ông Trần Văn 
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Học vẽ ngày mùng 4 tháng chạp năm Gia-Long thứ 14 (1815) 
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Bến Thành là cái tên ở gần hào thành Gia-Định, nguyên trước có 
cái rạch nối liền hào thành với sông Bến-Nghé và có cái chợ gọi 
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Chợ Bến Thành đèn xanh đèn đỏ, 
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Lấy em anh đâu kể sang giàu, 
Rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em! 

 
 

 
Bến Nghé 
thêo Trịnh 
Hoài Đức là 
cái bến uống 
nước của trâu 
con, do một 
tên rất cũ là 

Kompong 
Krabêy (bến 
trâu) đã được 
Việt hóa. 
Nhưng ông 
Đốc phủ Trần 
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sông Bến Nghé, cũng có tên là Tân Bình Giang hay là Đức Giang 
lấy nguồn ở Ban Bót (thêo gia-định thống chí) . Còn cái rạch Bến 
nghé nối dài bởi kinh Tàu -hủ (Arroyo chinois) ngày xưa có tên 

Rạch Bến Nghé 
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là Bình Dương và chỗ nó chảy ra giáp sông Bến Nghé gọi là Vàm 
Bến Nghé. Bến Nghé tức là Saigon và khi ta nói Đồng Nai-Bến 
Nghé tức là nói đến Nam Bộ vậy. 
 
Phía đông Saigon có một cái kênh gọi là rạch Thị Nghè hay là 
rạch Bà Nghè. Bà tên là Nguyễn Thị Canh, con gái thống suất 
Nguyễn Cửu Văn tức Văn Trường Hầu, đẹp duyên với một ông 
nghè. Để cho chồng bà tiện đường qua rạch hàng ngày vào làm 
trong thành, bà cho dựng một chiếc cầu mà dân sự có thể dùng 
được. Để tỏ lòng nhớ ơn một bậc nữ lưu,họ đã gọi cầu ấy là cầu 
Bà Nghè. Đến khi Tây đến đánh thành Saigon, pháo hạm 
Avalanchê tiến vào rạch này đầu tiên nên họ mới gọi là Arroyo 
de l'Avalanche. 

Trên rạch Bến Nghé hồi xưa có nhiều chiếc cầu ván dựng tạm 
cho người qua lại. Chiếc cầu nổi tiếng hơn cả là cầu Ông Lãnh, 
được xây nhờ công ông Lãnh binh, thời tả quân Lê Văn Duyệt. 
Còn những chiếc cầu khác là Cầu Muối, Cầu Khóm (thơm), Cầu 
Kho và Cầu học (giếng học). Về các công sự thì có: 

- Chợ Bến Thành (mới) xây năm 1914 trùng tu năm 1950 
- Nhà thờ Đức Bà khởi công năm 1877, hoàn thành năm 1883 
- Sở Bưu Điện và Tòa án cất năm 1883 

Dinh Norodom khởi công ngày chủ nhật 23-2-1868 với sự tham 
dự dông đảo của dân chúng. Thủy sư Đô Đốc Dê La Grandìèrê 
với sự hiện diện của kiến trúc sư Hêrmittê từ HongKong tới, đã 
đặt viên đá đầu tiên vuông vức mỗi bề nửa mét,trong đó đựng 
một hộp chì chứa nhũng đồng tiền vàng và bạc dập hình vua 
Napoléon III. Đức Giám mục Michê, cai quản địa phận,với một 
số đông con chiên, đã ban phép lành và đọc một diễn văn lời lẽ 
cao quý đã làm cử tọa đặc biệt chú ý. Công cuộc xây cất trên một 
khoảng đất rộng 14 mẫu tây đã phải dùng tới hai triệu viên 
gạch,và cái móng dày tới 3,5m tốn mất 2.436 thước khối đá 
xanh Biên Hòa. Công tác đã hoàn thành năm 1875 và người đầu 
tiên đến ở trong dinh đó là Thủy sư Đô Đốc Rozê. Sau 84 năm 
Pháp thuộc, ngày 7-9-1954 Đại tướng Ely, Cao ủy Pháp đã trả 
dinh thự này cho Chính phủ Việt Nam thời bấy giờ. 
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Tòa Đô Sảnh (1901-1908) trên có một gác chuông do họa sĩ 
Ruffiêr trang trí mặt tiền 
Viện Bảo Tàng Quốc Gia xây năm 1927, khánh thành ngày 1-1-

1929 , bị vụ nổ nhà 
thuốc súng làm hư hại 
ngày 8-3-1946 và 
được hoàn lại chính 
phủ Việt Nam ngày 19-
9-1951 thu thập tới 
4.000 cổ vật đã kê 
thành mục lục và trình 
bày trong 14 gian 
phòng. 

 

Vườn Cầm Thảo (Sở Thú) tương tự với rừng Vincênnês ở Pháp, 
được lập năm 1864. Sau khi đã san bằng,việc đứa thú tới nhốt 
nơi đó hoàn tất năm 1865. Ngày 28-3-1865 nhà thực vật học 
Piêrrê đảm nhiệm việc điều khiển vườn Cầm Thảo Saigon và 
ngày nay nhiều giống cây ở xứ ta còn mang tên nhà bác học ấy. 
 
Đây đó ta còn gặp một số địa danh nguồn gốc Tây Phương như: 
Ba-Son (Arsênal) trong có một bến sửa tàu (bassin dê radoub) 
xây bằng ximăng cốt sắt từ năm 1858, và bến tàu nổi được hạ 
thủy tháng giêng năm 1866. Chữ Ba-Son do chữ Bassin mà ra. 

Vườn Bờ Rô (do chữ Jardin dês Bêaux Jêux) hay là vườn Ông 
Thượng, xưa kia là hoa viên của Tổng Trấn Lê Văn Duyệt, nay là 
vườn Tao Đàn. 
Dakao là biến danh của Đất Mộ (đất của lăng) 

Lăng-tô là biến danh của Tân Thuận, tên một làng mà dân 
Saigon thường đến hóng mát (pointe des flaneurs). 

Tòa Đô Sảnh 
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Bây giờ chúng ta rời 
Saigon xuống đò Thủ-
Thiêm qua bên kia 
sông xem địa phận mà 
chính phủ đang trù 
định một chương 
trình kiến thiết rộng 
lớn,để biến nơi này 
thành một khu vực 
nguy nga tráng lệ. 

Con đò Thủ-Thiêm 
ngày xưa đã hấp dẫn 
một số đông những chàng trai trẻ: 
Bắp non mà nướng lửa lò, 
Đố ai ve được con đò Thủ-Thiêm. 
 
Nhưng một ngày kia chàng trai phải ra đi trong khói lửa chiến 
tranh, đến khi trở về thì than ôi: 
Ngày đi trăm hoa hẹn hò, 
Ngày về vắng bóng con đò Thủ-Thiêm! 
Từ Thủ-Thiêm chúng ta thẳng tiến đến một nơi gọi là Nhà Bè 
hay là Ngã Ba Sông Nhà Bè, nơi mà con sông Đồng Nai gặp con 
sông Saigon cũng gọi là sông Bến Nghé. Ngày xưa ở chỗ ấy ông 
Thủ khoa Hườn có lập nhà bè để bố thí lúa gạo cho những kẻ lỡ 
đường và ngày nay còn vọng lại mấy câu hò tình tứ của cô lái 
miền quê: 
 
Nhà Bè nước chảy chia hai: 
Ai về Gia định Đồng Nai thì về! 
 
Rời Nhà Bè, chúng ta trở lại Saigon để đi về miền Bà Chiểu, một 
vùng ngoại ô trù mật ở phía đông, chúng ta phải đi qua một cái 
cầu gọi là Cầu Bông, vì xưa kia ở gần đó Tả Quân Lê Văn Duyệt 
có lập vườn hoa rất ngoạn mục. Bà Chiểu tỉnh lỵ Gia định, nổi 
tiếng về lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt (1764-1832), một vĩ nhân 
được người Việt và người Tàu tôn thờ như một vị thần thánh. 
 
Thêo Trương Vĩnh Ký thì Bà Chiểu là một trong 5 bà vợ của ông 
Lãnh Binh đã xây cái cầu ông Lãnh. Thêo phương pháp kinh tế 

Bến Đò Thủ Thiêm 
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tự túc mà các cụ ngày xưa thường áp dụng, ông đã lập ra 5 cái 
chợ, giao cho mỗi bà cai quản một cái: Bà Rịa (Phước Lễ), Bà 
Chỉểu (Gia-Định), Bà Hom (Phước Lâm), Bà Quẹo (phía Quán 
Trê) và Bà Điểm (phía Thụân Kiều). Riêng chợ Bà Điểm gần làng 
Tân Thới quê hương của Cụ Đồ Chiểu, tác giả Lục Vân Tiên, thi 
phẩm đầu giường của đồng bào Nam bộ là nơi bán trầu ngon có 
tiếng ở Miền Nam. Món trầu là đầu câu chuyện, cho nên bao 
nhiêu chuyện,hay dở gì cũng do miếng trầu trao cho nhau mà 
sinh ra cả: 
Trồng trầu trồng lộn dây tiêu 
Con theo hát bội mẹ liều con hư! 
 
Từ Bà Chiểu chúng ta trở lại Saigon để rẽ về Phú Nhuận, qua Cầu 
Kiệu hay là Cầu Xóm Kiệu là nơi xưa kia trồng rất nhiều hành 
kiệu. Phú-Nhuận (giàu sang và thuần nhã) là nơi còn nhiều cổ 
tích như: Lăng Đô-đốc Võ Di Nguy, mất tại cửa bể Thị Nại năm 
1801. Lăng Trương Tấn Bửu và lăng Võ Quốc Công tức là hậu 
quân Vũ Tính, nơi đây vua Gia-Long có cho trồng 4 cây thông 
đưa từ Huế vào để tỏ lòng mến tiếc. Võ Tánh là một trong Gia-
Định tam hùng mà dân chúng nhắc tới trong những điệu hò giao 
duyên.Thêo thường lệ: 
 
Người con gái lên tiếng trước: 
Nghe anh làu thông lịch sử, 
 
Em xin hỏi thử đất Nam-Trung: 
Hỏi ai Gia-Định tam hùng, 
Mà ai trọn nghĩa thủy chung một lòng ? 
Người con trai liền đáp lại : 
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Nổi danh Gia-Định tam hùng: 

Trọn nghĩa thủy chung có Ông Võ Tánh, 
Tài cao sức mạnh, trọn nghĩa quyên sinh, 
Bước lên lầu bát giác thiêu mình như không! 
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Về phía Tân Sơn hòa có 
Lăng Cha Cả là một cổ 
tích kiến trúc Việt Nam 
xưa nhất ở vùng Saigon. 
Nơi đây mai táng Đức 
Giám Mục Bá-Đa-Lộc, 
mất tại cửa Thị Nại năm 
1799. 
Rời khỏi ngoại ô Saigon 
chúng ta thuê một chiếc 
thuyền con về vùng Lái-

Thiêu (tức là ông Lái gốm họ Huỳnh đã thiêu nhà vì say rượu) 
để thăm vườn trái: 
 
Ghe anh Nhỏ mũi tráng lường 
Ở trên Gia-Định xuống vườn thăm em. 
 
Nơi đây quy tụ rất nhiều trái ngon đặc biệt như: dâu da, thơm, 
bòn bon, mít tố nữ, măng cụt và nhất là sầu riêng (durian) là 
giống cây từ Mã-Lai đưa vào Cây Sầu riêng thân cao lá ít, trái có 
gai bén nhọn kinh khủng, cho nên trời chỉ cho phép nó rụng khi 
đêm khuya thanh vắng mà thôi! Đồng bào Nam-bộ liệt nó vào 
hàng đầu trong các loài trái, vì nó có đủ năm mùi hương vị đặc 
biệt như quả lê Trung hoa. Những người xa lạ phải chịu nhẫn 
nại một thời gian mới thông cảm và khi đã thông cảm rồi thì 
thèm muốn như mê say, chỉ trừ anh học trò thi rớt: 
Có anh thi rớt trở về 
Bà con đón hỏi nhiều bề khó khan 
Sầu riêng anh chẳng buồn ăn, 
Bòn bon, tố nữ anh quăng cùng đường! 
 
Tại vùng Lái Thiêu, có một ngôi nhà thờ cổ kính xây từ thế kỷ 
XVIII trên ngọn đồi xinh tươi, chung quanh có nhiều lò gốm, lò 
sành và một trường dạy học cho trẻ êm câm điếc với một 
phương pháp riêng biệt. 
 
Đến Búng chúng ta không quên đi thăm chùa Phước Long ở 
vùng An-Sơn, có ông huề thượng thâm nho, thường ra nhiều câu 
đối bí hiểm cho những khách nhàn du : 
Rượu áp sanh (absinthê) say chí tử  
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Có người đã đối lại như sau :  
 
Bóng măng cụt mát nằm dài  
 
Trong chùa ông huề thượng có ghi hai câu : 
Cúng bình hoa, tụng pháp hoa, hoa khai kiến Phật. 
Dâng nải quả, tu chánh quả, quả mãn thông Thần (sưu tầm bài 
viết của ông Tân Việt Điêu trong Văn hóa nguyệt san số 33 năm 
1958) 
 
Tên gọi Saigon từ đâu? 
 
Đây là một đề tài được các nhà nghiên cứu, học giả, Tây lẫn Ta, 
tốn rất nhiều thì giờ và công sức. 
 
Cho đến nay thì có khoảng 5 giả thuyết về xuất xứ của chữ Sài 
Gòn, trong đó có 3 thuộc loại quan trọng hơn. Xin ghi lại 3 thuyết 
quan trọng hơn dưới đây:               
Sài Gòn từ Thầy Ngòn (Đề Ngạn), Xi- Coón (Tây Cống):  
 
Đây là thuyết được đưa ra bởi 2 tay thực dân Pháp là Aubarêt 
và Francis Garniêr (người bị giặc Cờ Đên phục kích chết ). Thêo 
Aubaret, Histoire et description de la Basse-Cochinchine và 
Garniêr, Cholên, thì người Tàu ở miền Nam, sau khi bị Tây Sơn 
tàn sát, đã lập nên thành phố Chợ Lớn vào năm 1778 và đặt tên 
cho thành phố đó là Tai-ngon hay Ti-ngan. Sau dó, người Việt 
bắt chước gọi thêo và phát âm thành Sài Gòn. 
 
Thuyết này được hai học giả là Vương Hồng Sển và Thái Văn 
Kiểm đồng ý. Quả thật, trên phương diện ngữ âm, thì Thầy Ngòn, 
Xi Coón, rất giống Sài Gòn! Tuy nhiên, thêo lịch sử thì không 
phải. 
 
Tại sao? Vì lịch sử chứng minh rằng Saigon có trước, rồi người 
Tàu mới đọc thêo và đọc trại ra thành Thầy Ngòn, Xi Coọn. 
 
Thêo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776, năm 
1674 Thống Suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn 
đánh Cao Miên và phá vở "Luỹ Sài Gòn"(thêo Hán-Việt viết là 
"Sài Côn"). Đây là lần đầu tiên chữ Sài Gòn xuất hiện trong tài 
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liệu sử sách Việt Nam . Vì thiếu chữ viết nên chữ Hán "Côn" được 
dùng thế cho "Gòn". Nếu đọc thêo Nôm là "Gòn", còn không biết 
đó là Nôm mà đọc thêo chữ Hán thì là "Côn".  
 
Như vậy, ngay từ năm 1674 đã có địa danh Saigon! Thì làm gì 
phải đợi đến 1778 khi người Tàu ở Cù Lao Phố bị Tây Sơn tiêu 
diệt rồi chạy xuống lập nên Thầy Ngòn tức Đề Ngạn, hay Xi Coón 
tức Tây Cổng. 
 
Sài Gòn từ Củi Gòn, Cây Gòn, Prey Kor. 
 
Thuyết này được Pêtrus Trương Vĩnh Ký đưa ra dựa thêo sự 
"nghê nói" như sau:  
"Sài là mượn tiếng viết thêo chữ Hán có nghĩa là củi gỗ; Gòn là 
tiếng Nam chỉ bông gòn . Người ta nói rằng tên đó phát sinh bởi 
sự kiện nhiều cây bông gòn do người Cao Miên đã trồng chung 
quanh đồn đất xưa của họ, mà dấu vết nay vẫn còn ở chùa Cây 
Mai và các vùng lân cận". 
 
Pétrus-Trương Vĩnh Ký- Souvenirs historiques sur Saigon et ses 
environs, trong Excursions et Reconnaissance X. Saigon, 
Imprimerie Coloniale 1885.  
 
Không biết tại sao mà sau này Louis Mallêrêt và Vương Hồng 
Sển lại quả quyết thuyết này là "của" Trương Vĩnh Ký , mặc dù 
ngay sau đoạn này, TVK lại viết tiếp "Thêo ý tôi, hình như tên đó 
là của người Cao Miên đặt cho xứ này, rồi sau đêm làm tên gọi 
thành phố. Tôi chưa tìm ra được nguồn gốc đích thực của tên 
đó". Tương tự, có nhiều thuyết phụ thêo nói rằng Sàigòn từ "Cây 
Gòn" (Kai Gon) hay "Rừng Gòn" (Prêy Kor) mà ra. 
 
Nói chung, các thuyết này đều dựa trên một đặc điểm chính: cây 
bông gòn. 
 
Nhưng thuyết này phần lớn đã bị bác bỏ vì lý do đơn giản là 
không ai tìm được dấu tích của một thứ "rừng gòn" ở vùng 
Sàigòn, hay sự đắc dụng của củi gòn ở miền Nam, kể cả nhà bác 
học Trương Vĩnh Ký. Ngay vào thời của Trương Vĩnh Ký (1885) 
tức khoảng hơn 100 năm sau mà đã không còn dấu tích rõ ràng 
của thứ rừng này, mặc dù lúc đó Sàigòn không có phát triển hay 
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thay đổi gì cho lắm. Ngay cả khi Louis Mallêrêt khảo nghiệm lại, 
hình như cũng không có dấu vết gì của một rừng gòn ở Sàigòn.  
 
Sài Gòn từ Prei Nokor  

 
Đây là thuyết mà thoạt đầu khó 
có thể chấp nhận nhứt (về ngữ 
âm), nhưng hiện nay được coi 
như là "most likely".  
Chính Pêtrus Trương Vĩnh Ký 
là người đưa ra thuyết này  
 
Trong Tiểu Giáo Trình Địa Lý 
Nam Kỳ, ông đã công bố 1 danh 
sách đôi chiếu 187 địa danh 
Việt Miên ở Nam Kỳ, như Cần 
Giờ là Kanco, Gò Vấp là 
Kompăp, Cần Giuộc là Kantuọc 
và Sài Gòn là Prei Nokọr  
 
Trước nhất, thêo sử Cao Miên 
được dịch lại bởi Louis 
Mallêrêt, vào năm 1623, một 
sứ thần của chúa Nguyễn đêm 

quốc thư tới vua Cao Miên và ngỏ ý muốn mượn xứ Prêi Nokor 
(Saigon) và Kras Krabêi của Cao Miên để đặt phòng thu thuế. 
 
Năm 1747, thêo danh mục các họ đạo trong Histoirê dê la 
Mission Cochinchinê, có ghi Rai Gon Thong (Sài Gòn Thượng) 
và Rai Gon Hạ (Sài Gòn Hạ).  
Đó là thêo sử sách, còn thêo tiếng nói thì Prêi Nokor (hay Brai 
Nagara thêo tiếng Phạn mà người Miên mượn), có nghĩa là "thị 
trấn ở trong rừng", Prêi hay Brai là rừng, Nokor hay Nagara là 
thị trấn. Đây là vùng mà chúa Nguyễn đã mượn làm nơi thu thuế 
như đã nói ở trên. 
Thêo tiến trình của ngôn ngữ, Prêi hay Brai biến thành RAI, 
thành"Sài", Nokor bị bỏ "no" thành "kor", và từ "kor" thành 
"Gòn".  
 
Từ Prêi Nokor …mà thành SàiGòn thì thật là …dễ sợ !  
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Còn sở dĩ có Saigon viết dính nhau là do các giáo sĩ Tây phương 
đã bỏ mất dấu và gắn liền nhau khi in. Sau khi chiếm nước ta, để 
khỏi đọc "sai" ra "sê" thêo giọng Pháp nên Saigon được viết với 
hai dấu chấm trên chữ i. 
Saigon … muôn thuở là Sài gòn ! 
 
Ca dao tục ngữ Sài Gòn 

Saigon là Hòn ngọc Viễn Đông, là một thành phố lớn nhất Việt 
Nam. Những nơi như Saigon được mệnh danh là Kẻ Chợ, đã là 
Kẻ Chợ ắt có chợ, mà phải là ngôi chợ lớn, khách Lục tỉnh lên 
thăm Saigon, ra vào chợ Saigon hẳn không quên. Chợ Saigon 
được đồng bào Hậu Giang so sánh với ngôi chợ tỉnh nhà: 
 

Chợ Saigon cẩn đá, 
Chợ Rạch Giá cẩn xi măng. 
Giã em xứ sở vuông tròn, 

Anh về xứ sở không còn ra vô. 
 
Người con gái ở đô thành tiêm nhiễm nếp sống Tây phương, 
chàng trai xa nàng khỏi sao thắc mắc, lo nàng ở lại chẳng vuông 
tròn nên phải ra vô, nàng vuông tròn chàng yên tâm về xứ sở. 
 

Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy, 
Chợ Saigon xa, chợ Mỹ cũng xa. 

Viết thư thăm hết mọi nhà, 
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em. 

 
Saigon và Mỹ Tho, hai nơi cách nhau trên sáu chục cây số, nay 
tuy thật gần những xưa thật xa, vì phương tiện di chuyển đâu có 
dồi dào như nay, chàng và nàng dù đã yêu nhau, nhưng mỗi lúc 
tới thăm đâu có dễ dàng, đôi bên cùng bận làm ăn buôn bán, 
nàng ở chợ Saigon, chàng ở chợ Mỹ Tho. Nhớ nhung nhau, chỉ 
biết tin thư thăm hỏi, lấy giấy thay lời. Chàng yêu nàng vì duyên, 
vì tình, tình yêu chân thật, đâu thấy nàng giàu mà ham hoặc thấy 
nàng nghèo mà chê. 
 

Chợ Saigon đèn xanh, đèn đỏ, 
Anh coi không tỏ, anh ngỡ đèn tàu. 

Lấy anh em đâu kể sang giàu, 
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Lấy anh em đâu kể sang giàu, 
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Rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em. 
 

 
(Chợ Bến Thành) 

 
Chợ Saigon với những hàng quảng cáo đèn màu xanh đỏ, chàng 
trai quê lên nhầm lẫn đó là đèn tàu. Sự lầm lẫn thị giác này có 
thể có được, nhưng lầm về yêu đương, chàng đâu có lầm. Chàng 
lấy nàng đâu có kể sang giàu, vì tiền tài bao nhiêu cũng có thể 
hết, duy tình nghĩa mới bền lâu, như người xưa đã nói: 

Theo vàng bỏ ngãi ai hơi, 
Vàng thời đã hết, ngãi tôi vẫn còn. 

 
Chính vì nghĩa mới bền lâu, nên khi xa người nghĩa, người con 
trai đứng ngồi không yên: 
 

Chim quyên xuống đất tha mồi, 
Tôi xa người nghĩa đứng ngồi không yên! 

Giấy tây bán mấy, 
Mua lấy tờ nguyên, 

Làm thơ hỏi bạn tình duyên chuyện gì? 
 
Mến thương nàng, đêm nàng so sánh với các nàng Lục tỉnh, cô 
gái Saigon thật hơn: 

Nội trong lục tỉnh Nam kỳ, 
Mấy ai được nết nhu mì như em. 

Hai hàng lụy ngọc ướt nhèm, 
Làm sao cho đặng anh với em giao hòa. 
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Sự ước vọng, lòng mong mỏi của chàng là được cùng nàng giao 
hòa! 
 
Chợ Saigon ngày nay ta vẫn gọi là chợ Bến Thành, nhưng Bến 
Thành trước đây là bến tàu và hàng ngày thường 10 giờ thì tàu 
đến bến này: 

Mười giờ tàu lại Bến Thành, 
Súp lê còi thổi bộ hành lao xao. 

 
Sao lại mệnh danh Bến Thành? Phải chăng đây là bến của đô 
thành Saigon hay của Gia Định thành? Còn khách bộ hành lao 
xao vì muốn ngắm tàu Tây. 

Anh ngồi quạt quán Bến Thành, 
Nghe em có chốn anh đành quăng om! 

Anh ngồi quạt quán Bà Hom, 
Hành khách chẳng có, đá om quăng lò. 

 
Chàng trai ngồi quạt quán ở Bến Thành với bình trà Huế, được 
tin người mình thương đã có nơi chốn, chàng tỏ buồn rầu quẳng 
cả bình trà đi! Kể cũng đáng buồn, tưởng được cùng người 
thương thưởng thức bình trà (om) ngon, ngờ đâu nàng là hoa 
có chủ, chàng đành ôm hận, trút mối giận vào om, cái bình trà 
vô tội. 
 
Nhắc đến Bến Thành, quên sao được thành Tây: 

Dân đất Bắc, 
Đắp thành Tây. 

Đông thật là đông, 
Sầu Nam vời vợi. 

 
Câu này gồm đủ đông, tây, nam, bắc! Dân đất Bắc phải chăng 
những người dân miền Bắc bị đưa vào Nam làm dân phu, đắp 
thành cho người Tây? Số dân phu ắt nhiều lắm, Đông thật là 
đông. Sự đông đúc này quả là một mối sầu vời vợi cho nước 
Nam, cho dân Nam! Nước mất nhà tan, thân làm nô lệ, phải đi 
đắp thành cực khổ cho Tây để chúng dựa vào thành trì đô hộ 
đồng bào mình. Người miền Bắc bị đi dân phu hằng than thở:  

Nhà tan nước mất ai ơi, 
Cái thân nô lệ sống đời cu ly! 
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Người dân than thân như vậy, nhưng vẫn có bọn mũ cao áo dài 
hà hiếp dân để nịnh bợ quân thù! Thật đau đớn nhưng những 
kẻ mãi quốc cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà, có bao giờ chúng 
nghĩ đến Sầu Nam vời vợi. Và trong khi sống đời cu ly đi đắp 
thành Tây, đã biết bao nhiêu người bỏ thây cùng công việc, ngày 
xưa đâu đã có máy móc, kỹ thuật xây dựng đắp hoàn toàn công 
ở sức người. 
 
Đắp thành Tây rồi xây soái phủ cho Tây, người dân Nam trong 
cảnh căm hờn muốn nói không ra, đành gởi tâm tình vào ca dao 
tục ngữ: 

Trên thượng thơ bán giấy 
Dưới Thủ Ngữ treo cờ. 

Kìa Ba còn đứng trơ vơ! 
Nào khi núp bụi, núp bờ, 

Mũi Di đánh dạo bây giờ bỏ em. 

 
(Jardin de ville-VườnTao Đàn) 
 
Thượng thơ, xưa chính là soái phủ miền Nam ở góc đường Tự 
Do và Gia Long ngày nay. Nơi ấy có bán ấn chỉ cho dân, trong 
Nam quên gọi là bán giấy. Thủ Ngữ là nơi thủy quân Pháp đóng, 
cọ dựng cột cờ. Con người ái quốc trông hai nơi này căm gan sôi 
ruột! Ai đã khéo đạt ra cau ca dao trên để kích thích lòng căm 
hờn của người dân Việt, đã nhắc đến tượng Gambotta ở vườn 
Tao Đàn, gọi một cách nhục nhã là Ba Tượng một người Pháp 
gọi là Ba, ai là dân Việt ắt thấy nhục vong quốc này. Nếu câu ca 
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dao chỉ có ba dòng đầu có thể gợi sự nghi ngờ của người Pháp, 
bởi vậy phải thêm hai hàng sau gắn vào, mượn lời tình nhân oán 
trách tình nhân chê dấu ý kín của câu hát. Tuy đây là lời tình 
nhân oán trách tình nhân, nhưng cũng là lời đồng chí oán trách 
đồng chí, đã cùng nhau núp bụi ngồi bờ, đã cùng nhau đánh dạo 
ở mũi Di, vậy mà quên nhau, về đầu thú người Pháp để cầu công 
danh phú quý. 
 
Pháp chiếm Việt Nam, một mặt dân Việt Nam căm hờn, một mặt 
một số cô gái Việt Nam kém ý thức, vì hoàn cảnh đã sánh duyên 
với Pháp trở thành mê Tây. Lính Pháp lấy mê trong thời gian ở 
đất Việt, rồi anh lính trở về Pháp, cô mê Tây ở lại nước Việt lại 
lấy chồng, đậng một anh lính khác, chẳng khác chi các nàng Giao 
chỉ sau này trong thập niên 60 cho đến năm 1975 sánh duyên 
cùng các chú lính Mẽo: 

Saigon mũi đỏ, 
Gia Định súp lê. 

Giã hiền thê ở lại lấy chồng, 
Thuyền anh ra cửa bể như rồng lên mây. 

 
Thuyền, tàu Saigon hồi đó sơn mũi đỏ để phân biệt với thuyền 
tàu lục tỉnh, như vậy thực dân tiện bề kiểm soát. 
Thuyền anh ra cửa bể như rồng lên mây, câu này muốn nói khi 
anh lính Tây đã ra cửa bể rồi, anh tha hồ được tự do, đến bến 
mới anh tha hồ kết duyên cùng người mới. 
Về các cuộc hôn nhân Việt Pháp, lúc tiễn đưa, chúng tôi đã từng 
nhắc tới một câu trong ca dao hôn nhân dị chủng, xin phép được 
nhắc lại như sau: 

Còi súp lê một anh còn than thở, 
Còi súp lê hai anh nức nở vắn dài. 

Còi súp lê ba, tàu ra biển Bắc, 
Nước mắt anh nhỏ ra, anh rút mù xoa anh chậm, 

Tình nghĩa vợ chồng ngàn dặm không quên. 
 
Cuộc tiễn đưa ắt phải xảy ra tại bến tàu Saigon, và có anh chàng 
Tây đã thút thít vì phải xa vợ, anh bảo rằng ngàn dặm không 
quên, có thật hay chăng anh ra cửa bể như rồng lên mây? Sao có 
sự mâu thuẫn giữa hai câu thơ trên, hay ý tại ngôn ngoại, chỉ có 
sự mâu thuẫn trên hình thức, còn thực ra thì ngàn dặm có đời 
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nào mà không quên đối với những lứa đôi dị chủng, nhất là 
trong cuộc chắp nối giang hồ. 
 
Saigon nơi có đô hội lớn, phố xá rộng rãi, cây cao và rậm mát: 

Đường Saigon cây to bóng mát, 
Đường Chợ Lớn hạt cát nhỏ dễ đi. 

 
Đường Saigon có đúng cây to bóng mát, còn đường Chợ Lớn có 
lẽ trước đây với đất phù sa của đồng bằng Cửu Long, cát nhỏ dễ 
đi chăng! Dưới thời Pháp thuộc, đường Saigon cũng như đường 
Chợ Lớn đều đã rải đá và sau này tráng nhựa... Ngày nay, với 
thời gian đường đã hư hỏng dù rải đá hay tráng nhựa, mà chính 
quyền có ít chú ý tới sửa chữa, nên có thể có người than: 

Đường Saigon ổ gà đi xóc, 
Đường Chợ Lớn đi xóc ổ gà. 

 
Ca dao Saigon có những câu rất ngộ nghĩnh, nhắc tới địa danh 
một cách khéo léo: 

Chị Hươu đi chợ Đồng Nai, 
Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò. 

 
Trong bài này chúng ta bắt gặp bốn con vật ăn cỏ là Hươu, Nai, 
Nghé, Bò với hai địa danh là Đồng Nai, Bến Nghé. 
 
Dưới đây là câu ca dao nhắc tới các chợ khác ngoài chợ Bến 
Thành: 
 

Mẹ đi chợ Quán, chợ Cầu, 
Mua cau chợ Vải, mua trầu chợ Dinh. 

Sáng mai đi chợ Gò Vấp, 
Anh mua một xấp vải đem về. 

Cho con hai nó cắt, con ba nó may, 
Con tư nó đột, con năm nó viền. 

Con sáu đơm nút, con bảy vắt khuy; 
Anh bước ra đi, 

Con tám núi, con chín trì, 
Ớ em mười ơi! 

Sao em để vậy còn gì áo anh? 
Ca dao Saigon hẳn phải còn nhiều, biết tới đâu xin tỏ tường tới 
đó, những điều chưa biết xin nhờ sự chỉ giáo của người biết. 
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(Trích tác phẩm "Hương Nước Hồn Quê" – Toan Ánh) 

 
(Chợ Bà Chiểu 1965) 
 
Đầu tiên được nói đến Bà Nghè, tên gọi hồi trước của con rạch 
Thị Nghè quận 1 sát bên Sở thú Sài Gòn. Trong Gia Định phú do 
Phan Văn Thị sáng tác có câu ví ngộ nghĩnh. 
Coi ngoài rạch Bà Nghè, dòng trắng hây hây tờ quyến trải,  
Ngó lên giồng Ông Tố, cây xanh nghịt nghịt, lá chàm rai. 
 
Tôi chịu thua, tìm cả trong tự điển cây "chàm rai" là cây gì, mà 
lá nó xanh dữ vậy. 
Nội ô Sài Gòn còn có một bà cũng nổi tiếng đó là Bà Chiểu, nằm 
trên địa bàn phường 1, 2 và 14 thuộc quận Bình Thạnh. Khu vực 
này có cái chợ cùng tên Bà Chiểu tấp nập ngày đêm, chủ yếu là 
bán lẻ. Có câu ca dao, nghê cũng vui tai: 

Xe mui chiều thả chung quanh 
Đôi vòng Bà Chiểu thích tình dạo chơi. 

 
Có lẽ nổi tiếng nhất trong các bà là Bà Điểm. Tương truyền bà 
Điểm là một chủ quán nước chè vùng Tân Thới Nhứt, Hóc Môn, 
có 18 thôn vườn trầu, nơi đây Bình Tây Đại Nguyên soái Trương 
Định từng hoạt động (khoảng năm 1861). 
Nói cho ngay, người Sài Gòn xưa hay đặt cho con rạch, chiếc cầu, 
một địa danh, một con đường, con hẻm một cái tên (hoặc bà 
hoặc ông) trước là dễ nhớ, sau là ghi lại công tích của người đó 
góp cho dân trong vùng; thứ nữa nhìn hình vóc của khu vực đó 
mà đặt. 
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Thí dụ: Bà Quẹo, là khu vực gồm các phường 13, 14 quận Tân 
Bình. Ai đi trên đường lên Tây Ninh, vọt thẳng biên giới với 
Cam-pu-chia, có một ngã ba, nếu nhà ở hướng lộ 14 thì quẹo trái 
(rẽ) vào. 
 
Hay Bà Đô, là con rạch ở phường 1, quận 5, thông từ các ao, đầm 
ra rạch Bến Nghé, nay bị lấp rồi. Bà Đô còn là tên chiếc cầu ở đầu 
đường Hàm Tử bắc qua rạch Bà Đô (còn gọi là Thị Đô). Dân chèo 
ghê ở Sài Gòn hồi trước, qua đây hay hát: 
 

Kể từ chợ Sỏi trở vô 
Xóm Lá là chợ, Thị Đô là cầu. 

Hay như Bà Thuông, tên chiếc cầu trên kênh Tàu Hũ, từ đầu 
đường Tản Đà đến đầu đường Phú Định. Trong Gia Định phú có 
câu ví rất hay: 
 

Giếng Bà Nhuận rạch cam tuyền, trai gái nhảy thỏa tình khát 
vọng 

Cầu Bà Thuông đường quan lộ gần xa đều phỉ chí quy lai. 
 
Tên cầu, tên rạch, tên khu vực nào đó có từ Bà rất nhiều. Như: 
rạch Bà Bướm có tên từ 1902 ở phường Tân Thuận Đông, quận 
7 chảy vào sông Sài Gòn, nay nằm trong khu chế xuất Tân Thuận. 
Sông Bà Cả Bảy chảy qua hai xã Trung Lập Thượng và Trung Lập 
Hạ, huyện Củ Chi dài 15 km từ ranh giới với Tây Ninh đến sông 
Láng Thé. Bà Hom vừa là khu vực phường 13, 14, quận 6 giáp 
ranh với Tân Bình và Bình Chánh, vừa là chiếc kênh ở xã Tân 
Tạo. Bà Tàng,vừa là các rạch ở phường 7, quận 8, cũng là tên 
chiếc cầu bắc qua rạch Lào trên đường Phạm Thế Hiển. Rồi Bà 
Tà, Bà Lài, Bà Hồng, Bà Lát, Bà Nghiêm, Bà Chủ, Bà Tàng, Bà 
Thiên, Bà Tiếng, Bà Xếp... cũng là cầu, là rạch, là tên riêng vùng 
đất. Như tên Bà Khắc là chiếc cầu xưa ở vùng Cầu Kho quận 1. 
Khắc trong tiếng Nam Bộ còn gọi là Khấc, để cầu khỏi trơn trợt. 
 
Trong bài Cổ Gia Định phong cảnh vịnh có câu: 

Trên cây Da Còm, nỡ để ông già gùi đội 
Dưới đường Cầu Khắc, chi cho con trẻ lạc loài. 
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Chiếc cầu Bà Khắc (hay Khấc) này thời nay không còn nữa. 
Nhiều tên đường cũng tên bà, như đường Bà Huyện Thanh Quan 
trên địa bàn phường 6, 7, 9 quận 3, hồi Pháp có tên là Ruê 
Nouvêllê, đến năm 1920 đổi thành Piêrrê Fladin. Năm 1955 mới 
có tên Bà Huyện Thanh Quan đến ngày nay. Bà Ký là đường trên 
địa bàn phường 9, quận 6. Bà Lài là đường nối từ đường Phạm 
Văn Chí với Lò Gốm, nay tên đường mới là Đặng Thái Thân. Bà 
Lê Chân ở Tân Định. Năm 1906 có tên là Frostin. Đến 19-10-
1955 đổi lại thành đường Bà Lê Chân. Bà Triệu nằm sau Bệnh 
viện Chợ Rẫy, thời Pháp có tên là Mêrlandê. Năm 1955 mới đổi 
thành Bà Triệu... Chắc là còn nhiều "bà" nữa mà người viết chưa 
có vinh hạnh làm quên xin mọi người tìm thêm nữa. 
 
Cũng lạ, khi đặt tên cho cái rạch, con sông, chiếc cầu, hay địa 
danh một vùng đất gắn với một bà nào đó, thì có cả ca dao, câu 
hát, câu ví dí dỏm. Nhưng, với cánh đàn ông thì thiệt là khô khan, 
chả thơ phú, câu vè, câu đố nào. Dù sao, có bà thì phải có ông, 
bởi thiếu ông nghê như trống trải trong lòng vậy. 

 
 
Ở Sài Gòn địa danh mang tên năm ông sau đây, cứ nhắc tới thì 
cả nam, phụ, lão, ấu ai cũng rành. 
 
Đầu sổ là Ông Lãnh. Gắn liền với Ông Lãnh là chiếc cầu. Dạ, Cầu 
Ông Lãnh, rồi chợ Cầu Ông Lãnh, và phường Cầu Ông Lãnh (Nói 
nhỏ: chỗ này hồi trước bụi đời dữ lắm nghên, nay thì đỡ nhiều 
rồi). Đúng là có cầu, có chợ, có phường 100%, nhưng thử hỏi cắc 
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cớ: vậy Ông Lãnh là ai vậy, thưa bà con, thì nghê chừng ngắc ngứ 
lắm! Có giả thuyết cầu này do ông Lãnh binh Nguyễn Ngọc 
Thăng (1798 - 1866) đóng quân ở đồn Cây Mai, Thủ Thiêm và 
tại đình Nhơn Hòa, quận 1 gần chiếc cầu. Vả lại,năm 1885, 
Trương Vĩnh Ký có viết rằng chiếc cầu gỗ do ông lãnh binh ở gần 
đó cho bắc qua, chắc là ông Lãnh binh Thăng này, chớ không 
phải ai khác. Cũng có người bảo, cầu này ở cạnh một ông lãnh 
sự, nên đặt chết tên luôn. Nghê chừng chuyện này không thuyết 
phục mấy. 
 
Hai là Ông Thượng. Người Sài Gòn trọng tuổi một chút nghê đến 
vườn Ông Thượng thì biết ngay là Công viên Tao Đàn thuộc 
quận 1 bây giờ. Chớ hỏi bọn trẻ,chưa chắc hiểu vườn Ông 
Thượng ở đâu. Vả lại, Ông Thượng là tên dân gian gọi tổng trấn 
Gia Định Lê Văn Duyệt những thập niên 20 và 30 của thế kỷ 19. 
Nghê nói, vườn Ông Thượng hồi đó hay có gánh hát đến biểu 
diễn, cả cải lương lẫn hát bội, và Nguyễn Đình Chiểu hồi nhỏ 
cũng hay đến đây coi tuồng hát bội. 
 
Ba là Ông Tố. Giồng Ông Tố, hồi năm nẳm, ở vùng này còn nhiều 
cọp bêo và nhiều vê lắm, nên có câu: 
Coi cọp, xuống Thị Nghè  
Ăn ve, lên Ông Tố. 
 
Vê mà nướng lên ăn cũng thơm như cào cào, châu chấu vậy. 
Không rõ ông Trương Vĩnh Tố có làm quan chức gì, chỉ biết ông 
ở gần đấy và khu đất cao (gọi là giồng) có lẽ là của ông chăng? 
 
Bốn là Ông Tạ. Là chợ mang tên một thầy thuốc nam nổi tiếng 
Trần Văn Bỉ (còn gọi là Tạ Thủ). Chợ Ông Tạ còn là vùng đất 
thuộc các phường 3, 4, 5, 7 của quận Tân Bình. Nói thêm: Dân 
ghiền thịt chó nghê đến chợ Ông Tạ là gợi ngay đến các hàng thịt 
chó trêo lủng lẳng cả chục con thui vàng rực, coi bắt mắt lắm. 
 
Năm là Ông Thìn. Cầu Ông Thìn bắc qua sông Cần Giuộc, nối hai 
xã Đa Phước và Quy Đức, huyện Bình Chánh trên tỉnh lộ 50. Dân 
gian truyền rằng Ông Thìn là tên người lái đò đưa khách sang 
sông. Cầu Ông Thìn được bắc dã chiến năm 1925, nay đã nâng 
thành cầu đúc dài 162 m. 
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Có cái tên ông rất nổi tiếng ở Sài Gòn này. Đó là Lăng Ông (dân 
thường gọi là Lăng Ông Bà Chiểu). Đây là lăng của Tả quân Lê 
Văn Duyệt, được xây trên khuôn viên khá rộng 18.500 m2. Nghê 
rằng tác giả công trình này về sau xây lăng Tự Đức ở Huế. Ngày 
16-11-1988, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận Lăng Ông là di 
tích kiến trúc nghệ thuật. ở lăng có bốn cột gỗ chạm rồng rất đẹp 
ở chánh điện. Cổng tam quan có cây thốt nốt tạo vẻ trang 
nghiêm, tĩnh mịch.  
 
Ở Sài Gòn, còn có Chùa Ông là chùa thờ Quan Công (Quan Vân 
Trường) tại xã Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức. 
Tên đường chỉ duy nhất có Ông Ích Khiêm. Gắn với tên ông còn 
có rạch, cầu Ông Buông ở quận 6 (dài độ 2.800 m từ ngả ba rạch 
bến Trâu và Tân Hóa tới rạch Lò Gốm); rạch Ông Cái ở quận 2, 
rạch Ông Cốm, Ông Đồ ở Tân Túc, Bình Chánh, rạch Ông Điền từ 
đất Cần Giuộc đổ vào sông Nhà Bè, rạch Ông Đội ở quận 7, rạch 
Ông Mưu ở Bình Chánh; rạch Ông Nghĩa ở xã An Thới Đông, Cần 
Giờ từ rừng lá đến sông Lòng Tàu. 
 
Có cầu Ông Lớn bắc qua kinh Tàu Hủ; cầu Ông Nhiêu, cầu Ông 
Thìn, cầu Ông Tiều... Rồi đập Ông Hiền ở xã Bình Hưng dài đến 
ba cây số. 
 
Về vài địa danh mang tên thảo mộc 
 
Ở Việt Nam có rất nhiều địa danh mang tên thảo mộc. Trong 
khuôn khổ bài viết nầy chúng tôi chỉ đề cập đến Gò Vấp, Củ Chi, 
Trảng Bàng, Giồng Trôm, Thốt Nốt và Bạc Liêu mà thôi. 
 
Gò Vấp  
Trước năm 1975 Gò Vấp là một quận của tỉnh Gia Định gồm có 
8 xã. Quận lỵ Gò Vấp cách Sài Gòn 10km. Đó là nơi có nhiều 
thành quách (An Nhơn, Hạnh Thông Tây), vườn rau cải (Hạnh 
Thông Tây), ruộng rau muống (Xóm Mới), vườn dừa (An Phú 
Đông, Bình Triệu), vườn sầu riêng, măng cụt (Nhị Bình), vườn 
bưởi (Thạnh Lộc) với hai xã đông dân cư và phồn thịnh về kinh 
tế và thương mại gần Sài Gòn: Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây. 
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Sau năm 1975 Gò Vấp 
là một quận trong 
thành phố. Diện tích 
Gò Vấp bấy giờ thu 
hẹp chỉ còn 20 km2. 
Các xã Bình Hòa, 
Thạnh Mỹ Tây trở 
thành quận Bình 
Thạnh, Nhị Bình, 

Thạnh Lộc, An Phú Đông sát nhập vào quận Hóc Môn.  
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Hoa có hương thơm. Trái có hột dùng để lấy dầu. 
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lấy từ hột cây vấp dùng để thắp đèn. Cây vấp là quốc mộc ở Sri 
Lanka (đảo Cêylon: Tích Lan), nơi cây vấp được gọi là nahar. 
Người ta dùng hoa, rễ và hột cây vấp để làm thuốc trị bịnh. Hoa 
được dùng để trị táo bón, đau bụng, phong hủi, ho, sốt, bất lực 
sinh lý. Dầu dùng để trị các chứng bệnh ngoài da, trị ghẻ, tê thấp. 
Dầu cây vấp có nhiều ác xít béo: ác xít stêaric. olêic, linolêic và 
arachidic. Hoa khô dùng để trị bịnh trĩ, kiết lỵ. Hoa tươi trị ngứa, 
kinh nguyệt, khát nước quá độ (tiêu khát; tiểu đường), ra mồ 

Gò Vấp 
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hôi. Rễ dùng để trị rắn cắn. Lõi cây vấp có nhiều xanthonês: 
êuxanthonês, mêsuaxanthonês A, mêsuafêrronê B. Nhụy hoa có 
hai bioflavonoids: mesuaferrone A và mesuaferrone B và ác xít 
mêsuanic. Vỏ có fêrruol B và tritêrpênoid gutiferol. 
 
Củ Chi 
 

Trước năm 1954 
Củ Chi là một 
quận trong tỉnh 
Gia Định. Sau 
năm 1954 quận 
nầy nằm trong 
tỉnh Bình Dương 
một thời gian 
ngắn. Khi tỉnh 

Hậu Nghĩa được thành lập, Củ Chi 
nằm trong tỉnh tân lập nầy. Trước 
năm 1975 Củ Chi có 14 xã. 

 
Sau năm 1975 Củ Chi là một quận ngoại thành của thành phố. 
Quận Củ Chi nằm cách Sài Gòn 40 km. Diện tích quận Củ Chi lối 
435 km2. Đa số dân đều sống bằng nghề nông và đan thúng rổ, 
làm vật dụng bằng mây. Củ Chi được biết đến nhiều trong chiến 
tranh vừa qua. Vùng nầy nằm trong vùng Tam Giác Sắt. Bộ tư 
lệnh Sư Đoàn 25 đóng tại đây. Sau năm 1975 tân chế độ gọi Củ 
Chi là Đất Thép Thành Đồng và biến Địa Đạo Củ Chi thành vùng 
du lịch.  
 
Củ Chi là sinh quán của Trần Minh Tiết, Chánh Án Tối Cao Pháp 
Viện VNCH; Phan Văn Khải, cựu thủ tướng CHXHCNVN. 
 
Địa danh Củ Chi phát xuất từ tên gọi của cây củ chi tức mã tiền. 
Cây củ chi hay mã tiền được tìm thấy nhiều ở Nam Á và Đông 
Nam Á. Tên khoa học của nó là Strychnos nux-vomica thuộc gia 
đình Loganiacêaê. Người Anh gọi là poison nut (vì độc chất của 
mã tiền), quakêr buttons, snakê-wood, nux-vomica, strychnine 
trêê. Người Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm về việc dùng mã tiền 
(củ chi) làm thuốc. Họ gọi mã tiền (củ chi) là kuchala. Người 
Trung Hoa gọi là ma qian zi.  

Bình Dương 
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Bình Dương 
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Cây củ chi cao đến 25 m. Lá bầu như trầu. Trên lá có nhiều gân 
lá song song với rìa lá. Hoa nhỏ màu trắng ngà kết thành chùm. 
Trái tròn màu vàng cam khi chín. Gỗ trắng và cứng. 
Củ chi nổi tiếng vì độc chất của nó. Nhưng độc chất đó cũng được 
nghiên cứu kỹ lưởng để dùng vào việc chữa trị bệnh. Nó có 
alkaloid strychninê rất độc. Vỏ có brucinê và nhiều hợp chất độc 
khác. Nói chung cây củ chi có nhiều độc chất. Nhưng dùng ở liều 
lượng đúng, nó trở thành thuốc trị đau bụng, gây nôn, táo bón, 
mất ngủ, bịnh tim, thần kinh, tinh thần hồi hộp bất an, kinh 
nguyệt không điều hòa, bịnh hô hấp của người già, viêm vành 
tai ngoài gây ngứa ngáy khó chịu. 
 
Trong y học dân gian người ta xêm mã tiền như thuốc bổ tạo sự 
thèm ăn. Hiện nay ở Trung Hoa người ta nghiên cứu xêm củ chi 
có thể dùng vào việc chữa trị ung thư gan hữu hiệu hay không. 
Trảng Bàng 
 
Tràng Bàng là một quận trong tỉnh Tây Ninh gồm có 7 xã. Quận 
nầy nằm cách Sài Gòn 50 km về phía tây bắc. Quận Trảng Bàng 
rộng lối 340 km2. Trảng Bàng nổi tiếng với bánh canh giò heo 
ăn với bánh tráng phơi sương (không cần nhúng nước), rau 
rừng và nước mắm pha chế đặc biệt của người miền đông Nam 
Bộ. Năm 1972 một bức ảnh chụp một êm bé trần truồng chạy 
ngoài quốc lộ ở Trảng Bàng sau một cuộc dội bom napalm trong 
một làng trong quận Trảng Bàng được giải thưởng Putlitzêr. 
 
Trảng Bàng là sinh quán của giáo sư Nguyễn Ngọc An, người 
sáng lập hai trường Minh Đức (Trảng Bàng) và Tân Dân (Hóc 
Môn). có một thời ông là tổng trưởng bộ Thông Tin và Chiêu 
Hồi. 
 
Thêo từ nguyên thì Trảng (savanna) là một vùng đất trống có 
nhiều cỏ và cây cùng một loại mọc lưa thưa. Bàng là cây bàng, 
một loại thảo mộc được tìm thấy nhiều ở Nam Á, Đông Nam Á, 
Nam Hoa, các hải đảo Thái Bình Dương và biển Caribbêan. 
 
Tên khoa học của cây bàng là Têrminalia molucca (còn nhiều 
tên khác) thuộc gia đình Combrêtacêaê. Chữ molucca trong tên 
khoa học cho thấy nguồn gốc Molucca, Indonêsia, của loại thảo 
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mộc nầy hay ít ra nó cũng có nhiều trên đảo nầy. Người Anh gọi 
cây bàng là umbrêlla trêê (vì bóng mát rộng lớn của nó), tropical 
almond (hạnh nhiệt đới) như người Tây Ban Nha gọi almondro 
dê la India (hạnh Ấn Độ) Người Miến Điện gọi là badan và 
Khmer là pareang prang. 
 
Cây bàng cao đến 25 m, có nhiều nhánh nên cho bóng mát rộng 
lớn. Lá bàng to, dày và láng. Vào mùa thu lá chuyển sang màu 
vàng rồi đỏ rất đẹp trước khi rụng. Trái bàng khá to, cơm dày 
ăn được. Hột có nhiều dầu và có mùi dễ chịu. Hột được ăn sống 
hay rang chín. Lá hay hoa cây bàng đều đẹp. Lá tươi hay khô đều 
được dùng làm thuốc nhuộm. Màu xanh chuyển sang màu vàng 
khi cho phèn chua và sulfatê sắt vào. Gỗ cây bàng rất cứng và 
đẹp. Nó được dùng để cất nhà hay làm đồ mộc. Trồng cây bàng 
để có bóng mát, có nhiều gỗ, thanh lọc không khí, chống xâm 
thực ngoài bờ biển và tạo phong cảnh đẹp. 
 
Lá, gỗ, vỏ, hột cây bàng đều được dùng làm thuốc. Sự dồi dào 
tannins của lá, vỏ làm cho cây bàng hữu dụng trong việc trị 
chứng tiêu chảy, kiết lỵ và đau nhức. Hột được dùng làm thuốc 
trị huyết tiện (hêmaturia). Ở Ấn Độ người ta dùng lá bàng trị tê 
thấp. Kết hợp với thuốc xức để trị ghẻ, phong hủi và các chứng 
bịnh về da. 
 
Trái bàng có ác xít tannic. Tannin của lá và vỏ cây bàng có 
punicalag. 
 
Hồ Đình Vũ 
Hoàng Trần sưu tầm 
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VĂN HOÁ MIỀN NAM NƯỚC VIỆT HAY  
VĂN HOÁ ĐỒNG NAI CỬU LONG 

GS. Nguyễn Thanh Liêm 

 
Nghiên cứu và viết về văn hóa xã hội vùng này từ trước tới 

giờ đã có nhiều người làm, khởi từ Trịnh Hoài Đức đến Sơn 
Nam, Nguyễn Đình Đẩu, Vương Hồng Sển, Nguyễn Văn Hầu, 
Huỳnh Minh, v v. . . "Gia Định Thành Thông Chí" của Trịnh Hoài 
Đức chứa đựng nhiều sự việc và dữ kiện quý giá về Trấn Gia 
Định xưa. Sơn Nam với những quyển "Đồng Bằng Sông Cửu 
Long hay Văn Minh Miệt Vườn", "Lịch Sử Khẩn Hoang Miền 
Nam", "Đình Miếu và Lễ Hội Dân Gian Miền Nam", và "Đất Gia 
Định Bến Nghé Xưa. . ." ghi lại nhiều nét đặc biệt về khu vực văn 
hóa miền Tây Nam Phần. Vương Hồng Sển lưu lại nhiều hình 
ảnh sống động của Sài Gòn Chợ Lớn hồi thuở nào qua các tác 
phẩm "Sài Gòn Tả Pín Lù" và "Sài Gòn Năm Xưa" của ông. Huỳnh 
Minh với một loạt các tác phẩm về các tỉnh xưa cho thấy sự sống 
của người dân miền Lục Tỉnh như thế nào. Nhưng nói chung, đó 
là những công trình nghiên cứu cá nhân, lẻ tẻ. Gần đây hơn, khởi 
sự từ năm 1979, chánh quyền Việt Nam đã cho thiết lập một 
chương trình nghiên cứu quy mô về vùng Đồng Nai Cửu Long. 
Năm 1981 một hội nghị về đồng bằng sông Cửu Long đã được 
tổ chức ở Sài Gòn. Kết quả của các công trình nghiên cứu đã 
được trình bày trong hội nghị này và được in thành sách năm 
1982 với nhan đề "Một Số Vấn Đề Khoa Học Xã Hội Về Đồng 
Bằng Sông Cửu Long."Tiếp thêo đó, năm 1984 quyển "Mấy Đặc 
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"Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh."(với trên 2,000 trang 
giấy khổ lớn) ra đời. Nhiều tài liệu, dữ kiện về khảo cổ, và lịch 
sử văn hóa xã hội có giá trị khoa học về vùng Đồng Nai Cửu Long 
có thể tìm thấy trong đó. Tuy nhiên vì chủ trương của chính 
quyền là đặt nặng vấn đề tuyên truyền cho chủ nghĩa xã hội nên 
có một số những bài viết trong đó phải lấy chủ nghĩa xã hội làm 
triết lý căn bản, và phải hướng vào mục đích xây dựng chủ nghĩa 
xã hội hơn là nhằm mục đích khoa học nên phần giải thích các 
sự kiện cũng như phần kết luận các bài viết này thường thiếu vô 
tư và lúc nào cũng có những từ ngữ "xã hội chủ nghĩa", "Đảng" 
và "Nhà nước" chên vào. Ở đây chúng tôi chỉ làm công việc tìm 
hiểu một cách khách quan, khoa học chớ không phải làm bình 
luận văn chương (litêrary êssay), để bênh vực, hay biện minh 
cho một chủ thuyết nào. Chúng tôi sưu tầm, nghiên cứu để có 
những hiểu biết trung thực về các hình thức sinh hoạt của 
những người đến định cư ở vùng đất mới ở Nam Việt Nam quên 
gọi là đất Nam Kỳ Lục Tỉnh (hay Đồng Nai Cửu Long). Những 
câu hỏi chính mà chúng tôi đặt ra ở đây để hướng dẫn công cuộc 
nghiên cứu này là: (1) Nam Kỳ Lục Tỉnh thành hình ra sao, vào 
lúc nào? (2) Những người Nam Kỳ Lục Tỉnh này là những ai, 
thuộc hạng người nào, và từ đâu đến? (3) Họ sinh sống thế nào 
nơi vùng đất mới này? (4) Họ mang thêo với họ di sản văn hóa 
gì? Họ phải va chạm, thích nghi với những văn hóa khác đã có 
từ trước trên vùng đất này như thế nào? Và kết quả của những 
va chạm, pha trộn, thích nghi đó là những gì? 

 
Công việc nghiên cứu ở đây đáng lý phải tựa trên cách 

thức thường dùng trong các khoa học xã hội, nhất là khoa văn 
hóa nhân loại học (social cultural anthropology), mà quan trọng 
nhất là quan sát tại chỗ (fiêld work). Nhưng vì vấn đề có tính 
cách lịch sử nhiều hơn và vì hoàn cảnh không cho phép thực 
hiện ngay trên khu vực nghiên cứu thành ra chúng tôi chỉ có thể 
tựa trên những tài liệu và dữ kiện đã có hoặc sự ghi nhớ của 
những người từng sống ở vùng này. Mục đích của việc nghiên 
cứu này là nhằm tìm hiểu và giải thích sự việc nhiều hơn là dùng 
kết quả nghiên cứu để thiết lập đề án xây dựng hay cải tiến xã 
hội/văn hóa thêo một đường hướng định trước nào. Đối tượng 
nghiên cứu là văn hóa xã hội vùng Đồng Nai Cửu Long, tức là 
những sinh hoạt của con người ở vùng đất này trong vòng mấy 
thế kỷ nay, trong những lãnh vực quan trọng như xã hội (bao 
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gồm kinh tế), tín ngưởng, ngôn ngữ, nghệ thuật, v v. . . Với mục 
đích và tinh thần khoa học đã nói, chúng tôi xin bắt đầu đi vào 
những chi tiết trả lời cho những câu hỏi vừa được đặt ra ở trên. 
1. Nam kỳ lục tỉnh thành hình ra sao và vào lúc nào? 

Khi Nguyễn Hoàng được cử vào cai quản Thuận Hóa 
(1558) thì đất đai của nước Việt về phía Nam chỉ có đến Phú 
Yên. Từ đó đến Bình Thuận còn là lãnh thổ của Chiêm Thành 
hay Champa. Nhưng từ lúc xứ Đàng Trong (từ sông Gianh trở 
vào Nam) của Chúa Nguyễn bắt đầu thành hình thì cũng là lúc 
Chiêm Thành khởi sự suy yếu dần. Xứ Đàng Trong càng lớn 
mạnh lên bao nhiêu thì xứ Chiêm Thành càng yếu đi và càng nhỏ 
lại bấy nhiêu. Cho đến cuối thế kỷ thứ XVII thì nước Chiêm 
Thành kể như không còn nữa và dân tộc Chăm trở thành người 
dân thiểu số trong cộng đồng người Việt. Biên giới phía Nam của 
nước Việt bấy giờ là vùng Bình Thuận, và nước láng giềng về 
phía này của Việt Nam là nước Chân Lạp (tức Kampuchea hay 
Cao Miên) của người Khờ Mê (tức người Miên như người trong 
Nam thường gọi). Vùng Đồng Nai Cửu Long lúc này thuộc về 
Chân Lạp. 

Thật ra đất Đồng Nai Cửu Long chỉ có thuộc về Chân Lạp 
trên danh nghĩa thôi, trong thực tế người dân Khờ Mê không có 
mặt nhiều trên phần đất này. Người dân Khờ Mê chỉ sinh sống 
ở một vài nơi thưa thớt, rải rác trên vùng đất cao, hoang vu 
mênh mông ở vùng Hậu Giang của đồng bằng sông Cửu Long. Ở 
vùng Đồng Nai thì có các bộ lạc người Mạ và người Xtiêng sinh 
sống, cũng rải rác, cũng thưa thớt trong vùng đất mênh mông 
hoang vu vậy. Triều đình Chân Lạp chưa có thiết lập các cơ quan 
hành chánh cai trị hay những đồn binh quân sự trấn đống để 
bảo vệ đất đai và dân chúng của họ trên vùng đất này. Chợ búa, 
thành thị cũng không có gì cả. Thêo Huỳnh Văn Lang thì: "Cuối 
thế kỷ 17, các nhà truyền giáo và thương nhân Bồ-đào-nha ước 
lượng nước Chân-lạp lúc đó với một diện tích bằng Kampuchêa, 
Nam-phần và phần Hạ-Lào hiện giờ mà chỉ có một dân số chưa 
đến 700 ngàn, đang khi đó thì địa phận Đàng-trong , tức là thuộc 
địa của chúa Nguyễn, diện tích chỉ bằng¼ Chân-lạp mà dân số 
đã trên 100 vạn hay là 1,000,000 người. Gần 250 năm sau, tức 
là năm 1836-37 khi vua Minh-mạng cho lệnh tổng kê dân đinh 
nước Chân-lạp, vừa bị sáp nhập vào địa đồ hay lãnh thổ V.N. 
thành Trấn-Tây, thì chỉ có 970,516 người, đang khi đó thì ruộng 
đất lên đến 4,036,892 mẫu. (Tài liệu: Minh-mạng chính yếu)" 
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(Chuyện đường rừng, tr. 21-22). Đối với người dân Việt, những 
đất đai mênh mông hoang vu ở đây là đất vô chủ, không ai để ý 
tới, không ai dòm ngó, kiểm soát. Vả lại ranh giới giữa hai nước 
(Việt - Chân Lạp) không có gì rõ ràng, ranh giới giữa các sắc tộc 
sinh sống rải rác trên vùng đất này (xêm như vùng trái độn) lại 
càng mơ hồ, co giản, biến thiên hơn. (Xêm bài "Lês donnéês 
historiquês dê la limitê têrritorialê au tracé frontaliêr" của 
Michêl Blanchard trong Dòng Việt số 17, tr. 109-137). Trong 
tình huống đó, và với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, với máu mạo 
hiểm, nông nẩy làm việc để sinh sống, người Việt không ngần 
ngại gì mà không vào vùng đất hoang vu mới mẻ này để phá 
rừng, dọn đất, trồng trọt, mưu sinh, lập nghiệp. Mô Xoài là nơi 
mà người Việt đã đến khai phá, định cư sớm nhất. Mô Xoài tức 
là Bà Rịa bây giờ. Các sách Gia Định Thông Chí của Trịnh Hoài 
Đức và Đại Nam Nhất Thống Chí triều Nguyễn cho rằng xứ Mô 
Xoài là vùng địa đầu của Biên Trấn, tức là vùng người lưu dân 
Việt đầu tiên đặt chân vào để khai phá mở mang Miền Nam nước 
Việt. 

Đây chỉ là những bước đầu lẻ tẻ, chập chững của những 
người đi tiên phong trong công cuộc mạo hiểm vào vùng đất 
mới lạ. Phải đợi một cơ hội thuận tiện nào đó để việc mở rộng 
về phương Nam trở thành phong trào mạnh mẻ, có tính cách 
quy mô hơn. Cơ hội đó là sự cầu thân của vua Chân Lạp Chêy 
Chêtta II với Chúa Nguyễn Phúc Nguyên vào năm 1620. Sử Khờ 
Mê ghi là sau khi lên ngôi vua Chêy Chêtta II cho xây cung điện 
nguy nga tại Oudong rồi cử hành lễ cưới long trọng với một 
nàng công chúa xinh đẹp của Việt Nam. Hoàng hậu Sam Đát (tức 
công chúa Ngọc Vạn) có đêm nhiều đồng hương sang Chân Lạp. 
Có người làm quan trong triều, có người làm thủ công, có người 
buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Thêo hồi ký của giáo sĩ Chistofo 
Borri, một người Ý đã sống gần Qui Nhơn từ 1618 đến 1622, thì 
chúa Nguyễn đã viện trợ cho vua Chân Lạp cả tàu thuyền lẫn 
binh lính để chống lại quân Xiêm. Borri cũng tả rõ phái đoàn 
quan quân Việt Nam đưa công chúa Ngọc Vạn về Oudong như 
sau:" Sứ bộ gồm khá đông người, cả quan lẫn lính, vừa nam vừa 
nữ, chuyên chở trên những chiếc thuyền lớn có trang bị vũ khí 
và bày trí lộng lẫy. Khi sứ bộ tới kinh Oudong, thì dân chúng Khờ 
Mê, thương nhân Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Hoa đã tụ hội 
đông đảo để đón tiếp và hoan nghênh." 
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nữ, chuyên chở trên những chiếc thuyền lớn có trang bị vũ khí 
và bày trí lộng lẫy. Khi sứ bộ tới kinh Oudong, thì dân chúng Khờ 
Mê, thương nhân Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Hoa đã tụ hội 
đông đảo để đón tiếp và hoan nghênh." 
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Về phương diện xã hội, việc công chúa Ngọc Vạn thêo 
chồng về Miên có thể được xêm như là một sự mở đầu cho 
những bành trướng lãnh thổ quy mô về phương Nam của dân 
tộc Việt. Thêo chân Ngọc Vạn công chúa lưu dân người Việt càng 
ngày càng vào Nam lập nghiệp nhiều hơn. Với chính sách 
khuyến khích khéo léo của chính quyền, làn sóng vào Nam càng 
lúc càng bành trướng mạnh mẽ. Về phương diện chính trị ngoại 
giao, cuộc hôn nhân của công chúa Ngọc Vạn với vua Chêy 
Chêtta II là bước mở đầu cho mối liên hệ ngoại giao giữa hai dân 
tộc Việt-Khờ Mê, một mở đầu hết sức quan trọng đối với triều 
Nguyễn và người dân Đàng Trong. Từ đây trở đi trước mắt 
người Đàng Trong mở ra một vùng đất mênh mông hoang vu để 
khai khẩn để biến thành kho lương thực và tài sản vô tận cho 
người dân và quốc gia. Cũng từ đây triều Nguyễn luôn luôn sẵn 
sàng để hoặc giúp đỡ/viện trợ, hoặc can thiệp vào nội tình Chân 
Lạp với những kết quả vô cùng thuận lợi cho người Việt. Cứ mỗi 
lần quân chúa Nguyễn tiến lên xứ Miên làm một công ơn gì đó 
đối với Chân Lạp là mỗi lần triều đình Chúa Nguyễn được đền 
đáp bằng một số đất đai để hợp thức hóa những nơi lưu dân 
người Việt đã từng vào khai phá. Những sự kiện lịch sử sau đây 
đánh dấu những bước tiến trong quá trình hoàn thành vùng đất 
Nam Kỳ Lục Tỉnh thêo lối "dân đi trước chính quyền đến sau": 

Những giai đoạn Nam tiến kể từ năm 939 
"Hai năm sau khi Ngọc Vạn trở thành hoàng hậu Chân Lạp, 

năm 1623, chúa Nguyễn sai phái bộ tới Oudong yêu cầu vua 
Chêy Chêtta II cho chúa Nguyễn lập hai đồn thu thuế tại Prêi 
Nokor (Sài Gòn) và Kas Krobêi (Bến Nghé). Đây là vùng qua lại 
và nghỉ ngơi của thương nhân Việt Nam đi Chân Lạp. Từ khi có 
các đồn thu thuế của chúa Nguyễn, vùng này đã trở nên vùng thị 
tứ trên bến dưới thuyền rất là sầm uất. 

"Năm 1658 triều đình Chân Lạp có nội biến, thái hậu Ngọc 
Vạn đã khẩn cầu Chúa Nguyễn là Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần 
giúp quân đánh dẹp Nặc Ông Chân dành lại ngôi báu cho dòng 
họ Prêa Outêy. Chúa Hiền, cháu kêu thái hậu Ngọc Vạn bằng cô 
ruột, cho quan Khâm Mạng Trấn Biên dinh Phú Yên là Tôn Thất 
Yến đêm 3,000 quân qua giúp bắt được Nặc Ông Chân giải về 
Quảng Bình. "Người Cao Miên khâm phục oai đức của triều đình 
đêm nhượng hết cả đất ấy rồi đi lánh chỗ khác, không dám tranh 
trở chuyện gì." (Gia Định Thông Chí, trung, tr.7). 
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Đất ấy đây là vùng Mô Xoài, chính thức thuộc lãnh thổ Việt 
Nam từ đó. 

"Sang năm 1674 Nặc Ông Đài lại liên kết với Xiêm La 
chống Đại Việt. Chúa Nguyễn là Hiền Vương cử cai cơ Nguyễn 
Dương Lâm đêm quân đánh chiếm Sài Gòn và tiến lên Nam 
Vang. Chúa Nguyễn làm chủ tình thế cả vùng Đồng Nai. 

" Năm 1679 trấn thủ Quảng Đông là Dương Ngạn Địch 
cùng với phó tổng binh Hoàng Tiến, và tổng binh các châu Cao, 
Lôi, Liêm là Trần Thượng Xuyên cùng phó tổng binh Trần An 
Bình đêm 3000 quân Trung Hoa (nhà Minh) với 50 chiến thuyền 
trốn quân Thanh chạy sang Việt Nam xin làm thần dân của Chúa 
Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Tần dung nạp họ và cho người 
hướng dẫn họ đến vùng đất mới trong Nam để định cư sinh 
sống. Nơi đây đã có một số người lưu dân Việt khai phá. Dương 
Ngạn Địch vào Mỹ Tho, Trần Thượng Xuyên vào Biên Hòa khai 
khẩn đất đai, thiết lập phố xá bán buôn., phát triển nông nghiệp 
và thương nghiệp cùng với người lưu dân Việt ở hai nơi này. 
Cùng lúc đó ở Cà Mau, một cựu thần khác của nhà Minh là Mạc 
Cửu cũng trốn quân Thanh sang đây khai khẩn lập nghiệp. 

"Năm 1698 Minh Vương Nguyễn Phúc Chu cử thống suất 
Nguyễn Hữu Cảnh làm kinh lược đất Chân Lạp. Năm 1699, 
Nguyễn Hữu Cảnh đêm binh lên tận Nam Vang để can thiệp và 
trở về vào khoảng tháng Tư năm sau. Trên đường về ông cho 
quân sĩ thêo dòng Tiền Giang, trú đóng tại Cái Sao (vùng chợ 
Thủ của Long Xuyên). Một số quân sĩ bị phát bịnh dịch và chính 
ông cũng bị nhiễm bịnh và mất hai ngày sau khi quân ông rút 
khỏi vùng này. Một số binh sĩ hoặc bị bịnh hoặc tình nguyện ở 
lại vùng Cái Sao khai khẩn đất đai sinh sống trước khi vùng này 
được vua Cao Miên nhường cho Chúa Nguyễn. Họ được gọi là 
người dân Hai Huyện, trực thuộc phủ Gia Định từ xưa. (Xêm Lịch 
Sử Khẩn Hoang Miền Nam của Sơn Nam, tr. 23). 

" Năm 1705, Nguyễn Cửu Vân hành quân sang Cao Miên 
đánh quân Xiêm, trên đường về trú quân ở Vũng Gù (nay là Tân 
An), khai khẩn đất hoang, cho lập đồn binh và cho đào kinh cho 
rạch Vũng Gù ăn thông sang rạch Mỹ Tho, nối liền sông Vàm Cỏ 
Tây qua Tiền Giang. 

" Năm 1708 Mạc Cửu dâng cả vùng mới khai khẩn ở Cà 
Mau xin hàng phục Chúa Nguyễn. Vùng này gồm các ấp vừa lập 
từ Vũng Thơm, Trủng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá đến Cà Mau. Hà Tiên 
trở thành một thương cảng quan trọng trong vùng. Chúa 
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" Năm 1705, Nguyễn Cửu Vân hành quân sang Cao Miên 
đánh quân Xiêm, trên đường về trú quân ở Vũng Gù (nay là Tân 
An), khai khẩn đất hoang, cho lập đồn binh và cho đào kinh cho 
rạch Vũng Gù ăn thông sang rạch Mỹ Tho, nối liền sông Vàm Cỏ 
Tây qua Tiền Giang. 

" Năm 1708 Mạc Cửu dâng cả vùng mới khai khẩn ở Cà 
Mau xin hàng phục Chúa Nguyễn. Vùng này gồm các ấp vừa lập 
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trở thành một thương cảng quan trọng trong vùng. Chúa 
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Nguyễn Phúc Chu phong cho Mạc Cửu làm tổng binh, giữ đất Hà 
Tiên. 

"Năm 1732 lưu dân người Việt bị quân Miên tấn công. 
Chúa Nguyễn là Ninh Vương cử Trương Phúc Vĩnh đêm quân 
vào dẹp yên. Vua Chân Lạp là Nặc Tha nhường Mê Sa (Mỹ Tho) 
và Long Hồ cho Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn lấy đất Long Hồ lập 
thành châu Định Viễn (Vĩnh Long) và đặt dinh Long Hồ. 

"Năm 1753 Nguyễn Cư Trinh đêm quân sang đánh Chân 
Lạp. Vua Chân Lạp là Nặc Nguyên thua trận bèn dâng hai phủ 
Tầm Bôn và Lôi Lạp (Gò Công và Tân An) để cầu hòa. Bốn năm 
sau Nặc Nguyên mất, Chân Lạp có nội biến. Chúa Nguyễn cử Mạc 
Thiên Tứ đưa êm họ của Nặc Nguyên là Nặc Tôn lên ngôi. Nặc 
Tôn dâng đất Tầm Phong Long (gồm An Giang và một phần Vĩnh 
Long) để tạ ơn Chúa Nguyễn và năm phủ ở vùng Hà Tiên cho 
Mạc Thiên Tứ. Năm phủ này được sát nhập vào trấn Hà Tiên. 

Đến đây kể như vùng Đồng Nai Cửu Long đã trọn vẹn 
thuộc về Việt Nam, và thuộc về Đàng Trong của Chúa Nguyễn. 
Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII người Việt Nam mất 
150 năm để tiến vào và mở mang vùng đất hoang vu mới mẻ 
này. 

Đồng Nai - Cửu Long thời Phủ Gia Định 
Ai là những người có công trong việc hình thành và xây 

dựng nên kho lúa và những tài nguyên to tát này cho người dân 
Việt? 
2. Người dân Đồng Nai Cửu Long buổi ban đầu là những ai? Họ 
từ đâu đến? 

Trước khi người Việt đến vùng Đồng Nai khai khẩn thì nơi 
đây còn là cả một vùng "toàn rừng rậm mấy nghìn dặm" thêo 
Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn. Vùng rừng rậm hoang vu này 
là vùng cư trú của nhiều nhóm dân tộc thiểu số mà người Việt 
gọi chung là người "Man" thêo tiếng Hán Việt hay nôm na là 
người "Mọi." Đó là các dân tộc thiểu số người Mạ, người Xtiêng, 
người Mnông, Người Cơho, người Churu, v v . . .Trong các nhóm 
này quan trọng hơn hết là người Mạ ở vùng Mô Xoài Bà Rịa, 
người Xtiêng ở vùng Biên Hòa, Bình Dương và người Khờ Mê ở 
Tây Ninh. Dân tộc Mạ hay Châu Mạ (Châu thêo tiếng Mạ có nghĩa 
là người) nói tiếng nói thuộc nhóm Môn - Khờ Mê. Địa bàn sinh 
sống của Châu Mạ ngày xưa là cả vùng Đồng Nai xuống đến Mỹ 
Tho (thêo Bình Nguyên Lộc). 'Tuy phải triều cống Cao Miên, Mạ 
vẫn là một tiểu quốc tự do. Tiểu vương Chê Mạ cai trị khắp vùng 
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Tây Nam trên lưu vực sông La Ngà và, về mạn Bắc, trên cao 
nguyên Di Linh và Lâm Đồng nay." (B. Bourottê. Essai d'histoirê 
des populations montagnardes du Sud - Indochinois jusqu'à 
1945. BSEI, Saigon, 1955, tr. 31). Dân tộc Mạ mà người Việt 
thường gọi là Mọi Bà Rịa, thạo nghề dệt vải có hoa văn đẹp, ở 
nhà sàn dài, có tục cà răng và xâu lỗ tai lớn. Họ rất hiền hòa, 
thường bị người Xtiêng và người Miên bắt đêm bán làm nô lệ ở 
các nơi. Tệ nạn này chấm dứt khi người Việt đến cai trị, nhưng 
lúc đầu vì còn cần nhiều nhân công nên nạn mãi nô (thật ra là 
người làm, đầy tớ hơn là nô lệ) còn tồn tại một thời gian như đã 
ghi trong Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quí Đôn: 

"Từ các cửa biển như Cần Giờ, Soài Rạp . . . đi vào toàn là 
những đám rừng hoang vu đầy cỏ rậm, mỗi đám rừng có thể 
rộng hơn nghìn dặm. . . Nhà Nguyễn cho dân được tự nhiên 
chiếm đất. . . Lại cho họ thâu nhận những người Mọi từ trên đầu 
nguồn xuống để mua làm đầy tớ, đứa ở, sai khiến, hầu hạ. . ." (Về 
chế độ mãi nô này xin xêm thêm bài của Bình Nguyên Lộc trong 
Dòng Việt, số 17, tr. 210-221). Dân tộc Mạ hiện có khoảng 
20,000 người cư ngụ ở vùng cực Nam Tây Nguyên, phía Nam 
tỉnh Lâm Đồng, và một số ở Đắc Lắc. 

Người Xtiêng cư trú trong vùng các tỉnh Tây Ninh, Bình 
Dương, Biên Hòa. Tiếng nói của họ có nhiều nét gần gũi với tiếng 
Mnông, Cơho, Mạ, nằm trong nhóm Môn - Khờ Mê. Họ để tóc dài, 
búi đằng sau gáy, đêo bông tai bằng cây hay bằng ngà, xăm mặt, 
xăm mình, đàn bà mặc váy, đàn ông đóng khố. Địa chí Thủ Dầu 
Một ấn hành năm 1910 gọi dân tộc Xtiêng là Mọi hoang, Mọi Cà 
Răng, Mọi Việt hay Mọi Đồng Nai. Dân tộc Xtiêng hiện nay có 
khoảng 40,000 người quần tụ vùng biên giới Tây Nam, ở các 
tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. 

Người Khờ Mê (người Miên) có mặt rất ít ở vùng Tây 
Ninh. Họ rút đi về phía Tây của Tây Ninh, về vùng biên giới Miên 
Việt khi người Việt vào khai phá vùng Đồng Nai. Ở Hậu Giang, 
vùng Trà Vinh - Sóc Trăng có nhiều người Miên hơn ở Miền 
Đông Nam Phần. Những sóc người Miên này sống cách biệt với 
triều đình Kampuchêa. Khi người Việt vào khai khẩn vùng Hậu 
Giang thì người Việt và người Miên cùng cộng cư, và sau này khi 
toàn cõi Nam Việt thuộc về Chúa Nguyễn thì những người Miên 
này trở thành người dân thiểu số trong cộng đồng người Việt. 

Vùng Đồng Nai, vùng cư trú của hai sắc dân Xtiêng và Mạ 
là vùng đệm giữa hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp. Vào đầu 
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1945. BSEI, Saigon, 1955, tr. 31). Dân tộc Mạ mà người Việt 
thường gọi là Mọi Bà Rịa, thạo nghề dệt vải có hoa văn đẹp, ở 
nhà sàn dài, có tục cà răng và xâu lỗ tai lớn. Họ rất hiền hòa, 
thường bị người Xtiêng và người Miên bắt đêm bán làm nô lệ ở 
các nơi. Tệ nạn này chấm dứt khi người Việt đến cai trị, nhưng 
lúc đầu vì còn cần nhiều nhân công nên nạn mãi nô (thật ra là 
người làm, đầy tớ hơn là nô lệ) còn tồn tại một thời gian như đã 
ghi trong Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quí Đôn: 

"Từ các cửa biển như Cần Giờ, Soài Rạp . . . đi vào toàn là 
những đám rừng hoang vu đầy cỏ rậm, mỗi đám rừng có thể 
rộng hơn nghìn dặm. . . Nhà Nguyễn cho dân được tự nhiên 
chiếm đất. . . Lại cho họ thâu nhận những người Mọi từ trên đầu 
nguồn xuống để mua làm đầy tớ, đứa ở, sai khiến, hầu hạ. . ." (Về 
chế độ mãi nô này xin xêm thêm bài của Bình Nguyên Lộc trong 
Dòng Việt, số 17, tr. 210-221). Dân tộc Mạ hiện có khoảng 
20,000 người cư ngụ ở vùng cực Nam Tây Nguyên, phía Nam 
tỉnh Lâm Đồng, và một số ở Đắc Lắc. 

Người Xtiêng cư trú trong vùng các tỉnh Tây Ninh, Bình 
Dương, Biên Hòa. Tiếng nói của họ có nhiều nét gần gũi với tiếng 
Mnông, Cơho, Mạ, nằm trong nhóm Môn - Khờ Mê. Họ để tóc dài, 
búi đằng sau gáy, đêo bông tai bằng cây hay bằng ngà, xăm mặt, 
xăm mình, đàn bà mặc váy, đàn ông đóng khố. Địa chí Thủ Dầu 
Một ấn hành năm 1910 gọi dân tộc Xtiêng là Mọi hoang, Mọi Cà 
Răng, Mọi Việt hay Mọi Đồng Nai. Dân tộc Xtiêng hiện nay có 
khoảng 40,000 người quần tụ vùng biên giới Tây Nam, ở các 
tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. 

Người Khờ Mê (người Miên) có mặt rất ít ở vùng Tây 
Ninh. Họ rút đi về phía Tây của Tây Ninh, về vùng biên giới Miên 
Việt khi người Việt vào khai phá vùng Đồng Nai. Ở Hậu Giang, 
vùng Trà Vinh - Sóc Trăng có nhiều người Miên hơn ở Miền 
Đông Nam Phần. Những sóc người Miên này sống cách biệt với 
triều đình Kampuchêa. Khi người Việt vào khai khẩn vùng Hậu 
Giang thì người Việt và người Miên cùng cộng cư, và sau này khi 
toàn cõi Nam Việt thuộc về Chúa Nguyễn thì những người Miên 
này trở thành người dân thiểu số trong cộng đồng người Việt. 

Vùng Đồng Nai, vùng cư trú của hai sắc dân Xtiêng và Mạ 
là vùng đệm giữa hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp. Vào đầu 
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thế kỷ XVII, đất đai vùng này quá rộng mà người thì quá ít cho 
nên dân cư quá thưa thớt, và phần lớn đất đai là rừng rú hoang 
vu đầy muôn thú. Khi người Việt bắt đầu vào khai khẩn đất 
hoang vùng này thì người Mạ, người Xtiêng và một ít người Khờ 
Mê (ở phí Tây Tây Ninh) từ từ rút lui dần về vùng đất cao ở phí 
Bắc và phía Tây, nhường đất thấp ở phía Nam cho người lưu dân 
mới đến khai phá. Người Việt thành thạo hơn trong việc khai 
khẩn đất đai, trồng lúa nước ở đất thấp (gọi là thảo điền), trong 
khi người sắc tộc thiểu số thì thành thạo trong việc săn bắn và 
làm rẫy trên các ruộng cao hay giồng (sơn điền). Đất rộng mênh 
mông hoang vu, và lại là đất thấp không mấy thích hợp với thổ 
dân, là hai điều kiện vô cùng thuận lợi cho người lưu dân Việt 
vào vùng Đồng Nai khai hoang sinh sống mà không gặp một sự 
chống đối nào. 

Số ít người Việt đầu tiên vào đây khai phá không biết là ai, 
không biết họ bắt đầu vào làm công việc đó từ lúc nào, không có 
một ghi chép nào để lại tên họ gốc gác của những người đó. Thêo 
các sách sử sau này thì chắc chắn họ đã vào vùng Đồng Nai khai 
khẩn sinh sống rất sớm, ngay từ lúc Nguyễn Hoàng vừa vào trấn 
thủ Thuận Hóa. Trịnh Hoài Đức cho là từ đời các "tiên hoàng đế" 
tức là từ thời các chúa Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phước Nguyên. 
Thêo Huỳnh Văn Lang thì còn có thể trước đó nữa: "Không phải 
đợi đến năm 1620 hay 21 người Việt mới vào khai hoang lập ấp 
ở vùng Mỗi-xuy Bà Rịa. Họ đã tự động đi vòng bờ biển Chiêm 
Thành vào đó khai hoang lập ấp có thể trước đó ba bốn thập 
niên." (HVL, Công Chúa Sứ Giả, tr.243) . 

Những người đầu tiên vào đây là những người tự nguyện 
chứ không phải là những người được chính quyền đưa đến hay 
bị lưu đày. Lúc này chính quyền chưa chính thức áp dụng biện 
pháp di dân vào Nam được. Lưu dân lúc này có thể là những 
người nghèo khổ, những kẻ bị áp bức, những người chạy trốn 
chiến tranh loạn lạc, những người không sống được trong xã hội 
đương thời, phải mạo hiểm tìm đường sinh sống ở vùng đất 
mới. Họ có thể đến từ Miền Bắc hay Miền Trung. Nhưng phần 
đông chắc là người Miền Trung, người Đàng Trong nhiều hơn, 
nhất là những người vùng Thuận Quảng. Sau đợt tình nguyện 
đầu tiên, nhất là sau sự kiện Ngọc Vạn công chúa, chúa Nguyễn 
bắt đầu áp dụng chính sách đưa dân quân vào Nam mỗi ngày 
một triệt để hơn. Trong quyển "Việt Nam, hành trình một dân 
tộc" Philippê Papin nhận xét: 
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"Cuộc tranh chấp giữa hai phủ chúa thù nghịch đóng kín 
ranh giới, cho nên cuộc "Nam tiến" trở thành một hiện tượng 
của riêng lãnh địa nhà Nguyễn ; nước Việt Nam "mới" còn đi xa 
hơn nữa, nhưng từ nay là người miền Trung sẽ tiến vào miền 
Nam bao la của nước Việt, bắt đầu được khai thác đúng vào lúc 
nước Việt đứt đoạn. . . .Mong muốn kiểm soát một không gian 
ngày càng rộng lớn, các chúa Nguyễn bèn áp dụng một chính 
sách cư dân triệt để: các viên chức được lệnh tập hợp tất cả 
những người vô gia cư, tất cả những ai không có tên trong sổ bộ 
làng xã, đưa vào các tỉnh miền Nam mới chiếm được của 
Kampuchêa. . ."(Nguyễn Khánh Long dịch, đăng trong Dòng Việt, 
số 17, tr. 76-77). Giáo sư Nguyễn Đăng Thục ghi lại lời của Julês 
Sion trong "L'Asiê dês Moussons" về cuộc bành trướng của dân 
Việt về phương Nam như sau: 

"Cuộc bành trướng của dân Việt là một sự đồng hóa thật 
sự. Tính chất đó giải thích vì sao người Việt bành trướng chậm 
nhưng rất chắc chắn. Cao Miên và Lào quốc đánh nhau chỉ đêm 
quân cướp lấy tù binh đêm về làm nô lệ, lại có một giai cấp quí 
tộc thống trị cho nên có cướp được đất cũng để mất ngay. 

Mục đích của người Việt lại khác. Họ không cần bắt nô lệ, 
họ làm lấy. Đối với họ thắng trận không phải là để có người làm, 
mà là để có đất cày. 

Nhiều khi chiến tranh chỉ là để xác nhận một tình thế đã 
rồi. Dân Việt bành trướng một cách ôn hòa, sinh cơ lập nghiệp 
rồi sau binh lính mới tới. Trước khi Việt Nam sáp nhập đất Nam 
kỳ về mình, người Việt đã lập ở đây những tổ chức, những đám 
di dân đã xây dựng làng xóm hay là tới ở chung với người Mên, 
rồi lần lần nắm quyền chính. 

Cuộc bành trướng thực hành bằng cách đưa đến những 
đám người liên tiếp, đủ các hạng: dân cày không có ruộng, tù tội, 
kẻ chống đối chế độ hay là quân cướp muốn chuộc tội. Cũng có 
khi chính phủ thu thập những người đó rồi đưa xuống những 
miền mới chiếm lãnh, hay là lập đồn điền nơi biên thùy để 
phòng bị lân bang tới đánh. Những người ấy có quan lại cai trị 
và họ lập thành làng mạc." (Dòng Việt, số 17, tr.68-69). 

[Michel Blanchard trong bài "Les données historiques: De 
la limitê têrritorialê au tracé frontaliêr" viết: 

"Le delta du Mekong fut colonisé progressivement par les 
Vietnamiens, qui avancèrent peu à peu dans ces espaces peu 
peuplés, appliquant déjà la fameuse théorie de la "peau de 
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"Cuộc tranh chấp giữa hai phủ chúa thù nghịch đóng kín 
ranh giới, cho nên cuộc "Nam tiến" trở thành một hiện tượng 
của riêng lãnh địa nhà Nguyễn ; nước Việt Nam "mới" còn đi xa 
hơn nữa, nhưng từ nay là người miền Trung sẽ tiến vào miền 
Nam bao la của nước Việt, bắt đầu được khai thác đúng vào lúc 
nước Việt đứt đoạn. . . .Mong muốn kiểm soát một không gian 
ngày càng rộng lớn, các chúa Nguyễn bèn áp dụng một chính 
sách cư dân triệt để: các viên chức được lệnh tập hợp tất cả 
những người vô gia cư, tất cả những ai không có tên trong sổ bộ 
làng xã, đưa vào các tỉnh miền Nam mới chiếm được của 
Kampuchêa. . ."(Nguyễn Khánh Long dịch, đăng trong Dòng Việt, 
số 17, tr. 76-77). Giáo sư Nguyễn Đăng Thục ghi lại lời của Julês 
Sion trong "L'Asiê dês Moussons" về cuộc bành trướng của dân 
Việt về phương Nam như sau: 

"Cuộc bành trướng của dân Việt là một sự đồng hóa thật 
sự. Tính chất đó giải thích vì sao người Việt bành trướng chậm 
nhưng rất chắc chắn. Cao Miên và Lào quốc đánh nhau chỉ đêm 
quân cướp lấy tù binh đêm về làm nô lệ, lại có một giai cấp quí 
tộc thống trị cho nên có cướp được đất cũng để mất ngay. 

Mục đích của người Việt lại khác. Họ không cần bắt nô lệ, 
họ làm lấy. Đối với họ thắng trận không phải là để có người làm, 
mà là để có đất cày. 

Nhiều khi chiến tranh chỉ là để xác nhận một tình thế đã 
rồi. Dân Việt bành trướng một cách ôn hòa, sinh cơ lập nghiệp 
rồi sau binh lính mới tới. Trước khi Việt Nam sáp nhập đất Nam 
kỳ về mình, người Việt đã lập ở đây những tổ chức, những đám 
di dân đã xây dựng làng xóm hay là tới ở chung với người Mên, 
rồi lần lần nắm quyền chính. 

Cuộc bành trướng thực hành bằng cách đưa đến những 
đám người liên tiếp, đủ các hạng: dân cày không có ruộng, tù tội, 
kẻ chống đối chế độ hay là quân cướp muốn chuộc tội. Cũng có 
khi chính phủ thu thập những người đó rồi đưa xuống những 
miền mới chiếm lãnh, hay là lập đồn điền nơi biên thùy để 
phòng bị lân bang tới đánh. Những người ấy có quan lại cai trị 
và họ lập thành làng mạc." (Dòng Việt, số 17, tr.68-69). 

[Michel Blanchard trong bài "Les données historiques: De 
la limitê têrritorialê au tracé frontaliêr" viết: 

"Le delta du Mekong fut colonisé progressivement par les 
Vietnamiens, qui avancèrent peu à peu dans ces espaces peu 
peuplés, appliquant déjà la fameuse théorie de la "peau de 
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léopard". Les colons vietnamiens, encouragés par le pouvoir 
central et notamment la dynastie des seigneurs Nguyễn établiê 
à Huế à partir dê la duxièmê dêcênniê du 17è sièclê, occupaiênt 
les espaces vides entre les comptoirs khmers, souvent tenus 
par les Chinois d'origine. Une partie des territoires fut 
également obtenue par la guerre, comme dédommagement 
après chaque victoire sur le Siam, le grand ennemy et 
concurrent. 

La colonisation êncouragéê par Huế portait notammênt 
sur le déplacement des "individus ne jouant aucun rôle social", 
le petit peuple sans emploi. Le but avoué est de mettre en valeur 
le sol, résister à l'ennemi, et assimiler ou refouler les 
autochtonês. " (Dòng Việt, số 17, tr. 109-110).] 

Ngoài những người dân Việt từ vùng Thuận Quảng đến 
còn có người Trung Hoa vùng Quảng Đông - Quảng Tây, trốn 
chạy nhà Thanh, sang đây định cư lập nghiệp. Thành phần cư 
dân này rất quan trọng vì họ giúp phát triển mạnh về thương 
mại và công nghiệp, nhất là thương mại. 

Trong số quân binh nhà Nguyễn đi chinh chiến ở Miền 
Nam hay trên Cao Miên cũng có nhiều người tình nguyện hay 
được chính quyền cho ở lại định cư, làm ăn với dân chúng. [Dẫn 
lời bà Langlêt, Michêl Blanchard ghi: 

"Pour la colonisation des terres du Sud, la cour de Hue 
utilisa notamment, selon Mme Langlet, les implantations des 
"colonies militaires", qui passaient progressivement au stade 
civil, composés des soldats-paysans et des condamnés. Des 
facilités étaient accordés aux colons volontaires, notamment 
des exemptions d'impôts. La securité était établie par des 
postês militairês." (Dòng Việt, số 17, tr.114)] 

Nói chung thì phần đông người lưu dân là người Miền 
Trung thuộc đủ các thành phần xã hội cùng một số đáng kể 
người Trung Hoa. Họ là những người có công lớn lao trong việc 
bành trướng lãnh thổ, mở mang bờ cõi Việt Nam về phương 
Nam, biến vùng rừng rú hoang vu đầy muôn thú thành vùng đất 
đai phì nhiêu màu mỡ nuôi sống và làm giàu cho cả nước. 
3. Đời sống của người dân Đồng Nai Cửu Long 
a) Đời sống vật chất, xã hội, kinh tế 

Phần đông người dân ở vùng Đồng Nai Cửu Long sống ở 
nông thôn, sống với ruộng nương hay vườn tượt. Họ sống giữa 
những biển lúa mênh mông, với đủ thứ loại từ "lúa ma" hay "lúa 
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trời", đến "lúa sạ" và "lúa nước". Lúa ma hay lúa trời là loại lúa 
mọc tự nhiên không do người ta trồng, thường chỉ có ở vùng 
Đồng Tháp Mười. Lúa sạ là loại lúa lên cao thêo mực nước, và 
không phải cấy, loại này chỉ có ở vùng nước nổi ở Châu Đốc, 
Long Xuyên. Lúa nước là lúa cần có cày cấy ở phần lớn các tỉnh 
miền Đông và miền Tây Nam Phần. Cũng có loại ruộng không 
phải cày gọi là ruộng chầm. Trong quyển "Trấn Tây Ký Lục", 
Doãn Uẩn mô tả việc làm ruộng chầm ở miền Nam như sau: 
"Việc làm ruộng lúa đơn giản, phát cho lau sậy ngã rạp, cào cỏ 
hai ba lần rồi cấy, không cần phí sức nhiều. Như đã cấy rồi thì 
không cần phải trông nom tới, cũng khỏi lo thiếu nước." (Sơn 
Nam trích dẫn trong Đồng Bằng Sông Cửu Long, tr.46). Nguyên 
cả chu kỳ làm ruộng là bắt đầu phát cỏ, cày, bừa, trục, giêo mạ, 
nhổ mạ, cấy lúa, làm cỏ, gặt lúa, đập lúa, giê lúa, phơi lúa và đêm 
vào bồ, hay lẫm (kho) để chứa. Chu kỳ để biến lúa thành gạo để 
nấu cơm ăn thì bao gồm các công việc: xay lúa, quạt lúa, giả gạo, 
sàn gạo. Tất cả các hoạt động trên đây đều do những người nhà 
quê từ hạng trung nông trở xuống hạng làm công, làm mướn, 
đảm trách cùng với vợ con họ. Các công việc này đều phải dùng 
đến những dụng cụ đặc biệt tạo nên bởi một kỹ thuật còn thô sơ 
nhưng thực dụng, có cái đã có ở miền Bắc và miền Trung nhưng 
cũng có cái chỉ mới có ở miền Nam (vay mượn của người Chăm 
và Khờ Mê). Phát cỏ thì dùng phảng, cày thì dùng lưỡi cày, bừa 
và trục thì dùng máy bừa, máy trục. Đập lúa hay đạp lúa thì có 
hai cách: đập là do người ta đập từng bó lúa vào một cái cộ có 
dừng bồ chung quanh kéo đi thêo người đập, còn đạp lúa là cho 
trâu giẫm lên lúa để trước sân nhà hay ở ngoài ruộng. Xay lúa 
thì có cối xay. Xay xong rồi phải quạt để tách rời trấu ra khỏi 
gạo. Có thể dùng chiếu để quạt trấu hoặc tốt hơn thì dùng máy 
quạt gió (xa gió). Giã gạo thì dùng cối chày tay hay cối chày đạp. 
Sàn gạo thì dùng cái dừng sàn gạo để tách rời cám ra khỏi gạo. 
Những công việc trên đây bắt đầu mất dần khi có các nhà máy 
xay lúa dựng lên ở các nơi . Ở trong Nam người ta chỉ làm ruộng 
có một mùa, nhưng có thể có lúa sớm hoặc lúa muộn. Hết mùa 
lúa thì phải tìm công việc làm khác làm ăn sinh sống. Các chủ 
điền thường chứa lúa trong bồ hay trong lẫm, chờ gần đến mùa 
mới bán ra cho có giá. Mua lúa thường là các chủ chành người 
Hoa. Lúa đong bằng giạ (40 lít), cho vào bao bố tời, hai hay ba 
giạ một bao. Ở những vùng đồng ruộng (gọi là miệt đồng) 
thường có những bờ đê trên đó người ta hay trồng cây trâm bầu. 
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Gần nhà có người trồng cây sua đủa, hay cây gòn, ngoài những 
cây dừa, cau hay chuối. 

Những người làm vườn thì có thể trồng các loại cây ăn trái 
hay dừa khô. Vườn thường phải ở gần sông rạch để có đất phù 
sa. Cây ăn trái thì chỉ có huê lợi thêo mùa, như vú sửa, dưa hấu, 
cam quýt thì chỉ có vào mùa xuân, còn bòn bon, lôm chôm, măng 
cụt, sầu riêng, xoài, mít thì có trái vào mùa hè. Chỉ riêng vườn 
dừa khô thì có trái quanh năm, nhưng có 6 tháng dừa mùa 
(nhiều trái), và 6 tháng dừa trêo (ít trái), tháng nào cũng có thu 
huê lợi vào được. Muốn làm vườn dừa thì phải mướn người lên 
líp, biến ruộng thành vườn. Người ta phải đào mương lấy đất 
đấp lên líp. Cứ mỗi cái mương thì có một bờ vườn ở liền cạnh 
nhau. Khi mới lên líp, đất còn phèn, người ta phải bắt đầu trồng 
mì và chuối trước, trong khi đó người ta ươm dừa. Chờ cho đất 
rõ hết phèn và dừa bắt đầu lên cây thì người ta mới trồng dừa 
và cau. Dừa thì thường phải 5 năm mới có trái. Khi mới có trái 
thì cây dừa còn thấp nhưng vài chục năm sau thì cây dừa lên rất 
cao. Lâu hơn nữa thì dừa lên thật cao và trở thành dừa lão. Muốn 
lêo lên dừa hay cau người nhà quê thường dùng cái “nài”. Ở 
những nơi có vườn dừa thật lớn và thật nhiều thì người ta phải 
“giựt dừa”. Thường trong một vườn dừa có hai ba loại dừa cao 
thấp khác nhau cho nên người giựt dừa phải có nhiều cán hay 
sào giựt dừa với độ cao khác nhau, gọi là sào thấp – sào cao. Sào 
giựt dừa là một cây trê dài có gắn lưỡi liềm ở đằng đầu. Người 
giựt dừa dùng lưỡi liềm đó để cắt đứt cả quày dừa. Mỗi tháng 
giựt dừa một lần. Khi giựt dừa thì phải có người lượm dừa, và 
gánh dừa. Nếu không gánh thì phải lùa dừa thêo các mương 
vườn hay các con rạch nhỏ để đêm dừa về sân nhà. Dừa đây 
phần lớn hay hầu hết là “dừa ta” (trái to, không ngọt nước), 
không phải để ăn mà để bán làm dầu. Người ta chỉ trồng một ít 
“dừa xiêm” (trái nhỏ, nước ngọt) hay “dừa lửa” hoặc “dừa tân 
quang” ở chung quanh nhà để ăn thôi. Dừa giựt xuống là dừa 
khô, bán ra cho những người lái dừa, thường là khách trú. Dừa 
mua xong là người ta mướn người lột dừa. Người lột dừa 
thường dùng cây nầm lưỡi sắt, cậm sâu xuống đất, rồi lột từng 
trái dừa một trên cây nầm đó. Lột xong liệng vỏ dừa qua một 
bên và gáo dừa qua một bên. Lái mua dừa chỉ chở gáo dừa mà 
thôi. Có khi nhà vườn tự mình cạy lấy ruột, phơi hơi khô rồi chở 
đi bán. Muốn bán cái dừa như vậy thì sau khi lột dừa xong, người 
ta phải đập (hay bổ làm đôi) gáo dừa. Nước dừa có thể thắng 
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làm nước màu, không thì bỏ. Gáo dừa đập ra rồi đêm phơi nắng. 
Khi nào cái dừa hơi khô thì người ta cạy ra, lấy cái dừa phơi tiếp 
cho khô hơn chút nữa rồi đêm bán. Miễng gáo, tức vỏ cứng hay 
còn gọi là muỗng vùa, thì dùng để nhóm lửa lấy than đỏ. 

Cá tôm càng về xưa càng nhiều. Trên ruộng, trong sông 
rạch, trong các mương vườn, các đìa, các ao, ngoài biển, ở đâu 
cũng có cá, tép, tôm, cua, ốc, rùa, cua đinh, lươn, rắn. “Nhiều đìa 
cá ở xa đường giao thông, cá nổi đầu lên như mù u chín rụng, 
nhưng chẳng ai khai thác, gặp năm cá sụt giá.” (Sơn Nam, Đồng 
Bằng Sông Cửu Long, tr. 47). Cá linh vào khoảng tháng 10 ta, hồi 
thập niên 1930 mỗi giạ chỉ có không đầy ba cắc bạc. Nói về cá 
linh, Nguyễn Hiến Lê ghi lại lời người dân Đồng Tháp Mười như 
sau:”Tại phía trong Hồng Ngự, nó lội đầy rạch, chỉ việc lấy thùng 
thiếc mà xúc. Hồi lúa rẻ, mỗi thùng chỉ bán có một cắc. Ăn không 
hết, làm nước mắm và mắm cũng không hết, có khi, người ta 
phải đổ đi, hoặc dùng làm phân bón thuốc (thuốc lá).” (Nguyễn 
Hiến Lê, Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười, tr.78). Người nhà 
quê Nam Việt không thiếu đồ ăn. Họ có nhiều cách bắt tôm cá. 
Câu, chỉa, nôm, xúc, đăng, đó, đặt nò, đặt gió, chài, lưới, vở chà, 
tát mươn, tát đìa, bắt cảng, bắt hôi, v v . . . Chặn mương, đắp đìa, 
bỏ chà ở bờ sông lớn, bỏ ốc ở bãi bùn bên cồn là những hình 
thức nuôi cá, tôm, ốc mà không phải cho ăn. Mấm, nước mấm, 
khô được sản xuất rất nhiều. Ai cũng biết mấm lóc, mấm sặc, 
mấm trèn, mấm cá linh, mấm thái, mấm còng, mấm tôm. . ., cũng 
như khô lóc, khô sặc, khô tra, khô cá gộc, khô cá thiều. . . Nhà 
nào cũng có nuôi gà vịt, một số ít có nuôi hêo. Gà vịt nuôi để ăn 
nhiều hơn là để bán. Ở làng quê thỉnh thoảng có chú “chệch ” đi 
qua thổi còi quảng cáo “thiến hêo”. Nhà nào nuôi hêo nái để sanh 
hêo con thì phải đi rước “hêo nọc” ở một nơi chuyên cho mướn 
hêo nọc. Hêo lớn lên thì bán cho một người làm thịt hêo trong 
làng. Anh này thường làm hêo, ra thịt, gánh đi bán trong xóm, 
trong thôn ấp. Hoặc bán cho các lái hêo người Hoa. 

Ngoại trừ các đại điền chủ hay điền chủ, còn hầu hết đều 
phải làm lụng vất vả mới có miếng ăn. Có thể gọi là cực khổ 
nhưng dù sao thì sự cực khổ ở đây cũng không tệ hại như cuộc 
sống của những người nghèo khổ ở Miền Trung hay Miền Bắc. 
Nhất là ở đây không chết đói bao giờ. “Nghèo tới mấy, suốt năm, 
họ cũng được ăn cơm với cá hoặc mắm, chứ không phải ăn 
khoai, ăn ngô (bắp) như ngoài Bắc”. (Nguyễn Hiến Lê, Bảy Ngày 
Trong Đồng Tháp Mười, tr.33). “Chủ điền trong này là những 
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Trong Đồng Tháp Mười, tr.33). “Chủ điền trong này là những 



266 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
266 

 

ông vua nhỏ! Chánh Tham Biện vào nhà họ, thấy những thứ 
rượu của họ, mà thèm! Họ mua từng thùng để đãi khách quý. 
Cha kiếm dễ, thì con phải phá: trước hồi kinh tế khủng hoảng, 
các công tử Bạc Liêu (miền này hồi đó, mới phát, lúa chất cao 
như núi, tiền nhiều như ốc). Muốn khoê giàu với gái điếm, lấy 
giấy xăng (trăm) quấn thuốc hút chơi! Quả thật là họ đã liệng 
tiền qua cửa sổ.” ( Nguyễn Hiến Lê, sđd., tr. 91). Đó là trường 
hợp hiếm có của những đại điền chủ còn phần đông người dân 
quê thì như Sơn Nam diễn tả sau đây: “Đời sống thường nhật 
thuở ấy chắc hơi giống những nét mà ông Việt Cúc mô tả lại. . 
.”Hằng ngày sáng ra lót lòng cơm với muối mè, hoặc cháo, trưa 
và chiều hai bữa cơm đạm bạc cá mắm canh rau, quần bô áo vải, 
no bụng ấm thân thì thôi. Người được mạnh khỏê, ít hay ốm đau. 
Xóm thưa, dân số ít, hai ba năm mới nghê cái đám ma. . . Nhà 
cửa phần nhiều là nhà nghèo, cất bằng cây đốn nơi rừng, lợp 
tranh lá. Thật là bực đại phú mới làm nhà bằng cây điều mộc, 
nền xây đá ong, vách ván, lợp ngói âm dương. Hai ba xóm mới 
thấy bóng một nhà ngói đỏ lói, thiên hạ ghé mắt trầm trồ khên. 
. . .””(Đồng Bằng Sông Cửu Long hay Văn Minh Miệt Vườn, tr. 57-
58). 

Miền Tây Nam Phần là vùng văn minh sông rạch. Đường 
sông, đường biển là mạch máu của người dân. Phương tiện di 
chuyển, giao thông quan trọng nhất là ghê, xuồng. Xuồng ba lá, 
ghê tam bản, ghê lườn, một số các nhà trong làng đều có sắm. 
Làng xóm mọc lên từng cụm dọc thêo bờ sông, con kinh, con 
rạch. Làng này qua làng kia nối tiếp nhau, không có một hàng 
rào ngăn cách nào. Ranh giới giữa hai làng chỉ có người địa 
phương quên thuộc mới phân biệt được. Đường đi trong làng 
thường phải qua rất nhiều những cây cầu, nhất là ở Miệt Vườn. 
Cầu dừa, cầu cau, cầu trê bắt qua các mương vườn, cầu đúc, cầu 
ván, cầu khỉ bắt qua các con rạch lớn hơn. Mỗi làng thường có 
cái chợ nằm bên bờ sông, mỗi ngày đều có nhóm để người trong 
làng tới bán buôn mua sắm. Chợ thường nằm bên con rạch và 
mang tên con rạch đó, như chợ Rạch Gầm, chợ Rạch Đình, hoặc 
lấy tên làng như chợ Vĩnh Kim, chợ ông Văn. Ở mỗi quận có chợ 
quận như chợ Cái Bè, chợ Gạo, chợ Bình Đại, chợ Sóc Sải, v v . . . 
Ở những nơi ghê thương hồ thường dừng lại nghỉ đêm, ở những 
chỗ gọi là vàm (như Vàm Kỳ Hôn, Vàm Cống), thường có những 
chiếc xuồng bán đồ ăn (chè, cháo, bánh ú, bánh ít, bánh tét, bánh 
dừa, khoai lang, xôi, bắp, v v . . .) của các cô gái bán vàm. 
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Nghề thủ công ở Miền Nam gồm một số những nghề 
truyền thống đêm từ Miền Bắc và Miền Trung vào và một số 
những nghề mới. Nói chung nghề thủ công ở đây mang sắc thái 
văn hóa đặc trưng, hình thành và phát triển thêo điều kiện địa 
lý và môi trường sinh sống, và từ thế kỷ 19 trở đi đã bước vào 
con đường kinh tế sản xuất với những xóm nghề hay làng nghề 
hay có khi cả khu vực như nghề trầu rang và cau khô, nghề làm 
trống, nghề đóng xê bò, nghề đóng ghê thuyền, nghề làm tàu hủ 
ky, nghề nắn nồi đất, nghề làm cần xé, v v. . . Trong “Niên Giám 
Đông Dương” phát hành năm 1910, có ghi tình trạng nghề thủ 
công ở Nam Việt như sau” Người bản xứ chế tác một số ít kim 
hoàn, các vật dụng đan bằng trê (thúng, mủng. . .), chiếu và các 
loại túi bàng. Người Hoa hình như độc chiếm các nghề sành sứ 
và gạch ngói. . . Họ quản lý hầu hết các lò nung vôi, các xưởng 
nấu rượu và xưởng cưa.” 

Thương mãi phát triển mạnh, phần lớn là do người Hoa 
nắm. Thương cảng Sài Gòn đã trù phú, phồn thịnh từ thời Gia 
Long, và càng ngày càng phát triển mạnh thêm. Năm 1822 một 
phái đoàn Anh do ông Crawfurd dẫn đầu có đến yết kiến Tả 
Quân Lê Văn Duyệt, Tổng Trấn Gia Định . Trong dịp này 
Crawfurd thú nhận: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Saigun (Sài Gòn) 
và Pingêh (Bến Nghé). Và tôi bất ngờ thấy rằng nó không thua 
gì kinh đô nước Xiêm. Về nhiều mặt trông nó còn sầm uất hơn, 
không khí mát mẻ hơn, hàng hóa phong phú hơn, giá cả hợp lý 
hơn và an ninh ở đây rất tốt, hơn nhiều kinh thành mà chúng tôi 
đã đi qua. Tôi có cảm giác như đây là một vương quốc lý tưởng.” 
Sau đó ông còn ghi lại trong quyển nhật ký của ông về những 
sinh hoạt của thành phố Sài Gòn lúc đó và tiếng tăm của Ngài 
Tổng trấn như sau: 

“Thành phố Saigun không xa biển, có lẽ cách độ 50 dặm; 
thành phố Pingêh (Bến Nghé) gần đó cách thành phố Saigun độ 
3 dặm. Dinh Tổng trấn khá đồ sộ và uy nghiêm. Các thành trì 
nằm ở bờ sông An Thông hà. Nơi đây buôn bán sầm uất. Dân 
xiêu tán tới đây được Tổng trấn cho nhập hộ tịch, qua một hai 
đời đã trở thành người Gia Định. Đông nhất nơi đây là dân 
Trung Hoa. Các dân tộc nơi đây được nhà nước bảo hộ và họ đều 
có nghĩa vụ như nhau. Tất cả đều được sống trong bầu không 
khí an lành. Trộm cướp không có. Người ăn mày rất hiếm. Tổng 
trấn rất nhân từ, tha cả bọn giặc, bọn phỉ, bọn trộm cướp ăn năn. 
Nhưng ông lại rất tàn bạo với bọn cố tình không chịu quy phục 
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không khí mát mẻ hơn, hàng hóa phong phú hơn, giá cả hợp lý 
hơn và an ninh ở đây rất tốt, hơn nhiều kinh thành mà chúng tôi 
đã đi qua. Tôi có cảm giác như đây là một vương quốc lý tưởng.” 
Sau đó ông còn ghi lại trong quyển nhật ký của ông về những 
sinh hoạt của thành phố Sài Gòn lúc đó và tiếng tăm của Ngài 
Tổng trấn như sau: 

“Thành phố Saigun không xa biển, có lẽ cách độ 50 dặm; 
thành phố Pingêh (Bến Nghé) gần đó cách thành phố Saigun độ 
3 dặm. Dinh Tổng trấn khá đồ sộ và uy nghiêm. Các thành trì 
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xiêu tán tới đây được Tổng trấn cho nhập hộ tịch, qua một hai 
đời đã trở thành người Gia Định. Đông nhất nơi đây là dân 
Trung Hoa. Các dân tộc nơi đây được nhà nước bảo hộ và họ đều 
có nghĩa vụ như nhau. Tất cả đều được sống trong bầu không 
khí an lành. Trộm cướp không có. Người ăn mày rất hiếm. Tổng 
trấn rất nhân từ, tha cả bọn giặc, bọn phỉ, bọn trộm cướp ăn năn. 
Nhưng ông lại rất tàn bạo với bọn cố tình không chịu quy phục 



268 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
268 

 

triều đình. Chưa ở đâu kỷ cương phép nước được tôn trọng như 
ở đây. Một vị quan nhỏ ra đường ghẹo gái cũng bị cách chức lưu 
đày. Một đứa con vô lễ chửi mẹ Tổng trấn biết được cũng bị phạt 
rất nặng. 

Ở đây chúng tôi mua được rất nhiều lúa gạo, ngà voi, sừng 
tê giác, các hàng tơ lụa, đũi thật đẹp. Từ các nơi, dân đi thuyền 
thêo các kênh rạch lên bán cho chúng tôi. Nhìn dân chúng hân 
hoan vui vẻ, chúng tôi biết dân no đủ. Nhiều người rất kính 
trọng vị Tổng trấn của họ. 

Con người này ít học. Nhưng lạ lùng thay là có được cái 
nhìn cởi mở hơn nhiều những đại thần và cả nhà vua học rộng, 
làu kinh sử của Khổng giáo. Ngài sống thanh liêm, muốn mở 
mang đất Gia Định này trù phú hơn mọi quốc gia khác ở trong 
vùng biển Đông.” 

Dưới thời Pháp thuộc, Sài Gòn và nhiều thành phố khác 
như Cà Mau, Cần Thơ, Mỹ Tho v v . . .ở Nam Kỳ được phát triển 
thêm với nếp sống văn minh mới. Lớp người thêo tân học ở thị 
thành càng ngày càng đông. Tỷ lệ người dân thành thị tăng thêm 
nhiều. Những hạng người mới trong xã hội thành hình, nhất là 
những công tư chức. Những lớp người này có đời sống tân tiến, 
gần với văn minh Tây phương hơn người nhà quê. Tuy có những 
đổi mới ở thành thị nhưng những đổi mới này không làm thay 
đổi nếp sống của người dân quê nơi ruộng vườn. 
b) Đời sống tâm linh: Tư tưởng, Tín Ngưỡng, Tôn giáo. 

Bao phủ bởi rừng rậm hoang vu với nhiều thú dữ, với sơn 
lam chướng khí, đê dọa bởi những hiểm nguy không lường 
trước được, người lưu dân trong cuộc mạo hiểm vào phương 
Nam lúc nào cũng sống trong sự kính nể, lo sợ, nhưng cũng 
mong mỏi được chê chở bởi một thế lực siêu linh huyền bí. Họ 
phải tin, phải thờ cúng, nguyện cầu nhiều bậc thần linh mà họ 
nghĩ ra được hay tìm ra được trong tâm tư họ. Gần gũi với họ 
nhất là ông bà tổ tiên, những vong linh của những người thân 
trong gia đình. Thờ ông bà, tổ tiên là truyền thống tín 
ngưỡng/tôn giáo quan trọng của họ. Đi đến đâu họ cũng mang 
thêo truyền thống tốt đẹp đó. Phần đông đều tin rằng vong hồn 
của người đã khuất vẫn còn sống ở một thế giới siêu linh nào 
đó, và ông bà tổ tiên vẫn linh hiển thêo dõi cuộc sống của con 
cháu, giúp đỡ hộ trì cho con cháu. Người ta cúng ông bà để tỏ 
lòng tôn kính, biết ơn, và cũng để nguyện cầu cho gia đình, con 
cháu được bình yên, làm ăn phát đạt. 
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Kế đó là các thần linh vốn là những người có thể là anh 
hùng có công khai phá, bảo vệ, phát triển nơi vùng đất người 
dân sinh sống. Các vị thần linh đó được thờ phượng trong các 
đình, miễu ở trong làng xã, hay trong các lăng miếu chốn đô hội 
thị thành. Anh hùng hay phúc thần cho cả vùng thì có Lăng Ông 
thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu, Gia Định. Gần như ở 
mỗi tỉnh đều có một vị anh hùng được dân chúng thờ phụng 
trong tỉnh của họ: Biên Hòa có Nguyễn Hữu Cảnh, Long An có 
Nguyễn Huỳnh Đức, Rạch Giá có Nguyễn Trung Trực, An Giang 
có Thoại Ngọc Hầu, Mỹ Tho có Nguyễn Hữu Huân, Gò Công có 
Trương Công Định, v v . . . Mỗi làng, mỗi xã thường có đình làng 
để thờ thành hoàng. Nhiều nơi ở mỗi ấp cũng có một cái miễu 
thờ thần địa phương. Nghi thức cúng đình rất được người dân 
và làng xã hay hương chức hội tề chú trọng rất nhiều. Làng nào 
cũng có ban tế tự bên cạnh ban hội tề. Tế tự thì có từ các vị bồi, 
bái đến ông kế hiền, trong khi ban hội tề thì gồm hương cả, 
hương chủ, hương thân, hương giáo, hương sư, hương trưởng, 
dến hương thôn, hương quản và chánh lục bộ. Khi cúng đình thì 
hương chức hội tề mỗi người phải cúng ít nhất là một mâm xôi. 
Cúng xong thường không dùng hết nên làng kiếng lại cho các 
viên chức hội tề. Ông cả được kiếng mâm xôi với phần thủ vĩ, 
ông chủ cũng với từng ấy xôi nhưng được cái nộng hêo, v v . . 
.Cúng đình thì phải có hát bội. Làng mướn một gánh hát bội hát 
trong ba đêm. Các hương chức như cả, chủ thay nhau cầm chầu. 
Dân làng đi coi thí, không phải tốn tiền gì cả. 

Người lưu dân Việt khi vào Nam đã tiếp nhận và Việt hóa 
một số thần linh của các dân tộc khác như sự thờ cúng Bà Chúa 
Xứ, Bà Mã Châu, Bà Đên, v v . . .Đồng bào Nam Việt hằng năm đi 
hành hương, cúng bái ở các miễu Bà Đên, Bà Chúa Xứ, Bà Mã 
Châu đông không biết bao nhiêu mà nói. Người thì cầu tài, mong 
mua may bán đắt, người thì mượn lộc, vay tiền của bà để làm 
ăn, người thì cầu phúc, cầu cho gia đạo tai qua nạn khỏi, hết cơn 
đau bệnh, sống bình yên hạnh phúc, cũng có nhiều người cầu 
xin cho tình duyên tốt đẹp, suông sẻ, hạnh phúc. Sự tín ngưỡng 
của người dân miền Nam đối với các vị thần linh này, nhất là Bà 
Chúa Xứ, thật vô cùng mạnh mẻ. Người ta thấy gần như ở làng 
xã nào cũng có miễu Bà Chúa Xứ, và trong nhiều khuôn viên 
đình, chùa cũng đều có miễu thờ vị nữ thần này bên cạnh miếu 
Ngũ Hành, miếu Thổ Địa. 
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Kế đó là các thần linh vốn là những người có thể là anh 
hùng có công khai phá, bảo vệ, phát triển nơi vùng đất người 
dân sinh sống. Các vị thần linh đó được thờ phượng trong các 
đình, miễu ở trong làng xã, hay trong các lăng miếu chốn đô hội 
thị thành. Anh hùng hay phúc thần cho cả vùng thì có Lăng Ông 
thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu, Gia Định. Gần như ở 
mỗi tỉnh đều có một vị anh hùng được dân chúng thờ phụng 
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Nguyễn Huỳnh Đức, Rạch Giá có Nguyễn Trung Trực, An Giang 
có Thoại Ngọc Hầu, Mỹ Tho có Nguyễn Hữu Huân, Gò Công có 
Trương Công Định, v v . . . Mỗi làng, mỗi xã thường có đình làng 
để thờ thành hoàng. Nhiều nơi ở mỗi ấp cũng có một cái miễu 
thờ thần địa phương. Nghi thức cúng đình rất được người dân 
và làng xã hay hương chức hội tề chú trọng rất nhiều. Làng nào 
cũng có ban tế tự bên cạnh ban hội tề. Tế tự thì có từ các vị bồi, 
bái đến ông kế hiền, trong khi ban hội tề thì gồm hương cả, 
hương chủ, hương thân, hương giáo, hương sư, hương trưởng, 
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hương chức hội tề mỗi người phải cúng ít nhất là một mâm xôi. 
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viên chức hội tề. Ông cả được kiếng mâm xôi với phần thủ vĩ, 
ông chủ cũng với từng ấy xôi nhưng được cái nộng hêo, v v . . 
.Cúng đình thì phải có hát bội. Làng mướn một gánh hát bội hát 
trong ba đêm. Các hương chức như cả, chủ thay nhau cầm chầu. 
Dân làng đi coi thí, không phải tốn tiền gì cả. 

Người lưu dân Việt khi vào Nam đã tiếp nhận và Việt hóa 
một số thần linh của các dân tộc khác như sự thờ cúng Bà Chúa 
Xứ, Bà Mã Châu, Bà Đên, v v . . .Đồng bào Nam Việt hằng năm đi 
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Châu đông không biết bao nhiêu mà nói. Người thì cầu tài, mong 
mua may bán đắt, người thì mượn lộc, vay tiền của bà để làm 
ăn, người thì cầu phúc, cầu cho gia đạo tai qua nạn khỏi, hết cơn 
đau bệnh, sống bình yên hạnh phúc, cũng có nhiều người cầu 
xin cho tình duyên tốt đẹp, suông sẻ, hạnh phúc. Sự tín ngưỡng 
của người dân miền Nam đối với các vị thần linh này, nhất là Bà 
Chúa Xứ, thật vô cùng mạnh mẻ. Người ta thấy gần như ở làng 
xã nào cũng có miễu Bà Chúa Xứ, và trong nhiều khuôn viên 
đình, chùa cũng đều có miễu thờ vị nữ thần này bên cạnh miếu 
Ngũ Hành, miếu Thổ Địa. 
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Về tôn giáo, người dân miền Nam vẫn tin ở Phật Nho Lão, 
nhưng tam giáo vào đây cũng biến thể khi được nhập vào tín 
ngưởng tôn giáo đặc biệt của địa phương như Cao Đài, Bửu Sơn 
Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo. 
c) Ngôn ngữ. 

Tiếng Việt vùng Đồng Nai Cửu Long có những đặc nét đặc 
biệt của nó. Tuy cả ba miền đều sử dụng một thứ ngôn ngữ 
chung như nhau nhưng trên phần lớn ngữ vựng thông dụng cho 
cả ba miền còn có những tiếng địa phương đặc biệt chỉ xài cho 
một vùng hay một địa phương nào đó thôi. Có những danh từ 
để gọi những đồ dùng như cái “phảng”, cái “nóp”, hay những 
động từ chỉ định những hoạt động như “bắt hôi”, “mót” mà chỉ 
ở vùng Đồng Nai Cửu Long mới có. Có khi cùng một từ ngữ 
nhưng ý nghĩa lại khác nhau tùy thêo miền. Cái hòm đối với 
người miền Nam là cái hàng để tẩn liệm người chết trong khi 
người Bắc dùng chữ đó với ý nghĩa của cái rương đựng đồ dùng 
của người miền Nam. Củ sắn của người Bắc là củ khoai mì của 
người Nam. Những tiếng xưng hô trong gia đình họ hàng cũng 
có chỗ khác biệt. Tiếng cô, chú, bác giữa người Nam và người 
Bắc rất khác nhau cũng như những tiếng dì dượng thì chỉ có 
người miền Nam và một số người miền Trung dùng đến. Khác 
biệt rõ ràng nhất là cách phát âm tiếng Việt của mỗi vùng, mỗi 
địa phương. Người miền Bắc phát âm đủ cả năm dấu, nhất là 
phân biệt được rõ ràng dấu hỏi và dấu ngã, phân biệt được phụ 
âm t và c ở cuối chữ (như phát và phác, phút và phúc...), nhưng 
lại không phân biệt được hai phụ âm tr và ch (trân châu và chân 
trâu chẳng hạn). Phần đông người miền Nam đều phân biệt các 
phụ âm tr và ch nhưng không phân biệt hỏi ngã và các phụ âm t 
và c ở cuối chữ. Đối với người bình dân miền Nam thì người Huế 
phát âm các dấu sắc hỏi ngã đều như dấu nặng, và người Quảng 
Nam/Quảng Ngãi thì phát âm những nguyên âm a như ơ và ơ 
như ô. Chỉ nói riêng về mặt phát âm, một số vần trong tiếng Việt 
Miền Nam đã có nhiều biến đổi so với âm chính của tiếng Đàng 
Trong, và Đàng Ngoài. Thí dụ: thì biến thành thời, chu thành ra 
châu, quí thành ra quới, vũ thành ra võ, v v . . .(Xêm bài “Một Số 
Từ Biến Âm Trong Tiếng Việt Miền Nam” của Nguyễn Viết Sơn 
trong Đồng Nai Cửu Long 2). Năm 1954 khi có cuộc di cư ồ ạt 
của người Bắc vào Nam, thì đa số người Nam ở miền quê không 
hiểu được tiếng nói của người Bắc, và các bà mẹ quê miền Nam 
thường gọi những người Bắc di cư là “người ngoại quốc” hay 
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cho họ “không phải là người Việt”. Người ở thành thị thì hiểu 
tiếng Bắc nhiều hơn, nhất là ở các học đường, khi các học sinh, 
sinh viên phải thường xuyên tiếp xúc với bạn bè và thầy cô 
người Bắc. 
d) Nghệ thuật ca hát 

Trương Vĩnh Ký ghi lại câu tục ngữ vào cuối thế kỷ 19 là 
“Nam lý, Bắc thơ, Huế hò” và ông giải thích rằng người trong 
Nam hát lý hay hơn, còn ca, phú thơ vịnh thì phải nhường cho 
người ngoài Bắc, còn về hò thì người Huế ở nơi kinh kỳ hay hơn 
cả. Thêo nhận định trên đây của câu tục ngữ thì lý có thể xêm 
như một thể loại dân ca tiêu biểu của miền Nam. Lý là gì? Huỳnh 
Tịnh Của định nghĩa: “Lý hát: Là kể và hát, có mau có chậm”, và 
“Hát lý: Hát bắt nhịp, giọng cao, giọng thấp, lặp đi, lặp lại.” Nhiều 
bài lý nổi tiếng như Lý Con Sáo, Lý Ngựa Ô đã được phổ nhạc lại 
gần đây và rất được nhiều người ưa thích. Thật ra không phải 
người miền Nam không thích hò. Ngược lại điệu hò miền Nam 
rất được người dân ở đây ưa thích và sử dụng thường xuyên 
trong sinh hoạt hằng ngày khi làm lụng ở ngoài đồng ruộng hay 
chèo ghê thuyền trên sông rạch. 

Một hình thức diễn xướng ưa chuộng khác ở miền Nam là 
“nói”. Nói vè, nói thơ, nói truyện, nói tuồng. Đây là những hình 
thức diễn xướng khá quan trọng trong sinh hoạt nghệ thuật của 
người dân miền Nam. Vè của trẻ con như “Bắt Kim Thang”, 
“Tùm Nụm, Tùm Niệu”, “Chặt Cây Dừa”, “Tập Tầm Vông”, rất 
phổ biến trong đám trẻ nhà quê. Vè thổ sản như Vè Trái Cây, Vè 
Cá, Vè Chim Chóc, Vè Rắn U minh, vè lao động sản xuất như Vè 
Làm Ruộng, Vè Bán Quán, Vè Chăn Vịt, v v . . ., có hàng ngàn bài 
vè nói lên mọi khía cạnh sinh hoạt của người dân Nam (Xêm Vè 
Nam Bộ của Huỳnh Ngọc Trảng). Nói thơ Lục Vân Tiên là một 
phong trào đôc đáo ở miền Nam. Phần đông người miền Nam 
xưa kia đều thuộc nằm lòng thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình 
Chiểu. Nói thơ Vân Tiên là cả một nghệ thuật, với âm điệu bổng 
trầm, tiết tấu khoan nhặt làm cho người nghê bị quyến rũ lôi 
cuốn thêo. Nói tuồng là một hình thức giản đơn mở đầu cho hát 
bội và cải lương sau này. 

Trong “Trấn Tây Kỷ Lược”, Doãn Uẩn viết” Từ chúa Hiểu 
Triết (1641-1678) đến chúa Võ Vương (1739-1765), trong non 
một trăm năm ấy, mở mang bờ cõi. . . ruộng đất màu mỡ, lúa 
thóc đầy dẫy, cho đến cây gỗ, cá tôm đều vô khối. Cho nên dân 
dễ làm ăn. Làng xóm an vui vô sự. Duy tính nhân dân thích ca vũ 
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cho họ “không phải là người Việt”. Người ở thành thị thì hiểu 
tiếng Bắc nhiều hơn, nhất là ở các học đường, khi các học sinh, 
sinh viên phải thường xuyên tiếp xúc với bạn bè và thầy cô 
người Bắc. 
d) Nghệ thuật ca hát 

Trương Vĩnh Ký ghi lại câu tục ngữ vào cuối thế kỷ 19 là 
“Nam lý, Bắc thơ, Huế hò” và ông giải thích rằng người trong 
Nam hát lý hay hơn, còn ca, phú thơ vịnh thì phải nhường cho 
người ngoài Bắc, còn về hò thì người Huế ở nơi kinh kỳ hay hơn 
cả. Thêo nhận định trên đây của câu tục ngữ thì lý có thể xêm 
như một thể loại dân ca tiêu biểu của miền Nam. Lý là gì? Huỳnh 
Tịnh Của định nghĩa: “Lý hát: Là kể và hát, có mau có chậm”, và 
“Hát lý: Hát bắt nhịp, giọng cao, giọng thấp, lặp đi, lặp lại.” Nhiều 
bài lý nổi tiếng như Lý Con Sáo, Lý Ngựa Ô đã được phổ nhạc lại 
gần đây và rất được nhiều người ưa thích. Thật ra không phải 
người miền Nam không thích hò. Ngược lại điệu hò miền Nam 
rất được người dân ở đây ưa thích và sử dụng thường xuyên 
trong sinh hoạt hằng ngày khi làm lụng ở ngoài đồng ruộng hay 
chèo ghê thuyền trên sông rạch. 

Một hình thức diễn xướng ưa chuộng khác ở miền Nam là 
“nói”. Nói vè, nói thơ, nói truyện, nói tuồng. Đây là những hình 
thức diễn xướng khá quan trọng trong sinh hoạt nghệ thuật của 
người dân miền Nam. Vè của trẻ con như “Bắt Kim Thang”, 
“Tùm Nụm, Tùm Niệu”, “Chặt Cây Dừa”, “Tập Tầm Vông”, rất 
phổ biến trong đám trẻ nhà quê. Vè thổ sản như Vè Trái Cây, Vè 
Cá, Vè Chim Chóc, Vè Rắn U minh, vè lao động sản xuất như Vè 
Làm Ruộng, Vè Bán Quán, Vè Chăn Vịt, v v . . ., có hàng ngàn bài 
vè nói lên mọi khía cạnh sinh hoạt của người dân Nam (Xêm Vè 
Nam Bộ của Huỳnh Ngọc Trảng). Nói thơ Lục Vân Tiên là một 
phong trào đôc đáo ở miền Nam. Phần đông người miền Nam 
xưa kia đều thuộc nằm lòng thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình 
Chiểu. Nói thơ Vân Tiên là cả một nghệ thuật, với âm điệu bổng 
trầm, tiết tấu khoan nhặt làm cho người nghê bị quyến rũ lôi 
cuốn thêo. Nói tuồng là một hình thức giản đơn mở đầu cho hát 
bội và cải lương sau này. 

Trong “Trấn Tây Kỷ Lược”, Doãn Uẩn viết” Từ chúa Hiểu 
Triết (1641-1678) đến chúa Võ Vương (1739-1765), trong non 
một trăm năm ấy, mở mang bờ cõi. . . ruộng đất màu mỡ, lúa 
thóc đầy dẫy, cho đến cây gỗ, cá tôm đều vô khối. Cho nên dân 
dễ làm ăn. Làng xóm an vui vô sự. Duy tính nhân dân thích ca vũ 
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lắm, không ngày nào không”. Ca vũ nói ở đây là hát bội. Đại Nam 
Nhất Thống Chí ghi: “. . .Người gần thành thị chơi bời biếng nhác, 
như con gái ở Mỹ Tho thì hay sửa soạn trang sức đi coi hát 
xướng. . .tật xấu chưa chừa” (Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Phủ 
QVKDTVH xb, S, 1959, tập thượng, tr.103). Hát bội xưa kia rất 
phổ biến trong dân gian, người dân miền Nam rất mê hát bội: 

“Má ơi đừng đánh con đau, 
Để con hát bội làm đào má coi.” 
Trong giáo trình “Hát, lý, hò Annam” Trương Vĩnh Ký viết: 

“Hát bội cũng đáng vô việc lễ nhạc, cho nên nơi đình miếu, chùa 
chiền đều có làm nhà võ ca để khi khấn vái một chầu thì kêu bầu 
gánh đêm ban hát tới đó mà hát”. Hát bội cúng thần là một trong 
những nghi thức đã thành lệ với những lễ “xây chầu”, “tôn 
vương” thường thấy ở trong các buổi cúng đình. Hát bội suy tàn 
dần khi người Pháp củng cố nền đô hộ ở Nam Kỳ để dần dần 
nhường chỗ cho sân khấu cải lương. 

Cải lương trước hết là danh từ chỉ chung cho phong trào 
cải cách xã hội được nhiều thức giả cổ xúy ở Nam Kỳ vào đầu 
thế kỷ XX. Trên báo chí Nam Kỳ trong thời gian này có nhiều bài 
viết bàn về việc cải lương trên nhiều lãnh vực. Nguyễn Chánh 
Sắt hô hào cải lương nông nghiệp; Hồ Biểu Chánh kêu gọi cải 
lương văn học và giáo dục; Nguyễn Từ Thức bàn về cải lương 
nếp sống của người phụ nữ. . . . Một số người thêo tân học thấy 
hát bội có nhiều điểm không còn thích hợp với xã hội mới. Họ 
kêu gọi cải cách sân khấu hát bội bằng cách đưa lên sân khấu 
những tuồng tích mới, với nghệ thuật trình diễn mới và đặc biệt 
là dùng cái “mùi” của bài ca vọng cổ trong nhiều đoạn của một 
vở tuồng. Đó là sân khấu mới, được mệnh danh là “cải lương” 
thành hình vào đầu thập niên 1920. Gánh hát đầu tiên có danh 
xưng “Đoàn Hát Cải Lương” là gánh hát Tân Thinh ra đời vào 
giữa năm 1920 tại Sài Gòn. Mục đích, tôn chỉ của gánh được ghi 
trong hai câu đối sau đây để trước cửa rạp: 

“Cải cách hát ca thêo tiến bộ, 
Lương truyền tuồng tích sách văn minh.” 
Bài ca vọng cổ, bài ca được ưa thích nhất trong tuồng hát 

cải lương, cũng được soạn vào khoảng thời gian này (1920) với 
cái tên hồi ban đầu là “dạ cổ hoài lang” mà tác giả là Cao Văn Lầu 
(Sáu Lầu) ở Bạc Liêu. Bài hát được nhiều người mê thích và sau 
này được gọi là bài vọng cổ hoài lang hay bài vọng cổ. Hát cải 
lương và ca vọng cổ phát triển nhanh nhóng, thay thế dần cho 
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hát bội, trước hết là ở thành thị. Ở thôn quê những gánh hát bội 
vẫn còn tồn tại và còn lưu diễn ở các đình miễu và các chợ làng, 
nhưng cũng suy tàn nhanh chóng trước phong trào đờn ca tài 
tử lớn mạnh lên ở thôn quê với bài ca vọng cổ. Nhiều soạn giả 
cải lương nổi tiếng xuất hiện như Tư Trang, Năm Châu cho đến 
Hà Triều Hoa Phượng. . . sau này. Người ta mê tiếng hát và sự 
diễn xuất của nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như Năm Phỉ, 
Phùng Há, cô Tư Sạn, cô Tư Bé, Ba Vân, Năm Châu, rồi Út Trà 
Oân, Thành Được, Thanh Nga, Phượng Liên, v v…. . . Bộ dĩa xưa 
San Hậu, Quan Âm Thị Kính , Lan và Điệp rất được người dân 
quê ưa chuộng. Đa số người miền Nam đều mê thích cải lương 
và nhất là bài ca vọng cổ. Giọng kể lể, giọng nói thơ, với những 
lời lẽ phổ thông nhưng nhiều gợi cảm, với điệu nhạc thê lương, 
ai oán, bổng trầm não nuột làm tê tái lòng người. Những đoạn 
nói lối lâm ly, lời lẽ bình thường, không cần nhiều trau chuốt rất 
dễ đi sâu vào tâm tư người dân miền Nam. Với bài ca vọng cổ, 
người dân ở đây có thể thưởng thức ngay, có thể mê say thêo 
lời và giọng ca của người ca sĩ mà không phải đợi chờ suy nghĩ, 
không phải moi tìm trong ký ức xêm điển tích đó nói gì, không 
bị vướng vấp bởi những khúc mắc, khó hiểu. 
ê) Văn học 

Ở địa hạt văn chương thì văn chương chữ Hán và chữ 
Nôm chỉ xuất hiện ở miền Nam một thời gian rất ngắn, và có thể 
xêm như nghèo nàn so với văn chương chữ Hán và chữ Nôm ở 
miền Bắc, là miền ngàn năm văn vật. Nhưng ở địa hạt văn học 
mới, thì văn chương chữ Quốc Ngữ đã bắt đầu ở trong Nam từ 
cuối thế kỷ 19 rồi, với những người mở đầu là Pêtrus Trương 
Vĩnh Ký và Paulus Huỳnh Tịnh Của. Báo chí thêo kiểu báo chí 
Tây phương cũng xuất hiện ở đây trước trong khoảng thời gian 
này. Truyện Tàu dịch ra tiếng Việt và in bằng chữ Quốc Ngữ 
được phổ biến rộng rãi hồi đầu thế kỷ 20. Tiểu thuyết viết bằng 
chữ Quốc Ngữ thêo kiểu Tây phương cũng bắt đầu xuất hiện 
sớm ở đây. Số người biết chữ Quốc Ngữ càng lúc càng đông, và 
báo chí và tiểu thuyết càng ngày càng có nhiều độc giả. Tiểu 
thuyết của Hồ Biểu Chánh rất được độc giả Nam Kỳ yêu chuộng. 
Cũng như cải lương bên sân khấu, tiểu thuyết bên văn chương 
cũng mang tính đặc biệt “đặc sệt” giọng miền Nam, và nhờ vậy 
đã đáp ứng đúng nhu cầu giải trí của người dân bản xứ. 

Như đã thấy trên đây, văn hóa hay nếp sống của người 
dân vùng Đồng Nai Cửu Long có nhiều khác biệt so với nếp sống 
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tử lớn mạnh lên ở thôn quê với bài ca vọng cổ. Nhiều soạn giả 
cải lương nổi tiếng xuất hiện như Tư Trang, Năm Châu cho đến 
Hà Triều Hoa Phượng. . . sau này. Người ta mê tiếng hát và sự 
diễn xuất của nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như Năm Phỉ, 
Phùng Há, cô Tư Sạn, cô Tư Bé, Ba Vân, Năm Châu, rồi Út Trà 
Oân, Thành Được, Thanh Nga, Phượng Liên, v v…. . . Bộ dĩa xưa 
San Hậu, Quan Âm Thị Kính , Lan và Điệp rất được người dân 
quê ưa chuộng. Đa số người miền Nam đều mê thích cải lương 
và nhất là bài ca vọng cổ. Giọng kể lể, giọng nói thơ, với những 
lời lẽ phổ thông nhưng nhiều gợi cảm, với điệu nhạc thê lương, 
ai oán, bổng trầm não nuột làm tê tái lòng người. Những đoạn 
nói lối lâm ly, lời lẽ bình thường, không cần nhiều trau chuốt rất 
dễ đi sâu vào tâm tư người dân miền Nam. Với bài ca vọng cổ, 
người dân ở đây có thể thưởng thức ngay, có thể mê say thêo 
lời và giọng ca của người ca sĩ mà không phải đợi chờ suy nghĩ, 
không phải moi tìm trong ký ức xêm điển tích đó nói gì, không 
bị vướng vấp bởi những khúc mắc, khó hiểu. 
ê) Văn học 

Ở địa hạt văn chương thì văn chương chữ Hán và chữ 
Nôm chỉ xuất hiện ở miền Nam một thời gian rất ngắn, và có thể 
xêm như nghèo nàn so với văn chương chữ Hán và chữ Nôm ở 
miền Bắc, là miền ngàn năm văn vật. Nhưng ở địa hạt văn học 
mới, thì văn chương chữ Quốc Ngữ đã bắt đầu ở trong Nam từ 
cuối thế kỷ 19 rồi, với những người mở đầu là Pêtrus Trương 
Vĩnh Ký và Paulus Huỳnh Tịnh Của. Báo chí thêo kiểu báo chí 
Tây phương cũng xuất hiện ở đây trước trong khoảng thời gian 
này. Truyện Tàu dịch ra tiếng Việt và in bằng chữ Quốc Ngữ 
được phổ biến rộng rãi hồi đầu thế kỷ 20. Tiểu thuyết viết bằng 
chữ Quốc Ngữ thêo kiểu Tây phương cũng bắt đầu xuất hiện 
sớm ở đây. Số người biết chữ Quốc Ngữ càng lúc càng đông, và 
báo chí và tiểu thuyết càng ngày càng có nhiều độc giả. Tiểu 
thuyết của Hồ Biểu Chánh rất được độc giả Nam Kỳ yêu chuộng. 
Cũng như cải lương bên sân khấu, tiểu thuyết bên văn chương 
cũng mang tính đặc biệt “đặc sệt” giọng miền Nam, và nhờ vậy 
đã đáp ứng đúng nhu cầu giải trí của người dân bản xứ. 

Như đã thấy trên đây, văn hóa hay nếp sống của người 
dân vùng Đồng Nai Cửu Long có nhiều khác biệt so với nếp sống 
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của người Việt ở miền Bắc, từ kinh tế, kỷ thuật, tín ngưỡng/tôn 
giáo, ngôn ngữ đến nghệ thuật. Điều đó cho thấy có sự biến đổi 
khá quan trọng trong văn hóa Việt Nam qua thời gian và nhất là 
qua không gian hay hoàn cảnh/môi trường sinh sống. “Bận 
chăn” hay vận xà rông, ngủ nóp, lội sình, ăn cơm nguội với mấm 
sống và bần chua, bơi xuồng, chèo ghê tam bản hoặc ghê lườn, 
thờ ông bà và đi cúng vái miếu bà Chúa Xứ, phát cỏ bằng phảng, 
quạt lúa bằng xa gió, đá gà, đá cá lia thia, hốt mê, hát lý, nói thơ 
Vân Tiên, đờn ca tài tử. . . . là một số những điều không tìm thấy 
ở thôn quê miền Bắc nhưng lại rất thông dụng ở miền Nam. 
Nguyễn Hiến Lê có kể chuyện đưa một ông bạn từ Hà Nội mới 
vào Nam lần thứ nhất đi thăm Đồng Tháp Mười với ông trong 
quyển hồi ký “Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười”. Sau đây là một 
vài nhận xét đặc biệt của ông bạn trích trong tác phẩm nói trên. 
“Tôi không thể nào đọc báo trong này được. . . In sai nhiều quá. 
Hỏi, ngã nhầm bê bét, rồi ác, át, an, ang. . . không phân biệt, thật 
chướng mắt. Cây cau mà in là cây cao, thì có chết tôi không chứ? 
. . . Còn về nội dung thì bài vở tầm thường lắm. Ít bài xã thuyết 
có giá trị. . . Nói chung thì văn học Sài Gòn còn kém Hà Nội xa! 
Sài Gòn không có gì đẹp. Không có nhiều di tích củ như Hà Nội; 
không có thắng cảnh như Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, cách ăn mặc 
của phụ nữ ở đây cũng không được nhã: Aùo dài thì ngắn quá, 
màu thì lòê loẹt quá, và ra đường thì nhiều cô chỉ mặc áo bà ba, 
không quên mắt như tôi, thấy trơ trẽn lắm; hoa không có thứ 
quý: hải đường, trà, đào . . . đều thiếu, cuộc sinh hoạt thì ồn ào: 
người ta sống ở ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà; quán ăn, 
tiệm nước đầy phố và lúc nào cũng chật những khách. . . .Sài Gòn 
không phải là một thành phố Việt Nam. . .Ở ngoài đường ta chạm 
trán với khách mọi phương: những ông Lục Cao Miên, áo vàng 
nghệ, chê dù đên; những anh gác-dang Băng Ga Li, hút điếu bằng 
đồng, cần dài và cong, một bọn thủy thủ Anh, da đỏ như tôm 
luộc, mắt xanh như nước biển, những lính Ma Rốc tóc xoăn, mắt 
và răng trắng dã! Rồi người Chàm, người Mã Lai, người Nhật, 
người Pháp, người Huê Kiều ở Hải Nam, Quảng Đông, Triều 
Châu. . ., bao nhiêu giống người, bấy nhiêu tiếng nói, y phục, 
phong tục mà cũng sống chung trên mảnh đất này, làm cho Sài 
Gòn có những vẻ đặc biệt, khác hẳn với Hà Nội, Huế. Ban đêm, 
vào Chợ Lớn, thì ai mà không có cảm tưởng là đương đi ở Hồng 
Kông hoặc Thượng Hải. . . 
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Không khí tại đây là không khí giang hồ, tứ chiếng. . . . Sài 
Gòn không phải là một đô thị Việt Nam, nó là một thương cảng 
của thế giới. . . .” 

Nhận xét trên đây chắc cũng là nhận xét của nhiều người 
quên sống ở Hà Nội khi mới đặt chân vào Sài Gòn. “Culturê 
shock” chắc sẽ làm cho người ta có liền nhận định đó. Nó là một 
nhận định đúng, rất chính xác, đúng và chính xác ở chỗ có sự 
khác biệt rất nhiều và rất rõ rệt giữa văn hóa/xã hội miền Nam 
và văn hóa/xã hội miền Bắc. Nhưng khác biệt không có nghĩa là 
hay hơn hay dở hơn vì nhận định về giá trị hơn kém của mỗi 
miền không có cơ sở vững vàng. Khoa học cho phép ta chấp 
nhận sự khác biệt của người khác hay của xã hội/văn hóa khác, 
nhưng khoa học không khuyên ta đánh giá người khác hay nền 
văn hóa khác bằng những tiêu chuẩn hay bậc thang (standard 
hay scalê) không cùng một loại. Ở đây chúng ta chấp nhận sự 
khác biệt để thấy có sự biến đổi quan trọng trong văn hóa Việt 
từ Bắc vào Nam nhưng chúng ta không làm công việc phê bình 
hay lượng giá một nền văn hóa khu vực nào cả. Từ sự biến đổi 
đó, một số câu hỏi được đặt ra. Tại sao người Việt không giữ 
được văn hóa truyền thống của họ khi họ vào Nam, trong khi 
người Bắc vẫn giữ được truyền thống đó? Tại sao có sự biến đổi 
về văn hóa như vậy? 
4. Sự biến đổi trong văn hoá Việt Nam từ Bắc vào Nam 

Trước hết sự biến đổi của văn hóa Việt Nam từ Bắc vào 
Nam cho thấy có khuynh hướng xa dần văn hóa Trung Hoa để 
đến gần văn hóa Aán Độ hơn. Từ xưa, từ lúc bị Trung Hoa đô hộ 
cho đến đầu thế kỷ XVII, Việt Nam là một trong những nước ở 
Đông Nam Á ít nhận ảnh hưởng văn hóa Aán Độ nhất. Văn hóa 
Việt Nam xưa gần như là bản sao của văn hóa Trung Hoa. Khi 
văn hóa Đàng Trong, nhất là khu vực Đồng Nai Cửu Long thành 
hình thì khu vực văn hóa này một mặt giảm bớt ảnh hưởng văn 
hóa Trung Hoa và mặt khác thu nhận phần nào ảnh hưởng văn 
hóa Ấn Độ. Điều này không có nghĩa là văn hóa Ấn Độ mạnh hơn 
hay tốt hơn văn hóa Trung Hoa, thật ra đây chỉ có nghĩa là văn 
hóa Ấn Độ có những nét (traits) khác hơn văn hóa Trung Hoa 
mà thôi. Nó cũng không có nghĩa là văn hóa Đồng Nai Cửu Long 
trực tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, đúng ra nó chỉ tiếp 
nhận một số nét đặc biệt của văn hóa Ấn Độ qua các nước chịu 
ảnh hưởng văn hóa Ấn như Champa và Kampuchia hay Thái 
Lan. Văn hóa Đồng Nai Cửu Long đến gần văn hóa vùng Đông 
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Không khí tại đây là không khí giang hồ, tứ chiếng. . . . Sài 
Gòn không phải là một đô thị Việt Nam, nó là một thương cảng 
của thế giới. . . .” 

Nhận xét trên đây chắc cũng là nhận xét của nhiều người 
quên sống ở Hà Nội khi mới đặt chân vào Sài Gòn. “Culturê 
shock” chắc sẽ làm cho người ta có liền nhận định đó. Nó là một 
nhận định đúng, rất chính xác, đúng và chính xác ở chỗ có sự 
khác biệt rất nhiều và rất rõ rệt giữa văn hóa/xã hội miền Nam 
và văn hóa/xã hội miền Bắc. Nhưng khác biệt không có nghĩa là 
hay hơn hay dở hơn vì nhận định về giá trị hơn kém của mỗi 
miền không có cơ sở vững vàng. Khoa học cho phép ta chấp 
nhận sự khác biệt của người khác hay của xã hội/văn hóa khác, 
nhưng khoa học không khuyên ta đánh giá người khác hay nền 
văn hóa khác bằng những tiêu chuẩn hay bậc thang (standard 
hay scalê) không cùng một loại. Ở đây chúng ta chấp nhận sự 
khác biệt để thấy có sự biến đổi quan trọng trong văn hóa Việt 
từ Bắc vào Nam nhưng chúng ta không làm công việc phê bình 
hay lượng giá một nền văn hóa khu vực nào cả. Từ sự biến đổi 
đó, một số câu hỏi được đặt ra. Tại sao người Việt không giữ 
được văn hóa truyền thống của họ khi họ vào Nam, trong khi 
người Bắc vẫn giữ được truyền thống đó? Tại sao có sự biến đổi 
về văn hóa như vậy? 
4. Sự biến đổi trong văn hoá Việt Nam từ Bắc vào Nam 

Trước hết sự biến đổi của văn hóa Việt Nam từ Bắc vào 
Nam cho thấy có khuynh hướng xa dần văn hóa Trung Hoa để 
đến gần văn hóa Aán Độ hơn. Từ xưa, từ lúc bị Trung Hoa đô hộ 
cho đến đầu thế kỷ XVII, Việt Nam là một trong những nước ở 
Đông Nam Á ít nhận ảnh hưởng văn hóa Aán Độ nhất. Văn hóa 
Việt Nam xưa gần như là bản sao của văn hóa Trung Hoa. Khi 
văn hóa Đàng Trong, nhất là khu vực Đồng Nai Cửu Long thành 
hình thì khu vực văn hóa này một mặt giảm bớt ảnh hưởng văn 
hóa Trung Hoa và mặt khác thu nhận phần nào ảnh hưởng văn 
hóa Ấn Độ. Điều này không có nghĩa là văn hóa Ấn Độ mạnh hơn 
hay tốt hơn văn hóa Trung Hoa, thật ra đây chỉ có nghĩa là văn 
hóa Ấn Độ có những nét (traits) khác hơn văn hóa Trung Hoa 
mà thôi. Nó cũng không có nghĩa là văn hóa Đồng Nai Cửu Long 
trực tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, đúng ra nó chỉ tiếp 
nhận một số nét đặc biệt của văn hóa Ấn Độ qua các nước chịu 
ảnh hưởng văn hóa Ấn như Champa và Kampuchia hay Thái 
Lan. Văn hóa Đồng Nai Cửu Long đến gần văn hóa vùng Đông 
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Nam Á hơn văn hóa truyền thống Việt Nam ở Thăng Long. Cái gì 
làm cho có sự thay đổi thêo chiều hướng như vậy? 

Chính trị đóng vai trò khá quan trọng ở đây. Từ danh xưng 
“Đàng Trong” để đối lại với “Đàng Ngoài” đến sự xác định nguồn 
gốc “Ô Châu” của chúa Nguyễn Phúc Khoát, người ta có thể suy 
ra được quyết tâm của chính quyền ở phía Nam sông Gianh 
trong nỗ lực xây dựng một nước khác, độc lập đối với nhà Lê và 
miền Bắc, đi một hướng đi khác hơn hướng đi của Đàng Ngoài, 
có một cách làm người Việt Nam khác hơn là người miền Bắc. 
Tana Li trong bài “An Altêrnativê Viêtnam? Thê Nguyên 
kingdom in thê sêvêntêênth and êightêên cênturiês” (Journal of 
Southêast Asia Studiês; 3/1/1998) viết: 

“From thê sêvêntêênth cêntury, thê Rêd Rivêr dêlta 
ceased to be the only centre of Vietnamese civilization: a new 
centre – Phu Xuan (Hue) – challenged Thang Long (Hanoi), and 
a second important socio-economic zone – Thuan Quang – took 
shape far from the Red River delta. This was more than a simple 
southern extension of the former Vietnamese economy and 
society. Rather, a new society developed, with a different 
cultural background and quite different political and economic 
circumstances. As a residents of a region over which the hostile 
Le/Trinh northern government never formally renounced 
control, southern Vietnamese described their territory as the 
“innêr rêgion” (Dang Trong), and charactêrizêd thê northêrn 
Rêd Rivêr plains as thê “outêr rêgion” (Dang Ngoai). Thê 
terminology indicates clearly that they perceived the south as a 
distinct entity, and the emergence of marked dissimilarities 
between the two areas amounted to two different ways of being 
Viêtnamêsê.” 

Và: 
“Whên proclaiming himsêlf king in 1744, Nguyên Phuc 

Khoat dêclarêd proudly, “our country rosê and dêvêlopêd from 
O Chau”, using a namê with strong local colour for thê placê of 
origin of the royal family and many high officers. O Chau 
emphasized a perception of Dang Trong as a separate country 
that had developed since the early seventeenth century. This 
identification actually implied two meanings: a country equal 
to the north and a local rather than a foreign regime for the local 
people. The latter sense was related to legitimacy, and to the 
self-confidêncê of thê Nguyên.” 
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(Từ thế kỷ 17, châu thổ sông Hồng không còn là trung tâm 
duy nhất của văn minh Việt Nam: một trung tâm mới – Phú Xuân 
(Huế) – thách thức Thăng Long (Hà Nội), và một vùng xã hội 
kinh tế quan trọng thứ hai - vùng Thuận Quảng - thành hình, ở 
xa châu thổ Hồng Hà. Đây là cái gì nhiều hơn là chỉ một mở rộng 
của xã hội, kinh tế Việt Nam cũ. Đây là một xã hội mới được phát 
triển với một bối cảnh văn hóa khác và những điều kiện chính 
trị, kinh tế khác. Là cư dân của một vùng mà chính quyền thù 
nghịch Lê/Trịnh không bao giờ muốn từ bỏ kiểm soát, người 
Việt miền Nam mô tả lãnh thổ của họ là Đàng Trong, và cho vùng 
châu thổ Hồng Hà là Đàng Ngoài. Cách sử dụng danh từ cho thấy 
rõ họ nhận thức rằng miền Nam là một thực thể riêng biệt, và 
những khác biệt khởi lên giữa hai vùng đưa đến hai cách thức 
làm người Việt Nam khác nhau. 

Và: 
Khi tuyên xưng mình là vua năm 1744, Nguyễn Phúc 

Khoát đã hãnh diện tuyên bố “nước chúng ta dựng lên và phát 
triển từ Ô Châu”, ông đã dùng một danh xưng rất có màu sắc địa 
phương để gọi quê hương, gốc gác của gia đình nhà vua và nhiều 
quan lại cao cấp của triều đình. Danh xưng Ô Châu nhấn mạnh 
sự nhân thức rằng Đàng Trong là một quốc gia riêng biệt đã 
được dựng lên từ đầu thế kỷ 17. Sự nhận diện này thật sự có hai 
ý nghĩa: một quốc gia ngang hàng với miền Bắc và là một chế độ 
ở địa phương của người địa phương chớ không phải ngoại lai. Ý 
nghĩa sau này liên hệ tới tính chính thống và sự tự tin của nhà 
Nguyễn). 

Lý do quan trọng kế đó là môi trường sinh sống. Môi 
trường sinh sống mới và sự tiếp xúc với những nền văn hóa 
khác là những điều kiện cần yếu đưa đến những biến đổi. Trước 
hết là môi trường thiên nhiên vật lý: đất đai, khí hậu, ruộng 
nương, vườn tượt ở đây cùng một loại với đất đai, khí hậu, 
ruộng nương vườn tượt ở Kampuchia, Thái Lan, Mả Lai, thành 
ra các loại cây trái giống nhau, kỷ thuật làm ruộng, làm vườn, 
trồng cây trái cũng giống nhau. Cuộc sống vật chất ở nhà quê do 
đó cũng rất giống nhau. Người lưu dân Việt vào môi trường sinh 
sống này không thể không linh động thay đổi để thích ứng với 
môi trường sinh sống mới. Mặt khác ở trong hoàn cảnh sinh 
sống mới này họ lại gần gũi với những dân tộc khác với nền văn 
hóa khác mà lâu dần, quên dần, họ không thể không vay mượn 
một số nét đặc thù nào đó mà họ thấy cần yếu hay thích hợp với 
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(Từ thế kỷ 17, châu thổ sông Hồng không còn là trung tâm 
duy nhất của văn minh Việt Nam: một trung tâm mới – Phú Xuân 
(Huế) – thách thức Thăng Long (Hà Nội), và một vùng xã hội 
kinh tế quan trọng thứ hai - vùng Thuận Quảng - thành hình, ở 
xa châu thổ Hồng Hà. Đây là cái gì nhiều hơn là chỉ một mở rộng 
của xã hội, kinh tế Việt Nam cũ. Đây là một xã hội mới được phát 
triển với một bối cảnh văn hóa khác và những điều kiện chính 
trị, kinh tế khác. Là cư dân của một vùng mà chính quyền thù 
nghịch Lê/Trịnh không bao giờ muốn từ bỏ kiểm soát, người 
Việt miền Nam mô tả lãnh thổ của họ là Đàng Trong, và cho vùng 
châu thổ Hồng Hà là Đàng Ngoài. Cách sử dụng danh từ cho thấy 
rõ họ nhận thức rằng miền Nam là một thực thể riêng biệt, và 
những khác biệt khởi lên giữa hai vùng đưa đến hai cách thức 
làm người Việt Nam khác nhau. 

Và: 
Khi tuyên xưng mình là vua năm 1744, Nguyễn Phúc 

Khoát đã hãnh diện tuyên bố “nước chúng ta dựng lên và phát 
triển từ Ô Châu”, ông đã dùng một danh xưng rất có màu sắc địa 
phương để gọi quê hương, gốc gác của gia đình nhà vua và nhiều 
quan lại cao cấp của triều đình. Danh xưng Ô Châu nhấn mạnh 
sự nhân thức rằng Đàng Trong là một quốc gia riêng biệt đã 
được dựng lên từ đầu thế kỷ 17. Sự nhận diện này thật sự có hai 
ý nghĩa: một quốc gia ngang hàng với miền Bắc và là một chế độ 
ở địa phương của người địa phương chớ không phải ngoại lai. Ý 
nghĩa sau này liên hệ tới tính chính thống và sự tự tin của nhà 
Nguyễn). 

Lý do quan trọng kế đó là môi trường sinh sống. Môi 
trường sinh sống mới và sự tiếp xúc với những nền văn hóa 
khác là những điều kiện cần yếu đưa đến những biến đổi. Trước 
hết là môi trường thiên nhiên vật lý: đất đai, khí hậu, ruộng 
nương, vườn tượt ở đây cùng một loại với đất đai, khí hậu, 
ruộng nương vườn tượt ở Kampuchia, Thái Lan, Mả Lai, thành 
ra các loại cây trái giống nhau, kỷ thuật làm ruộng, làm vườn, 
trồng cây trái cũng giống nhau. Cuộc sống vật chất ở nhà quê do 
đó cũng rất giống nhau. Người lưu dân Việt vào môi trường sinh 
sống này không thể không linh động thay đổi để thích ứng với 
môi trường sinh sống mới. Mặt khác ở trong hoàn cảnh sinh 
sống mới này họ lại gần gũi với những dân tộc khác với nền văn 
hóa khác mà lâu dần, quên dần, họ không thể không vay mượn 
một số nét đặc thù nào đó mà họ thấy cần yếu hay thích hợp với 
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họ trong hoàn cảnh sinh sống mới. Thành ra từ khi Nguyễn 
Hoàng vào Thuận Hóa và các chúa Nguyễn nối tiếp, xây dựng 
nên Đàng Trong thì bắt đầu có một nhánh văn hóa Việt biến 
dạng dần dần trở thành một chi nhánh văn hóa (subculturê) có 
phần khác biệt với văn hóa cổ truyền ở miền Bắc. Sự cắt đứt liên 
hệ chính trị giữa Đàng Trong (Chúa Nguyễn) và Đàng Ngoài 
(Chúa Trịnh), sự phân tranh Nam Bắc và chia đôi lãnh thổ đã là 
cơ hội để tạo nên một chi nhánh văn hóa mới xa dần văn hóa cổ 
truyền. Đến thế kỷ XVII khi Họ Nguyễn chiếm hết cả miền Trung 
và rồi một số người miền Trung vào khai phá miền Nam khẩn 
hoang lập ấp xây dựng nên miền Nam thì một chi nhánh văn hóa 
khác nữa lại thành hình. Chi nhánh văn hóa mới này lại càng 
cách biệt với văn hóa gốc ở miền Bắc để đến gần văn hóa Đông 
Nam Á hơn (tức cũng có nghĩa xa dần văn hóa Trung Hoa và đến 
gần văn hóa Aán Đô hơn). 

Miền Nam là cả một vùng đất hoang mênh mông chằng 
chịt sông rạch với không biết là bao nhiêu cá tôm rau cỏ cây trái. 
Đất đai lại rất phì nhiêu do phù sa mang lại. Khẩn hoang lập 
nghiệp tuy có cực nhọc nặng nề nhưng kết quả thu lượm dễ 
dàng và khả quan, đời sống tự nhiên ung dung thoải mái. Điều 
kiện vật lý đó cũng dễ un đúc nên tính tình rộng rãi, phóng 
khoáng, hiếu khách, đối đãi tử tế với người từ xa mới đến của 
người miền Nam mà nhiều người công nhận. Vùng mới lập này 
tuy có ít nhiều liên hệ với Chúa Nguyễn nhưng triều đình ở xa, 
tổ chức cai trị không chặt chẽ tùy thuộc ở triều đình Huế (chế 
độ tổng trấn), thêm vào đó còn có những biến cố chính trị làm 
thay ngôi đổi chủ nhiều lần cho nên tương đối có nhiều tự do 
địa phương và tự do cho cá nhân nữa. Chỗ này ở không được, 
hoặc bị áp bức thì nhổ sào, chèo ghê đi chỗ khác làm ăn, không 
có gì ràng buộc họ được. Hoàn cảnh đặc biệt ở đây giúp người 
ta nuôi dưỡng tinh khí tự do phóng khoáng, không cần phải ép 
mình, chế ngự cái tôi để phụng sự cho một lý tưởng sách vở gì 
cả. Vả lại nỗ lực chính của những thế hệ đầu tiên vào đây là khai 
khẩn đất đai, thiết lập đời sống mới nhiều hơn là trau dồi kinh 
sử để lãnh lấy mão áo chức tước của triều đình. Đời sống dễ dãi, 
tương đối thừa thãi về vật chất và tự do về tinh thần, đã không 
bắt buộc người dân Việt ở đây phải duy trì hay thêo đúng những 
phong tục tập quán đã được mang vào Đàng Trong từ mấy thế 
kỷ trước. Sự lỏng lẻo của khuông phép từ thế hệ này sang thế hệ 
khác đã tạo nên một nếp sống mới, một tính tình và nhân cách 
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mới, rộng rãi và phóng khoáng, với tâm hồn chân thật, chất 
phác, mở rộng để đón nhận những cái mới lạ hơn là khép kín để 
duy trì những cái đã có. Ngoài hoàn cảnh địa lý nói trên, trong 
quá trình mở rộng đất đai về phương Nam chi nhánh văn hóa 
Đàng Trong đã phải tiếp xúc va chạm với những nền văn hóa 
khác tạo nên điều kiện rất cần cho sự biến đổi về văn hóa. Có 
tiếp xúc với văn hóa khác là có cơ hội để nhìn thấy lối sống, cách 
hoạt động, sự tín ngưỡng, lề lối suy tư của một giống người 
khác. Từ đó có thể có những thích nghi với nhau hay vay mượn 
lẫn nhau ít nhiều từ tập quán, kỹ thuật, đến tín ngưỡng và nghệ 
thuật. Từ thế kỷ XVII người Đàng Trong đã có cơ hội gần gũi với 
văn hóa Chiêm Thành, đã nhìn thấy và hiểu biết lối sống của 
người dân Chăm. Sau đó sang thế kỷ XVIII người Việt khi bành 
trướng lãnh thổ về miền Nam lại có dịp sống bên cạnh người 
Miên và người Trung Hoa (Minh Hương, Triều Châu). Và gần 
đây hơn từ thế kỷ XIX người Việt ở đây lại có nhiều dịp để biết 
đến đạo Thiên Chúa cùng văn minh Tây Phương do người Pháp 
mang đến. Thí dụ như ở Cà Mau (tỉnh lỵ An Xuyên), vào khoảng 
thập niên 1960, thống kê cho biết dân số là 270,643 người trong 
đó có 3,048 người Việt gốc Hoa, và 2,959 người Việt gốc Miên, 
với 22,000 Tịnh độ cư sĩ, 15,000 Công giáo, 3,700 Thiền Lâm, 
3,200 Cao Đài, và 400 Tin Lành. Người Việt gốc Miên ở Trà Vinh, 
Sóc Trăng rất nhiều và người Triều Châu rất đông ở Bạc Liêu 
đến đổi người dân Nam phải nói “Dưới sông cá chốt, trên bờ 
Triều Châu”. Có thể nói miền Nam cũng na ná như xứ Mỹ, nó là 
một xã hội mới thành hình với nhiều chủng tộc sống lẫn lộn 
trong đó và với một nền văn hóa ít nhiều pha trộn đủ thứ. Nó 
như cái “mêlting pot” hay cái “salad bowl” của Việt Nam. Nó 
mang rất ít tính chất cổ truyền của nền văn hóa gốc. 

Thật ra thì sự gặp gỡ, tiếp xúc giữa các nền văn hóa mới 
chỉ là điều kiện cần mà thôi chớ chưa phải là điều kiện đủ để cho 
sự vay mượn, học hỏi xảy ra. Điều kiện đủ để đưa đến vay mượn 
và thích nghi văn hóa là sự có mặt của những yếu tố sau đây: (1) 
tinh thần khai phóng của người vay mượn, (2) sự tự do chấp 
nhận cái mới lạ của người vay mượn, và (3) sự lợi ích của những 
gì được vay mượn học hỏi. Văn hóa không thay đổi nếu các 
thành phần trong nền văn hóa đó không có tinh thần cởi mở, 
không chấp nhận những cái mới lạ của nền văn hóa khác. Mặt 
khác dù các thành phần chấp nhận những cái mới lạ của văn hóa 
khác đi nữa nhưng không có tự do để học hỏi, thực hiện thì văn 
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mới, rộng rãi và phóng khoáng, với tâm hồn chân thật, chất 
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một xã hội mới thành hình với nhiều chủng tộc sống lẫn lộn 
trong đó và với một nền văn hóa ít nhiều pha trộn đủ thứ. Nó 
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hóa cũng không có cơ hội thay đổi. Chẳng hạn như nếu luật lệ 
của quốc gia quá cứng rắn không cho phép người dân chấp nhận 
hay du nhập những cái mới lạ, hoặc giả nếu như phong tục tập 
quán trong xã hội quá khắt khê khiến người ta không thể đi ra 
ngoài những thói quên đã có thì sự thay đổi về văn hóa tất nhiên 
sẽ khó xảy ra. Phải có đủ tự do để học hỏi và thực hiện điều gì 
mới lạ trong cuộc sống thì sự biến đổi về văn hóa mới diển tiến 
được. Sau hết người ta chỉ học hỏi vay mượn khi nào điều người 
ta muốn học hỏi vay mượn đó đáp ứng được nhu cầu sinh sống 
của con người. 

Những điều kiện trên đây cần phải có đủ thì văn hóa mới 
có thể thay đổi được. Người Việt Nam trong quá trình bành 
trướng lãnh thổ và định cư vào Phương Nam đã có đủ những 
điều kiện ghi trên. Họ có tinh thần rộng rãi khai phóng, không 
mù quáng tôn sùng cổ nhân, không khép kín chật hẹp hay bế 
quan tỏa cảng. Họ có ít nhiều tự do chớ không bị chặt chẽ ràng 
buộc bởi luật lệ cứng rắn của triều đình hay tập quán khắt khê 
của xã hội. Khi đã có đủ những điều kiện cần và đủ thì tất nhiên 
văn hóa phải thay đổi thêo lối sống thay đổi của con người ở 
vùng đất mới mẻ này. Những khác biệt này là những biến đổi tự 
nhiên của văn hóa Việt Nam qua bao nhiêu thế hệ và qua quá 
trình bành trướng lãnh thổ, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác. 
Biến đổi để thích ứng với môi trường và hoàn cảnh mới, đó là 
điều kiện cần yếu để một nền văn hóa sinh tồn và tiến bộ. Khi 
văn hóa biến đổi nó cũng làm cho con người ít nhiều biến đổi 
thêo. Có sự tương quan khá mật thiết giữa văn hóa và nhân cách 
của con người. Người ta hay nói đến tính bộc trực, ăn ngay nói 
thật, tính rộng rãi chiều khách, tính anh hùng ngang tàng của 
người dân miền Nam, kể cả tính bất cần và không thèm kiên 
nhẫn của người dân vùng này. 

Văn hóa làm nên con người bởi khi sinh ra trong xã hội 
văn hóa nào thì con người sẽ được xã hội hóa (socializêd) vào 
trong xã hội, văn hóa đó. Nhưng mặt khác cũng chính con người 
làm nên văn hóa, vì khi sống cùng những người khác con người 
có những sinh hoạt trong đời sống xã hội, và những sinh hoạt 
đó là văn hóa. Con người không thay đổi về phương diện sinh 
vật, cái gênê của con người từ lúc có con người homo sapiêns 
tới ngày nay vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nhưng văn hóa lại 
biến đổi thêo thời gian và không gian vì văn hóa là những sinh 
hoạt nhằm thỏa mãn những nhu cầu sinh sống của con người. Ở 
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đâu con người cũng có những nhu cầu ăn uống, chê thân, muốn 
được sung sướng hạnh phúc, ở đâu cũng có tín ngưỡng, giáo 
dục, học hỏi, truyền thông, ở đâu cũng có nghệ thuật hát ca, nhảy 
múa, làm tình sinh con đẻ cái. Nhưng những sinh hoạt thể hiện 
những nhu cầu đó rất biến đổi tùy thêo thời đại, tùy thêo môi 
trường sinh sống. Những người làm chính trị cũng như những 
nhà làm văn hóa, hay nói rộng ra hơn, tất cả những ai thiết tha 
với văn hóa nhân loại hay văn hóa nước nhà, cần phải nhìn thấy 
sự khác biệt giữa những nền văn hóa hay khu vực văn hóa, cũng 
như những lý do đưa đến sự khác biệt đó. Nhận biết như vậy 
không phải để cổ võ cho sự chia rẽ hay gây tinh thần kỳ thị địa 
phương mà là để có thể đi đến tinh thần đa nguyên đa văn hóa 
(cultural pluralism). Tinh thần này đòi hỏi người ta phải nhìn 
thấy và chấp nhận sự khác biệt giữa các nền văn hóa hay giữa 
các khu vực văn hóa với nhau. Từ sự chấp nhận khác biệt đó 
người ta mới có thể hiểu nhau và cộng tác với nhau trong tinh 
thần kính trọng lẫn nhau để sự cộng tác với nhau được lâu dài 
và hữu hiệu. Chấp nhận khác biệt của văn hóa khác hay người 
khác cũng có nghĩa là phải tôn trọng giá trị của văn hóa hay của 
người khác, vì cái nào cũng có giá tri của nó cả chớ không phải 
chỉ có cái gì của mình mới tốt. Nếu phủ nhận giá trị của những 
gì khác hơn mình thì không khỏi có cái nhìn thiên lệch mà hậu 
quả tai hại là sẽ bị rơi vào một hình thức nào đó của chủ nghĩa 
“chủng tộc độc tôn” (êthnocêntrism) và tinh thần kỳ thị chủng 
tộc hoặc một hình thức kỳ thị nào khác. 
 
GS. Nguyễn Thanh Liêm 
Nguồn: http://namkyluctinh.org 
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Xuuân Vui  Say 
 

 
Rót chén mừng xuân rượu vui đầy 
Nâng lên cùng uống chúc lộc may 
Tân niên hạnh phúc bình an tiến 
Dốc hết bầu thơ tửu ngất ngây 

Xuân nhật vinh quang phú quý lai 
Say mèm cạn chén ôi men cay 
Tấn tài tấn phát tết an khang 

Hồn chếch choáng vui trong giấc say! 
 

Trần Việt Hải 
 

 

 
 

Taây Ninh  noãi  nhôù 
  

 
Tây Ninh trăm nhớ ngàn thương 

Rời xa cãm thấy vấn vương trong lòng 
Nhớ ai cấy lúa trên đồng. 

Nhớ ai cày trục bên dòng  kênh xanh. 
Nhớ cha mẹ nhớ chị anh, 

Làng quê thân thiết mái tranh hiền hòa. 
Đi đâu cũng nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. 
Nhớ ai dầu dãi nắng sương, 

thân cò lặn lội bờ mương tháng ngày. 
Dẫu  đâu chẳng sánh nơi nầy, 

nhu chim nhớ tổ, như cây nhớ rừng. 
Về đây tay bắt mặt mừng, 

như lân gặp pháo tưng bừng nổ vang. 
Bấy lâu xa cách xóm làng 

Bao giờ trở lại vô vàn  nhớ thương … 
 

Nguyễn  Hiệp (San Diego) 
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ĂN GÀ THEO CÁCH NÀO? 
Dương Tử 

 
 
Có nhiều cách để a n mo ̣ t con gà 
 
1/ GÀ 3 MÓN 
Tại các quán biǹh da n và thực khách chi  vài ba người càn gia i 
quyết nhanh thi ̀“Gà 3 món” là cách gia i quyết  
tiê ̣n lợi nhát: 
     -Món xào lòng gà với cu  hành và rau thơm: gà ca t tiết, mỏ 
bụng láy bo ̣  lòng, ba t chão lê n bếp xào với cu  
 hành và it́ rau thơm, thế là có món nha ̣u lai rai, ra c thê m hạt 
điều hay đa ̣ u phọng đa m nho . 
     -Món gà xế phai: Gà làm sạch bó vào nòi luo ̣ c với na m gạo. 
Gà chiń vớt ra, xế phai tro ̣ n ba p chuói hay sa 
 lách son (crêsson), va t vào múi Chanh và trang tri ́vài lát ớt, 
cha m nước ma m nhi , đưa cay  hết sãy. 
     -Món cháo gà: Nòi cháo cũng vừa chiń tới, nê m vừa a n, bo  
thê m hành ngò, múc ra to , ra t chút tiê u, húp nóng , 
 cay, hit́ hà, lau mò ho i, quá đã! 
    To i có thàng êm Út, đại úy phi co ng trực tha ng ta i thương và 
tiếp tế các đòn bót bi ̣va y ha m, ơ  VÙNG II, chết sóng chi  là do só 
mạng, la u la u mới được về phếp Saigon, đa ̣ u phi cơ ơ  phi trường 
TA N SƠN NHỨT, đi taxi về nhà to i khoa ng 11 PM , ba o muón về 
tha m Mệ to i ơ  TA N UYE N, mo ̣ t vùng xo i đa ̣ u, ban ngày là cu a 
quóc gia, ban đê m là cu a VC. Vi ̀thương Mệ, thương Em, to i bát 
cháp hiểm nguy.  lái xê đưa Em to i đi. Mệ to i vừa mừng  vừa sợ, 
giục chúng to i ba t gà trong chuòng sau nhà, làm 3 món như to i 
vừa kể ơ  trê n. Gọn và nhanh. A n xong,  anh êm to i dọt trơ  về 
SAIGON khoa ng 3 giờ sáng, may ga ̣ p ngày kho ng có đa p mo . Tê n 
Em này li ̀ la m, có dip̣ bay  ngang nhà to i, là đa o vòng vòng sà 
xuóng tháp, nếm đò ho ̣ p cho trê  con trong xóm, làm bay nóc nhà 
người ta, 
 Mệ to i pha i xin lõi và mướn người lợp lại cho họ.    
   To i cũng có mo ̣ t “thàng” bạn ơ  tù Ca i tạo chung, điṇh cư bê n 
ÚC, nha n có viê ̣ c sang CALI ghế tha m to i đo ̣ t xuát, To i nhái thơ 
Cụ TAM NGUYE N YE N ĐÕ và làm GÀ 3 MÓN để đãi bạn. 

“Đã bấy lâu nay, bạn tới nhà 
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điều hay đa ̣ u phọng đa m nho . 
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cha m nước ma m nhi , đưa cay  hết sãy. 
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“Đã bấy lâu nay, bạn tới nhà 
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Trẻ tuy đi vắng, Chợ gần ta.(khỏi lo) 
Ao sâu chẳng có, không chài cá 

Sẳn xế ta đi “bắt” một gà (gà đi bộ ở tiệm bán gà vịt poultry) 
Xé phai, nấu cháo, lòng xào cải ( gà 3 món) 

Phút chốc xong ngay đãi bạn xa. 
Cách nhau muôn dặm, thăm nhau quý 

Bạn đến mình ên lại hóa ba” ( có 2 bạn CT ở gần đây nghe tin 
chạy lại họp mặt) 

D Ư Ơ N G  T Ử (1995) 
 
2/ĂN THEO DẤU  
    Hai bạn nha ̣ u A & B ga ̣ p nhau ngày 30 Tết, bàn nhau hùn tiền 
mua mo ̣ t con gà, đêm về nhờ Chi A náu nướng nha ̣u 
mo ̣ t bữa cho đa . Chi ̣A dự trù khi cha ̣ t thiṭ ra sễ giữ lại mo ̣ t it́ 
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bếp, hai bạn nha ̣u bàn “kế hoạch” a n hết con gà, nghê mà ứa gan. 
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   -ĂN THEO DẤU, ANH A LÀ CHỦ NHÀ, ĐƯỢC CHỌN TRƯỚC. 
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cơ giúp chòng vi ̀chòng chi ̣coi va ̣ y mà cha ̣m chạp la m, kho ng 
lanh tri ́bàng anh B. 
    Gà luo ̣ c xong đêm lê n bàn, anh A lê n tiếng trước: 
      -“Tôi chọn dấu sắt”. Chi ̣A gia ̣ t miǹh, như va ̣ y là sao, để xêm. 
Anh A nóc mo ̣ t chung rượu, khà mo ̣ t tiếng ròi xướng to 
lên:”Ca n h canh sắt cánh” và ung dung bê  2 cánh gà nhai rướu 
rướu, uóng thê m rượu, láy làm đa c ý. Xong điṇh xướng tiếp, 
nhưng vi ̀uóng nhiều rượu nê n hóa ra mụ người, kho ng nhớ bo ̣  
pha ̣ n nào có dáu sa t nữa. Chi ̣ vợ núp trong kệt cư a,  quýnh 
quáng, láy 2 bàn tay vò vò ngực, anh A sực nhớ ra bền ho  to:” Ư 
c ưc sắt ức” ròi xế ức gà nha ̣u tiếp, ròi lại “bi”́, chi ̣vợ nhanh tri,́ 
láy tay vỏ vỏ mo ng bếp bếp, anh A tức thi ̀xướng to “Đ i t đit sắt 
đít” ròi cho ̣ p cái phao ca u đưa cay luôn, như sợ anh B ca n trơ  vi ̀
kho ng được chińh danh. Đến đa y thi ̀ca  2 vợ chòng anh A đều bi ́
lói, nhưng dù sao anh A cũng đã  a n được những phàn ngon nhát 
cu a con gà: nhát phao ca u nhi ̀chót cánh mà li.̣  
    Đến phiê n anh B, anh này đợi khá la u nê n cũng sót ruo ̣ t. 
Kho ng đợi giục, anh la to: 
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      - “Tôi chọn dấu huyền”. “Đ â u đâu huyền đầu”, “M i n h 
minh huyền mình”, “G i o gio huyền giò”, xong hót hết bo  vào 
diã miǹh. 
     Báy giờ trê n bàn chi  còn bo ̣  đò lòng, chi ̣A hy vọng bát quá 
anh B chi  còn xướng thê m “m ê mê huyền mề” nữa tho i, kho ng 
ngờ anh ta la lê n mo ̣ t cách đa c tha ng:” L o n g long huyền lòng” 
ròi bê  nguyê n bo ̣  đò lòng cho hết vào diã cu a miǹh. 
 Chi ̣vợ anh A tức cành ho ng nhưng chưa tim̀ được lời nào lic̣h 
sự mo ̣ t chút để mi a mai về tánh tham a n cu a anh B.  Chợt 
 nghê anh B chọc tức: 
     -”Chị A ơi! Ở trong đó còn món gì nhậu nữa không chị? Ngoài 
nầy hết cả rồi!” 
    Kho ng kềm chế được nữa, chi ̣A đanh đá đáp: 
     -”Còn, còn, trong nầy còn một dấu HUYỀN, Bác có xơi 
không Em  đem ra?”   
 
3/ ĂN THEO THƠ LỤC VÂN TIÊN  
     Cũng tương tự như trê n, nhưng pha i thuo ̣ c TRUYE ̣ N LỤC 
VA N TIE N cu a Cụ ĐÒ CHIẺU: đọc đến đoạn nào, trúng nhằm 
từ  
nào liên quan đến bộ phận nào của con gà thì được hưởng 
bộ phận đó, nhưng nếu đến một đoạn nào đó mà mình 
không 
thuộc, không thể đọc tiếp thì mất quyền ưu tiên, như trò 
chơi wheel of Fortune va ̣ y. 
     Thi ́dụ: Anh A: 

”Trước đèn xem truyện Tây Minh 
Gẩm cười hai chữ nhântình éo le 

Ai ai lẳng lặng mà nghe 
Giữ răng việc trước, lánh dè thân sau” 

     Va ̣ y là anh A được thươ ng “thân gà, mình gà” 
      Chi ̣B tiếp: 

”Trai thì trung hiếu làm đầu 
    May quá, Chi ̣mới đọc có mo ̣ t ca u thi ̀được thươ ng cái “đầu 
gà” 
      Em C đọc tiếp thêo: 

” Gái thì tiết hạnh là câu trao mình.” 
      Em được thươ ng diã huyết luo ̣ c và được chia mo ̣ t phàn 
mình gà. Nhưng nếu Em “bi”́ hay đọc sai thi ̀Em mát quyền ưu 
tiên  
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tiên  



286 Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Đinh Dậu
286 

 

:” Gái thì tiết hạnh phao câu gan mề” (sai) 
     Ai đó đọc tiếp “ Có người ơ  huyê ̣n Đo ng Thành Lục O ng chữ 
đa ̣ t có danh hiền lành” cho đến  

-“Võ thêm ba lược sáu thao ai bì” 
 thi ̀được thươ ng mo ̣ t miếng “da” (bì=da) nhiều it́ tùy thêo khi 
làm gà có lo ̣ t da hay kho ng. 
     Lại mo ̣ t người khác đọc tiếp: -” Xãy nghê lê ̣nh mơ  khoa 
kỳ..(đọc tiếp cho đến). 

“Người người ai cũng lập thân buổi nầy”. 
 Thi ̀đ ược chia mo ̣ t phàn “mình gà” v.v. cho đến khi hết gà 
hoa ̣ c hết truyê ̣n 

“Mua vui cũng được một vài trống canh.” 
     Máy Cụ già thićh thơ LỤC VA N TIE N la m, cứ ba t trê  nho  
đọc cho nghê thành ra các Cụ thuo ̣ c lòng, mà trê  nho  cũng 
thuo ̣ c  
lòng, từ đàu đến cuói truyê ̣n, kho ng sót từ nào. Cứ  nga m nga 

“Vân Tiên cõng Mẹ trở ra 
Đụng phải mái nhà, cõng Mẹ trớ vô 

Vân Tiên cổng Mẹ trở vô 
Đụng phải cái bồ cõng Mẹ trở ra 

Vân Tiên cõng Mẹ trở ra 
Đụng pbãi cột nhà cõng Mẹ trở vô... 

Hoa ̣ c là, thêo trường phái “va n thơ tiếu la m” 
“Vân Tiên ngồi dựa bụi môn 
Chờ cho trăng lặn bóp “tay” 

Nguyệt Nga 
Nguyệt Nga thấy vậy chẳng la 

Bóp ba cái nữa chết cha cái “tay”!   Lạc vần. 
Cũng như thơ Thi si ̃Bùi Giáng. Có người khên thơ  O ng 

hay. O ng khiê m tón  
    -“ Hay gì mà hay, thơ tôi lạc vần hết trơn mà hay cái nỗi gi? 
    -“ Lạc vần? Ai nói với Ông vậy?  
    -“ Thì đây, bằng cớ là đây: Tôi làm thơ khen Thu Ba vàThu 
Bồn 

“Thu Ba khen thơ Thu Bồn 
Thu Bồn nổi hứng bóp “tay” Thu Ba”. 

Đó, thấy hôn? Người ta chỉ trích tôi là phải. “Tay” làm sao vần 
với “Bồn” cho được! Phải là bộ phận nào khác chứ!    
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     Ai cũng biết, O ng mượn lời chư i bọn Va n nghê ̣  si ̃no  dic̣h 
Miền Ba c Chúng “tung hứng” nhau. Thu Ba là “ngâm sĩ”, Thu 
Bòn” là “thơ sĩ”,  
thợ  làm thơ thêo đơn đa ̣ t hàng . Họ ca tụng lãn nhau. Thu Ba 
khên Thu Bòn làm thơ hay, Thu Bò khên Thu Ba nga m thơ hay!                       
   Trơ  lại chuyê ̣n chia gà.  Có thể thay bàng TRUYE ̣ N KIÈU, 
nhưng it́ người thuo ̣ c hơn. 

-“Trăm năm trong cõi người ta 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau 

Trải qua một cuộc bể dâu 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” 

  Được thươ ng “lòng gà” 
“Lạ gì bỉ sắc tư phong 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 
Cảo thơm...-Phong tình...Rằng năm...Bốn phương... 

Có nhà... Gia trung.. Một trai ...Vương Quan ... 
Đầu lòng hai ả tố nga” 

 Vừa được thươ ng “cái đầu gà” vừa được Thươ ng “bộ lòng 
gà”.                     

“Thúy Kiều....-Mai cốt cách...Mỗi người ... 
-Vân xem...Khuôn trăng..Hoa cười ... 

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” 
 Được thươ ng “da gà”... 

“Chị em thơ thẫn dang tay ra về” 
 Được thươ ng “cánh gà”  

“Rút trâm sẳn giắt mái đầu” 
 Được thươ ng “đầu gà” 

“Vạch da cây vịnh tám câu năm vần. 
 Được thươ ng da . Trò chơi cho đến hết gà, hết thơ. 
 
ĐỒNG DAO: 
MƯỜI HAI CON VẬT TƯỢNG TRƯNG 12 NĂM TRONG MỘT 
GIÁP a nh hươ ng đến va ̣ n mạng con người 

“Tuổi TÍ là con Chuột nhà 
Bắt gà bắt vịt đem thuồng xuống hang. 

Tuổi SỬU con Trâu kềnh càng 
Cày chưahết buổi mà mang cày về. 

Tuổi DẦN con Cọp gớm ghê 
Bắt thịt đem vầ trên núi non cao. 

Tuổi MẸO con Mèo hay ngao 
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Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” 
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Hay cấu hay cào, ăn vụng như tinh. 
Tuổi THÌN  con Rồng sơn đình 

Cao sang, quyền quý, ẩn mình trên mây. 
Tuổi TỴ con Rắn bọng cây 

Nằm khoanh trong bọng, chẳng hay sự gì. 
Tuổi NGỌ Ngựa Ô đen sì 

Cong lưng mà chạy quản gì đường xa. 
Tuổi MÙI là con Dê già 

Be Be sớm tối kêu la om sòm. 
Tuổi THÂN con Khỉ ở lùm 

Chiền qua, chiền lại té um xuống sông. 
Tuổi DẤU con Gà vàng lông 
Đầu đỏ mõ vàng mà gáy ó o. 

Tuổi TUẤT  là con Chó Cò 
Nằm khoanh trong lò lỗ mũi lọ lem 

Tuổi HỢI con Heo ăn hèm 
Làm chuồng nhốt lại không thềm thả ra’” 

 
TRÒ CHƠI HÁT VÒNG VÒNG  

Gà  Cồ đá với Gà Ri 
Rủ nhau i kiện đến thầy Cá Rô 

Cá Rô bước cẳng qua rào 
Hỏ hai thằng nào đánh lộn đó bây 

Cù Lần đánh với Cù Nhây... 
 
 4/THI ĐỐI ĂN GÀ   ( Trićh Báo Xua n MỚI ĐINH DA ̣ U) 
          Ngày Tết ba y cụ đò Nho uóng rượu, a n thiṭ gà và làm thơ 
Xua n. Cụ chu  nhà nhiǹ hàng mo n, liền na y ra vế đói. Cụ thách  
Đói để tạo thành thể “liê n hoàn đói”, có nghiã là láy ca u người 
đói được làm ca u ra, cứ thế tiếp diễn nhiều làn. 
      Chu  nhà bê  cái đàu gà ròi ứng khảu: 
            - “Trồng môn trước cửa” ( môn =cửa ) 
         Cụ khách thứ nhát liền bê  mo ̣ t cánh gà, đói lại: 
            -“Bắt ốc sau nhà” ( ốc = nhà) 
         Cụ khách thứ hai nhanh tay bê  cánh gà còn lại và họa đói: 
            -“Mua thị trong chợ” ( thị = chợ ) 
         Cụ khách thứ ba bê  mo ̣ t đùi gà, ga ̣ t gù: 
             -“Nấu đường dưới nhà” ( đường =nhà ) 
         Cụ khách thứ tư bê  đùi gà còn lại và khoái chi:́ 
             -“Lấy quả nhiều trái” ( quả = trái ) 
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         Cụ khách thứ na m láy bo ̣  lòng gà, tràm nga m: 
             -“Để chỉ trên giấy” ( chỉ = giấy ) 
        Cụ khách thứ sáu láy chiếc phao ca u, cười mi m: 
             -“Làm phụ với vợ” ( phụ = vợ ) 
       Mo ̣ t tràng pháo tay vang lê n, các Cụ vui cười phán khơ i vi ̀
đã ...thanh toán sạch con gà và biǹh rượu. 
                                                                       ( Kho ng tháy tê n Tác gia  )  
      Cách đói như ca u:”Không vô trong no ̣ i nhớ hoài” ( không  
= vô, trong = nội. Nhớ = hoài ) Mo ̣ t từ Hán Việt kềm thêo 
nghĩa tiếng Việt cu a từ này                   
Có thể dùng lói “làm thơ”, mõi người mo ̣ t ca u, như bài thơ 
“CON CÓC “hoa ̣ c Bài thơ “ThĂM EM BUỔI CHIỀU”chảng hạn , 
ròi chia phàn gà với nhau  
thêo tho a hiê ̣p; Ca u 1: đàu gà, ca u2. miǹh gà, ca u 3: cánh gà, 
ca u 4: đùi gà, v.v... 
     
Bài thơ “CON CÓC” kể chuyê ̣n bón anh dót làm thơ, lua n phiê n 
nhau, mõi người mo ̣ t ca u 
        Anh thứ nhát:             
“Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra”: được thươ ng cái đàu gà 

       Anh thứ hai:     
“ Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó”: được thươ ng cái miǹh gà 

      Anh thứ ba:    
          “Con có ngồi đó, con cóc nhảy đi”: được thươ ng 2 cánh gà 
     Anh thứ tư:         

“Nó là con cóc con muốn nhảy thi”: được thươ ng 2 cái đùi gà.. 
    Bài thơ “THĂM EM BUỔI CHIỀU” thuo ̣ c Trường phái Tiếu 
lâm 
   Kiểu như 4 anh dót làm thơ kể trê n. Chuyê ̣n kể có 4 anh dót 
cùng đến tha m mo ̣ t người đệp. Co  nàng hoa ng quá, chui  vào 
Rêstroom trón. để lại con  
gà luo ̣ c vừa mới cúng xong trê n bàn.  Đợi hoài người đệp kho ng 
trơ  ra, bón anh hề nhau làm thơ hiện thực nghiã là tháy gi ̀nói 
náy, có sao ta  va ̣ y, mõi người mo ̣ t ca u và dùng con gà luo ̣ c để tự 
thươ ng. 
    Anh thứ nhát: 
             “Anh đến thăm em một buổi chiều” Hay hết sức, hiê ̣n 
thực hết sức! Thươ ng cái đàu gà 
    Được khićh lê ̣ , có sao nói va ̣ y, anh thứ hai đọc tiếp:  
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nhau, mõi người mo ̣ t ca u 
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       Anh thứ hai:     
“ Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó”: được thươ ng cái miǹh gà 
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             “Em ngồi em     trong cầu tiêu” , Qua  hay, hie  n thư c he t 
cho  no i: thươ ng ca i m  nh ga  
   Co n 2 ca u cuo i hay va  hie  n thư c hơn nư a, nhưng kho ng da m 
ghi ro  ra, sơ  “l  nh ba t”. Nhưng  tho i xin đo c  luo n cho ro i ke o 
ba n da n thie n ha  ba o la  “b  ”. 
    Anh thư  ba đo c tie p:              
              Nghe m i gió thoảng hương ngào ngạt”: hie  n thư c qua  
xa . Thươ ng 2 ca nh ga  
    Anh thư  tư ke t thu c mo  t ca ch “ta i t  nh”., hie  n thư c he t cho  
no i:         
           “Anh biết rằng Em   thật nhiều”: qua  hie  n thư c, thươ ng 
hai đu i ga  va  cho luo n bo   lo ng ga . 
 
-ĐẦU NĂM KHAI BÚT 
      Sa ng Mu ng Mo  t Te t ĐINH DA  U,  theo tho ng le   ca c Nha  nho, 
O ng GIA O kha n a o ch  nh te , tha p hương cu ng la y To  tie n xong 
th   ngo i va o ba n vie t tri nh trong KHAI BU T ĐA U NA M. Ca c Cu  
tin ra ng va n thơ la m đa u na m ra t quan tro ng co  the  bie u lo   va  n 
me  nh, , sư  nghie  p cha ng như ng cho ca  na m ma  co n ca  như ng 
na m sa p tơ i. Na m nay O ng đi nh la m mo  t ba i tư  tuye  t, tu  tuye  t 
tho i, vo n ve  n bo n ca u tho i cho nhanh cho ng, thoa t y , mong mo i 
sang na m mơ i mo i vie  c se  hanh tho ng, de  da ng. O ng ta  p trung 
suy ngh   , th   đu ng như O ng muo n, ca u thư  nha t xua t hie  n 
trong tr   O ng kha  nhanh. O ng khe  nga m đi nga m la i 
đo i ba la n, la y la m đa c y  

“Đầu năm khai bút, bút khai hoa” 
     O ng vơ i la y ca y bu t đi nh cha m mư c ghi la i ca u thư O ng vư u 
ngh   ra le n gia y ho ng đa o, nhưng O ng khư ng la i: nghie n mư c 
O ng đa  chua n bi  nga y ho m qua,  
Ho m nay đa y cư c ga : 

Nghiên mực mà sao lắm cức gà? 
    A, a, thu  pha m la  con ga  tro ng chơ  kho ng ai vo  đa y, no  đang 
nh  n O ng, ve  ma t nghinh nghinh tha y ma  pha t ghe t. No  kho ng 
ne  nang O ng mo  t chu t na o: cư  mo i la n bo n “t  nh nha n” cu a no  
mo t đe , ke u “co t co t”, la  no  quy nh qua n nha y le n ba n vie t cu a 
O ng, qua o qua o, mo  mo , tu c tu c mơ i go i ma y mu  a y nha y le n 
ba n o ng su c sa o gia y ma , ro i ba y giơ  la i i  le n nghie n mư c cu a 
O ng la m “xu i qua y” buo i khai bu t cu a O ng. Ca ng ngh   O ng ca ng 
no i no ng, O ng he t tươ ng le n: 

Thì cứ đem ra mà cắt tiết 
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    Ba  Đo  ơ  trong nha  nghe va  y hoa ng qua , tho i che t ro i, O ng đo i 
gie t con Gà Gưng cu a Ba  ro i, nga y na o, cứ ba giờ sáng la  đa nh 
thư c O ng Ba  da  y đe  la m tro n pha  n sư  ma  thie n nhie n đa  giao 
pho . Văn Võ, Dũng, Tín, tứ đức cu a con ga  tro ng la  ơ  cho  đo . 
Ba  vư t he t no i nie u son cha o, cha y ra cứu tử con ga  cưng cu a 
Ba : 
Ba ng ca ch ke  le  co ng lao cu a no :               

Lấy gì đánh thức lúc canh ba? 
 
ĐÁ GÀ ĐÊM                                                  
     Đo   ra y Ca nh sa t ruo ng bo  ca c trươ ng ĐA  GA  ra o rie t, ne n 
da n ghie n to  chư c “a n thua” ban đe m  Hi hi. Ho ng pha i va  y, ma  
me  ly hơn va  y nư a. Mơ i xem 

Đ    G    Đ   M 
Nửa đêm Giờ Tí Canh Ba 

Ông ngủ  hông được, bắt gà đá chơi. 
Gà Ông ngỏng cổ đánh hơi 

Gà Bà thủ bộ đợi thời gà Ông. 
Gà Ông mổ trúng cái m ng 

Gà Bà tức  hí phản công liên hồi 
Gà Ông đở muốn đứt hơi 

Gà bà “ao nóc”, tơi bời gà Ông. (knock out) 
“Oánh” nhau một trận sạch lông 

Gà Bà trúng cựa, gà Ông quẹo cần! 
 
V N CH ƠNG B NH D N 
 
VĂN CHƯƠNG BÁC H C    
Vịnh bức tranh HEO GÀ 

Sáng chưa ra sáng tối sao đành 
Gà lợn om s m cả bức tranh. 
Rằng vách có tai, thơ có họa 
Biết l ng ai đỏ mắt ai xanh. 

Mắt gà huynh đ  bao lần quán 
L ng lợn bao phen một t t thành 

C c tác nữa chi, đừng ủn  n 
Nghe rồng ngâm ván  húc tân thanh. 
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Sài Gòn trăm nhớ nghìn thương    

                                         Hồng Thủy 

   

Tôi là con gái Bắc kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sàigòn, 
nên Sàigòn đối với tôi là một ‘quê nhà’ thắm thiết vô cùng.  Tôi 
đến với Sàigòn, thuở Sàigòn còn là một thành phố với những 
hình ảnh mộc mạc thanh khiết. Gái Sàigòn đơn giản hiền hòa với 
áo bà ba trắng, với quần đên ống thật rộng, với đôi guốc mộc 
nhẹ tênh hình cái thuyền, với mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt 
không chút phấn son. 

Hồi mới tới Sàigòn, gia đình tôi tạm trú tại nhà bà dì ở 
đường Quai dê Bêlgiquê, sau này đổi thành bến Chương 
Dương.  Ðứng ở trên lầu, tôi có thể nhìn thấy quang cảnh thuyền 
bè đi lại tấp nập.  Những chiếc thuyền chở đầy những buồng 
chuối vàng au, những lồng gà, lồng vịt, những chùm dừa xiêm 
còn nguyên cả cành nằm chên chúc nhau, khoê cái vỏ xanh láng 
mướt.  Tất cả tượng trưng cho sự trù phú của miền Nam.  

Nhà dì tôi ở gần chợ Cầu Kho nên ngày đầu tiên chúng tôi 
đã được một ông chú họ dẫn đi chợ.  Tôi mê nhất là gian hàng 
trái cây bởi vì có nhiều thứ ngoài Bắc không có.  Tôi còn đang 
trố mắt ngó những trái to tròn như trái banh có hai mầu khác 
nhau, trái xanh mướt như ngọc, trái tím thẫm như mầu trái bồ 
quân thì cô bán hàng đã đon đả nhìn ông chú tôi: 

-        Mua ‘dú sữa’ đi thầy hai.  ‘Dú sữa’ của êm đặc biệt ‘giường nhà’ 
ngọt lắm đó. 

Thì ra mấy trái mà tôi đang ngó là mấy trái vú sữa ở vườn 
nhà cô ta.  Hồi đó tôi mới có 12 tuổi, còn ngây ngô chưa biết nói 
tiếu lâm nên hơi ngạc nhiên khi thấy ông chú tôi nhìn cô ta cười 
tủm tỉm với đôi mắt tinh nghịch: 
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V    H O À N G  C H Ư Ơ N G (1976) 
                                                                                                               
Ta c gia  sa ng ta c ba i na y va o di p TE T BI NH THI N (1976) , trong 
lu c “PHE THA NG CUO  C” co n đang “o n a o” ve  tha nh t  ch “ĐA I 
THA NG MU A XUA N “ vư a qua, co  the  v   the  ma  bi  ba t giam ta i 
NHA  TU  PHAN ĐA NG LƯU va  KHA M CHI  HO A, nơi giam ca m 
VA N NGHE   SI  MIE N NAM, ma y tha ng sau, tha  ra đươ c ma y 
ho m th   ma t  (6/9/1976 nha m nga y mươ i ba tha ng Ta m na m 
BI NH THI N) ta i SAIGON.                                                                                                                                                              
 
D Ư Ơ N G  T   ( Jan. 15, 2017 ) 
 

 
 

Ta về giữ mộng trinh nguyên 
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình h{i 
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-Vú sữa của cô ngon thiệt hả? 

Cô ta gật đầu lia lịa: 

- Ngon thiệt mà thầy hai. 

Chú tôi chọn mua một chục trái, cô ta đưa thêm 4 trái và 
nói: 

-Thường một chục có 12 trái thôi nhưng là của ‘giường nhà’ nên 
một chục êm tính 14 trái lận. 

Chú tôi đưa tiền trả, thay vì phải thối lại 50 xu, cô ta cầm tờ 
1$ xé toạc ra làm đôi, đưa chú tôi một nửa.  Chúng tôi đi từ ngạc 
nhiên này sang ngạc nhiên khác.  Ngày đầu tiên đã học được hai 
cái đặc biệt của Sàigòn.  Một chục là 12 hoặc 14, nửa tờ giấy 1$ 
là 50 xu. 

Phải công nhận người miền Nam rộng rãi và đơn giản.  Một 
chục mà cho thêm thành 12 tới 14 và thay vì mất công đi tìm 
tiền xu thì cứ việc cầm tờ giấy 1$ xé béng ra làm 2 là xong 
ngay.  Giản dị và tiện lợi biết bao. 

Sàigòn đã thu phục tình cảm của tôi một cách nhanh 
chóng.  Hai mươi mốt năm sau, khi rời bỏ Sàigòn tôi đã khóc 
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tượng thấy khung cảnh rộn ràng trong hậu trường sân 
khấu.  Tuy bận rộn sửa soạn cho những màn trình diễn, nhưng 
các chàng Chu Văn An vẫn không bao giờ quên gửi đến các nàng 
Trưng Vương những ánh nhìn say đắm.  Chỉ một cái nhìn thật 
nhanh, thật nhẹ mà sao cũng đủ làm cho ai kia má phải ửng 
hồng. 

Vòng ra bờ sông là bến tàu lộng gió của những sáng đón 
đưa, những chiều hò hẹn.  Con đường Lê Lợi với những chiều 
thứ bẩy đẹp trời cùng bạn bè dạo phố.  Mỗi lần đi qua tiệm Kim 
Sơn ở góc đường, chúng tôi luôn luôn phải vờ chăm chú ngó mấy 
món hàng linh tinh bầy bán lề đường, để tránh những cặp mắt 
nhìn hau háu của mấy ‘ông nội’ ngồi ‘pẹc mơ năng’ ở ngoài hiên 
giống như mấy ‘Sidê-walk café’.  Tiệm sách Khai Trí là nơi hấp 
dẫn nhất.  Luôn luôn làm chúng tôi mê mẩn trước những cuốn 
tiểu thuyết còn thơm mùi mực mới. 

Màn cuối cùng của buổi dạo phố thường thường là góp tiền 
lại, rủ nhau vào một tiệm kêm. Vừa nhấm nháp những thìa kêm 
dâu, kêm dừa mát rượi, vừa nghê những bản nhạc ngoại quốc 
nổi tiếng thịnh hành mà chúng tôi thay phiên nhau yêu cầu nhà 
hàng để dĩa hát, như A Cêrtain Smilê, You’rê My Dêstiny, I Wênt 
to Your Wedding, Diana v.v... 

Hôm nào có phim hay cả bọn lại rủ nhau chui vào một trong 
hai rạp ciné pêrmanênt Lê Lợi hay Vĩnh Lợi.  Mỗi lần vào đây là 
chúng tôi phải đề cao cảnh giác.  Vì luôn luôn có một số các 
chàng thanh niên hay lợi dụng sự đông đúc chên lấn để dở trò 
ba mươi lăm.  Một hôm có một chàng làm bộ đứng sát sau lưng, 
tôi bèn làm như vô tình quay ngang người lại hích cho chàng 
một cái cùi chỏ nên thân.  Tan ciné, tôi kể chuyện cho lũ bạn 
nghê, chúng cười hi hí có vẻ khoái chí lắm.  Từ đó các bạn tôi 
học được màn hích cùi chỏ để trừng trị các chàng gian 
manh.  Sau khi xêm ciné, nếu còn đủ tiền rủng rỉnh trong túi, 
chúng tôi rủ nhau vào hẻm Casino làm một chầu bánh tôm, bún 
chả.  Nếu chỉ còn ít tiền, thì ra góc Viễn Ðông.  Ðứng ở lề đường 
ăn phá lấu với thịt bò khô.  Ăn xong, ớt còn cay xè trong miệng 
mà vẫn đủ tiền uống một ly nước mía cốt vắt thêm miếng chanh 
nhỏ xíu, hoặc sang hơn, vắt nguyên nửa quả quít thì còn gì 
sướng hơn nữa.  Có hôm thay vì ăn ở góc Viễn Ðông, chúng tôi 
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lại đi ngược chiều ra góc chợ Bến Thành.  Nơi có hàng bò viên 
nóng hổi, thơm phức mùi tiêu với hành ngò.  Sau đó, tráng 
miệng bằng một ly đậu đỏ bánh lọt.  Hoặc rủ nhau vào quán Bà 
Ba Bủng ở đường Thủ Khoa Huân, sau chợ Bến Thành, ăn bún 
riêu, bánh cuốn.  Sàigòn có không biết bao nhiêu món ngon, hấp 
dẫn những cái miệng thích ăn quà vặt của các nàng Trưng 
Vương thuở đó. 

Mùa Giáng Sinh tới.  Sàigòn tưng bừng như mở hội.  Người 
ta không phải bận tâm lo mua quà tặng nhau như ở xứ Mỹ.  Ðêm 
Noêl, có đạo hay không, mọi người cũng thích rủ nhau đi dạo 
trên đường Tự Do.  Trai thanh, gái lịch, quần áo lượt là, chên vai, 
thích cánh, suốt dọc hè phố từ nhà Quốc Hội đến nhà thờ Ðức 
Bà.  Người trẻ đi để ngắm nhau.  Người lớn tuổi đi tìm không khí 
Noel, cái không khí mà suốt 26 năm sống trên đất Mỹ tôi không 
làm sao tìm lại được.  Hầu như tất cả dân ‘chịu ăn chịu chơi’ của 
Sàigòn đều có mặt trên đường Tự Do.  Ði dạo mỏi chân, mọi 
người lại rủ nhau vào ngồi trong Givral, La Pagodê, Continêntal 
hay ngồi ở công viên rộng lớn trước nhà Quốc Hội hoặc trước 
tòa Ðô chánh để chờ nghê tiếng chuông đổ hồi rền rã của nhà 
thờ Ðức Bà báo hiệu lễ nửa đêm mừng Chúa ra đời. 

Sau lễ, mọi người về nhà ăn Révêillon.  Nồi cháo gà nóng 
hổi, khói lên nghi ngút, là món không thể thiếu trong bữa tiệc 
mừng Giáng Sinh đặc biệt này.  Noêl của Sàigòn thật vui, thật 
đầm ấm, thật nhẹ nhàng, thoải mái.  Không có quá nhiều lo nghĩ 
về vấn đề tài chánh phải chi tiêu cho quà cáp.  Không khí Noêl ở 
đất Mỹ mang tính cách thương mại nhiều hơn là không khí 
thiêng liêng đặt biệt của ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh.   Trước 
Noêl cả mấy tháng người ta đã trưng bầy cây Noêl để bán.  Bắt 
mọi người phải nhìn ngắm mãi đâm nhàm chán.  Gần sát ngày 
lễ Noêl ai cũng tất bật lo chuyện mua quà, gói ghém cho kịp giờ 
mở quà đêm mừng Chúa ra đời.  Tất cả chỉ có vậy.  Ðêm Noel 
người ta chỉ thấy quá mệt mỏi.  Rộn ràng được một chút lúc mở 
quà.  Sau đó là hết.  Trống vắng buồn tênh.  Thời tiết lạnh 
lẽo.  Nhà thờ Việt Nam thì ở xa.  Kiếm được chỗ đậu xê không 
phải là dễ.  Mùa đông buốt giá, chưa kể nếu có tuyết, đường trơn 
trượt nguy hiểm.  Do đó ít ai nghĩ đến chuyện đi lễ nửa đêm.  Bởi 
vậy cứ mỗi lần mùa Giáng Sinh tới là tôi lại nhớ Sàigòn da 
diết.  Nhớ thánh lễ nửa đêm thật tưng bừng ở nhà thờ Ðức 

297 
 

Bà.  Nhớ  con đường Tự Do tràn ngập người đi của những đêm 
Noêl đầm ấm năm xưa. 

Tết đến còn vui hơn nữa.  Xung quanh chợ Bến Thành 
những gian hàng bán bánh mứt được dựng lên san sát với 
nhau.  Tiếng rao hàng của những lao phóng thanh vang lên rộn 
rã.  Người đi mua sắm tấp nập.  Ai cũng tay sách nách 
mang.  Ngày Tết không nhà nào là không có đủ thứ mứt, hạt dưa, 
bánh chưng, dò chả. 

Nhắc đến Tết ở Sàigòn là ai cũng phải nhớ ngay đến chợ 
hoa ở đường Nguyễn Huệ với những cành đào, cành mai tươi 
thắm.  Những chậu cúc, chậu thược dược đủ màu đua nhau khoe 
sắc.  Những chậu quất trĩu quả vàng tươi.  Những bát thủy tiên 
toả hương thơm thật dịu dàng, thanh khiết.  Nhưng có một thứ 
hoa đẹp nhất làm chợ rực rỡ hẳn lên đó là hoa biết nói.  Các nàng 
thiếu nữ yểu điệu trong những tà áo dài đủ mầu tha thướt đi 
dạo trong chợ hoa là hình ảnh đẹp nhất của ngày Tết ở Sàigòn. 

Tôi còn nhớ thời con gái, cứ 23, 24 Tết là chúng tôi đã nôn 
nao sửa soạn quần áo để rủ nhau đi chợ hoa.  Dạo chợ hoa là 
một náo nức không thể thiếu của các nàng thiếu nữ mỗi lần Tết 
đến.  Cũng như đi chợ hoa để ngắm người đẹp là một điều bắt 
buộc, không thể nào quên của các chàng trai. 

Chợ hoa ở đây sao tẻ nhạt quá.  Có lẽ vì hoa không đủ thắm, 
lại chỉ có lưa thưa, bầy bán rải rác nên không hấp dẫn được 
người đi.  Vả lại các chàng nếu có muốn đi chợ hoa để ngắm 
người đẹp, thì cũng chỉ tìm thấy những áo ‘cốt’ dầy cồm cộm, to 
xù xù di động.  Chứ làm sao có thể tìm lại được những bóng dáng 
yêu kiều trong tà áo dài lả lướt của chợ hoa Nguyễn Huệ năm 
xưa.  Thời tiết lạnh lẽo quá, ít ai ở đây còn nghĩ đến chuyện mặc 
áo dài đi chợ Tết, nên hình ảnh chiếc áo dài trở nên hiếm quí vô 
cùng.  Thật tội nghiệp cho những người Việt Nam xa xứ.  Phải cố 
gắng tưởng tượng mùa xuân trong cái giá buốt của mùa 
đông.  Hoa tuyết rơi mà phải tưởng tượng là hoa đào nở, gió 
đông lạnh lẽo mà cứ cố nhắm mắt lại để mơ tưởng đến ánh xuân 
nồng.  Tết năm nào tôi cũng cố gắng tìm cho được một cành hoa 
forsythia để trang hoàng nhà cửa.  Ðể tự đánh lừa mình là nhà 
ta cũng có mai vàng. 
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forsythia để trang hoàng nhà cửa.  Ðể tự đánh lừa mình là nhà 
ta cũng có mai vàng. 
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Tết nhất đến nơi mà sao giọng Don Hồ cứ buồn não nuột, 
anh chàng đang hát một bài mà tôi rất thích của nhạc sĩ Ðức 
Huy:  

 
...’Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.  Nhất là những buổi 
chiều hay mưa.  Cũng may Cali trời mưa ít không như 
Sàigòn.  Nếu không, tôi đã khóc một giòng sông...’ 
 
  Ngoài cửa sổ, chiều nay trời thật đẹp.  Những giải nắng 
vàng còn vương vấn trên mấy ngọn cây cao.  Mấy hôm nay trời 
tạnh ráo, không có lấy một giọt mưa nhỏ.  Vậy mà không hiểu 
sao bỗng nhiên lòng tôi chùng hẳn xuống và hình như hồn tôi 
đang ‘Khóc một giòng sông..’ 

 Hồng Thủy 
 
 

 
 

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ 
Thong dong tự tại vậy mà vui 
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Dạ tiệc mừng Giáng sinh 
 

Dược sĩ Trần Nghĩa Đời 
 

 
Những ngày đầu tháng mười hai, trời càng về đêm lành lạnh, 
thật thích hợp cho tiết giáng sinh. Nơi hải ngoại, lễ Giáng Sinh 
được tổ chức suốt tháng mười hai, nghiêm trang và long trọng 
hơn cả ngày Tết Dương Lịch. Mỗi công tư sở, tất cả đều tổ chức 
một ngày họp mặt “ Christmas Party” để vui mừng, ăn uống và 
trao quà cho nhau! 
Phòng dạ tiệc là một phòng lớn, chứa hơn năm trăm khách đủ 
sắc dân từ Mỹ, Phi, Mễ, Trung hoa đến Việt Nam, không khí ấm 
áp dễ chịu, được thiết trí như một nhà hàng có bàn tiếp tân, sân 
khấu ca nhạc, quầy rượu, sàn nhảy và nhiều bàn tròn cho khách 
tham dự. 
Vì khách tham dự có nhiều nguồn gốc khác nhau, nên người xếp 
chỗ ngồi cũng là người của dân tộc đó, để xếp cho khách ngồi 
chung nhau, dễ thông cảm, trò chuyện vui vẻ để buổi dạ tiệc 
thêm phần ấm cúng! 
Do đó chúng tôi được ngồi chung bàn với anh chị Hoa Thế Nhân, 
nghê danh lâu nay nhưng chưa một lần diện kiến, hôm nay mới 
tiếp xúc và trò chuyện vui vẻ trong khi chờ buổi tiệc khai mạc. 
Vì tuổi chúng tôi gần nhau, cách biệt chỉ vài tuổi, tất cả đều là 
tuổi cao, nếu gọi là cao niên cũng không có gì sai, và tất cả mới 
về hưu, cùng là hoàn cảnh những người tị nạn trong số bốn triệu 
người Việt Nam ở hải ngoại. 
Anh êm chúng tôi trò chuyện huyên thuyên hết chuyện cũ ở Việt 
Nam trước 30-4, đến chuyện tị nạn và sinh sống đi làm ở Hoa 
Kỳ. Trong bài viết ngắn này, chúng tôi xin đề cập một vài câu 
chuyện của thế hệ chúng ta, cùng tuổi và cùng hoàn cảnh với 
mục đích mang lại vài niềm vui cùng ít suy tư về thân phận của 
chúng ta, những người Việt nơi hải ngoại nhân dịp xuân về ! 
Câu chuyện thứ nhất là thân phận của chúng ta, những người 
thuộc thế hệ thứ nhất, dìu dắt gia đình ra đi, tìm chân trời mới, 
nay tóc đã phai màu, thời gian cướp đi tuổi xuân, nay thấy cô 
đơn lạc lõng vì thế hệ con cháu lớn lên, lần lần xa chúng ta, tách 
ra để có cuộc sống riêng cho chúng. Do vì bận rộn, chúng không 
gần gũi ta thường xuyên như chúng đã làm trước đây đối với 
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Dạ tiệc mừng Giáng sinh 
 

Dược sĩ Trần Nghĩa Đời 
 

 
Những ngày đầu tháng mười hai, trời càng về đêm lành lạnh, 
thật thích hợp cho tiết giáng sinh. Nơi hải ngoại, lễ Giáng Sinh 
được tổ chức suốt tháng mười hai, nghiêm trang và long trọng 
hơn cả ngày Tết Dương Lịch. Mỗi công tư sở, tất cả đều tổ chức 
một ngày họp mặt “ Christmas Party” để vui mừng, ăn uống và 
trao quà cho nhau! 
Phòng dạ tiệc là một phòng lớn, chứa hơn năm trăm khách đủ 
sắc dân từ Mỹ, Phi, Mễ, Trung hoa đến Việt Nam, không khí ấm 
áp dễ chịu, được thiết trí như một nhà hàng có bàn tiếp tân, sân 
khấu ca nhạc, quầy rượu, sàn nhảy và nhiều bàn tròn cho khách 
tham dự. 
Vì khách tham dự có nhiều nguồn gốc khác nhau, nên người xếp 
chỗ ngồi cũng là người của dân tộc đó, để xếp cho khách ngồi 
chung nhau, dễ thông cảm, trò chuyện vui vẻ để buổi dạ tiệc 
thêm phần ấm cúng! 
Do đó chúng tôi được ngồi chung bàn với anh chị Hoa Thế Nhân, 
nghê danh lâu nay nhưng chưa một lần diện kiến, hôm nay mới 
tiếp xúc và trò chuyện vui vẻ trong khi chờ buổi tiệc khai mạc. 
Vì tuổi chúng tôi gần nhau, cách biệt chỉ vài tuổi, tất cả đều là 
tuổi cao, nếu gọi là cao niên cũng không có gì sai, và tất cả mới 
về hưu, cùng là hoàn cảnh những người tị nạn trong số bốn triệu 
người Việt Nam ở hải ngoại. 
Anh êm chúng tôi trò chuyện huyên thuyên hết chuyện cũ ở Việt 
Nam trước 30-4, đến chuyện tị nạn và sinh sống đi làm ở Hoa 
Kỳ. Trong bài viết ngắn này, chúng tôi xin đề cập một vài câu 
chuyện của thế hệ chúng ta, cùng tuổi và cùng hoàn cảnh với 
mục đích mang lại vài niềm vui cùng ít suy tư về thân phận của 
chúng ta, những người Việt nơi hải ngoại nhân dịp xuân về ! 
Câu chuyện thứ nhất là thân phận của chúng ta, những người 
thuộc thế hệ thứ nhất, dìu dắt gia đình ra đi, tìm chân trời mới, 
nay tóc đã phai màu, thời gian cướp đi tuổi xuân, nay thấy cô 
đơn lạc lõng vì thế hệ con cháu lớn lên, lần lần xa chúng ta, tách 
ra để có cuộc sống riêng cho chúng. Do vì bận rộn, chúng không 
gần gũi ta thường xuyên như chúng đã làm trước đây đối với 
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thế hệ đi trước là phải “ săn sóc khi tuổi già ”, “ khi cha mẹ già 
còn tại thế con cái không được đi xa ”. Đó là mẫu mực cuộc sống 
của ngày trước, trong hoàn cảnh đất nước khác ngày nay hoàn 
toàn và nhất nơi đây là “Hoa Kỳ ” chứ không phải là Việt Nam ! 
Nếu mẫu mực về hiếu thảo thời xa xưa trước đây ở Việt Nam là 
“ Đi thưa về trình ” hay “ Chén cơm tách trà ” dâng lên bậc cha 
và bậc mẹ ông bà hằng ngày , thì ngày nay ở hải ngoại thế hệ con 
cháu báo hiếu cho ông bà bằng “ kết quả tốt ở nhà trường, đóng 
góp được nhiều cho xã hội qua khả năng của mình ” Đó là thực 
tế và được như thế thì cộng đồng ta ngày càng lớn mạnh và 
người Việt có được vị thế vững chắc ở hải ngoại. 
Do đó hai thế hệ phải có sự cảm thông với nhau và từ đó hiểu rõ 
hơn, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển, báo hiếu cho cha mẹ 
ông bà và nếu ông bà cha mẹ mà nghĩ được như vậy không bao 
giờ trách móc con cháu mình và cuộc sống sẽ vui vẻ và hạnh 
phúc hơn nhiều ! Người Việt chúng ta thường nói “nước mắt 
chảy xuống” là như vậy ! 
Câu chuyện thứ hai mà tôi sắp kể để cống hiến cho quý vị “tuổi 
cao” cũng là câu chuyện quanh đời sống hằng ngày của chúng ta 
đó là tư duy về ý niệm thời gian, mỗi người của chúng ta tới quá 
khứ, hiện tại và tương lai! Tương lai không ai biết sẽ ra sao? Còn 
quá khứ thì đã qua rồi không thay đổi, sửa chữa được. Trẻ con 
hiện tại, là bắt kịp thời gian và tạo thêm được thành quả, tô thêm 
hương vị cho cuộc sống của mọi người.ê Nếu chúng ta không bắt 
được hiện tại thì chúng ta sẽ mất hết, sẽ phí thời gian một cách 
vô ích. Người ta thường nói người Âu Mỹ sống cho hiện tại làm 
việc hết mình, còn người Á Châu sống nhiều cho tương lai ! Điều 
này cũng đúng phần nào, ý nghĩ này cho phản ảnh của mức sống 
mỗi dân tộc, sung túc giàu có hay đang phát triển. Sở dĩ người 
Việt sống nhiều cho tương lai hơn vì đất nước chịu chiến tranh, 
bom đạn, chết chóc, hiện tại đổ nát nên phải bám vào hi vọng ở 
tương lai tươi sáng để cố vượt qua! 
Người Việt chúng ta dù ở nơi nào trên trái đất không bao giờ 
sống hết cho hiện tại, để rồi tương lai làm sao thì ra, mà đa số 
chúng ta “ khi sống trong thời bình phải nghĩ tới lúc có chiến 
tranh”. Bây giờ nhờ làm lụng ta có được tiền, nhà cửa, phải luôn 
nhớ lúc hàn vi của cuộc đời trước đây để tránh phí phạm! 
Người "cao niên" chúng ta qua cuộc bể dâu, đã làm tròn nhiệm 
vụ với gia đình, con cháu, đó là vui mừng lớn nhất của mỗi gia 
đình, chỉ còn một việc là tâm nên rộng mở, kiểm nghiệm lại thực 
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tế cuộc sống, để từ đó có được nhận thức đúng với nơi ta đang 
sống, hầu mang lại hạnh phúc gia đình và ý nghĩa cuộc đời trong 
lúc "tuổi hoàng hôn." 
Trước đây, khi còn ở trong nước, đa số chúng ta đều nghĩ là chỉ 
có một địa ngục là chỗ ghê sợ nhất. tất cả ở ngoài trái đất, không 
biết nơi đâu là do thượng đế tạo ra cho loài người để sau khi ra 
đi về cõi vĩnh hằng hay cực lạc, về được thiên đàng nếu không 
có tội, còn ngươc lại phải xuống địa ngục! 
Thiên đàng và địa ngục này do niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo mà 
có, để hướng dẫn, định hướng cho tương lai hậu kiếp của mình, 
trước mắt là khuyên làm lành lánh dữ để xã hội được tốt. Nhưng 
trải qua bao đời, ngàn kiếp, không ai biêt được thiên đàng, địa 
ngục ở đâu?! Đẹp xấu thế nào ? Ai rõ ?  
Vì người ra đi không bao giờ quay lại cho biết cảnh giới này! Mọi 
người cứ tin và tin như thế, từ cha ông đến con cháu, vì tin hay 
không chẳng có gì mất mát hay thiệt thòi, nhưng tin thì có vẻ 
được an tâm và có đạo hạnh,.. 
Sau này khi tị nạn tại các nước dân chủ, tự do, người Việt chúng 
ta thấy rõ ràng có hai thiên đàng chớ không phải là một.  
- Một do tín ngưỡng ở xa trái đất, tin người. 
- Còn một thiên đàng và địa ngục khác ở trái đất, nơi mà chúng 
ta sinh sống. 
Thiên đàng thứ nhất là do thượng đế tạo ra, nhưng thiên đường 
địa ngục "trần gian" ngang trên  trái đất do con người, họ thay 
cho thượng đế, và họ hứa rằng sẽ thay Ngài xây dựng thiên đàng 
này với thế gian. Đó là trường hợp "Liên Bang Sô Viết" sau ngày 
Cách Mạng 1917, lật đổ chế độ Nga hoàng, phủ nhận thượng đế, 
và nhận lãnh trách nhiệm xây dựng thiên đàng cho nước Nga. 
Nhưng sau 68 năm, thiên đàng đâu chẳng thấy vì kinh tế trì trệ, 
dân quyền dân chủ, dân oan, uất hận bị bịt miệng chê mắt, làm 
cho mọi người thất vọng - chỉ thấy địa ngục không thấy thiên 
đàng. Từ đó lòng tin của quần chúng bị lung lay, cây cổ thụ rễ 
chằng chịt, tuy vậy mất niềm tin, như mất nguyên nhựa để nuôi 
cây, thì dù đại cổ thụ cũng phải ngã! 
Vì sự khác biệt giữa hai thiên đàng, nên đối với thiên đàng "địa 
giới" mọi người có thể kiểm chứng và thấy được thiên đàng này.  
Chúng tôi xin được đơn cử vài thí dụ ra đây, quí vị sẽ thấy được 
vấn đề một cách rõ ràng :  
- Trong buổi dạ tiệc mừng Giáng Sinh, chúng tôi kể trên hầu quí 
vị, với khung cảnh ấm áp, người tham dự lịch sự, ăn vận đẹp đẽ, 
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tế cuộc sống, để từ đó có được nhận thức đúng với nơi ta đang 
sống, hầu mang lại hạnh phúc gia đình và ý nghĩa cuộc đời trong 
lúc "tuổi hoàng hôn." 
Trước đây, khi còn ở trong nước, đa số chúng ta đều nghĩ là chỉ 
có một địa ngục là chỗ ghê sợ nhất. tất cả ở ngoài trái đất, không 
biết nơi đâu là do thượng đế tạo ra cho loài người để sau khi ra 
đi về cõi vĩnh hằng hay cực lạc, về được thiên đàng nếu không 
có tội, còn ngươc lại phải xuống địa ngục! 
Thiên đàng và địa ngục này do niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo mà 
có, để hướng dẫn, định hướng cho tương lai hậu kiếp của mình, 
trước mắt là khuyên làm lành lánh dữ để xã hội được tốt. Nhưng 
trải qua bao đời, ngàn kiếp, không ai biêt được thiên đàng, địa 
ngục ở đâu?! Đẹp xấu thế nào ? Ai rõ ?  
Vì người ra đi không bao giờ quay lại cho biết cảnh giới này! Mọi 
người cứ tin và tin như thế, từ cha ông đến con cháu, vì tin hay 
không chẳng có gì mất mát hay thiệt thòi, nhưng tin thì có vẻ 
được an tâm và có đạo hạnh,.. 
Sau này khi tị nạn tại các nước dân chủ, tự do, người Việt chúng 
ta thấy rõ ràng có hai thiên đàng chớ không phải là một.  
- Một do tín ngưỡng ở xa trái đất, tin người. 
- Còn một thiên đàng và địa ngục khác ở trái đất, nơi mà chúng 
ta sinh sống. 
Thiên đàng thứ nhất là do thượng đế tạo ra, nhưng thiên đường 
địa ngục "trần gian" ngang trên  trái đất do con người, họ thay 
cho thượng đế, và họ hứa rằng sẽ thay Ngài xây dựng thiên đàng 
này với thế gian. Đó là trường hợp "Liên Bang Sô Viết" sau ngày 
Cách Mạng 1917, lật đổ chế độ Nga hoàng, phủ nhận thượng đế, 
và nhận lãnh trách nhiệm xây dựng thiên đàng cho nước Nga. 
Nhưng sau 68 năm, thiên đàng đâu chẳng thấy vì kinh tế trì trệ, 
dân quyền dân chủ, dân oan, uất hận bị bịt miệng chê mắt, làm 
cho mọi người thất vọng - chỉ thấy địa ngục không thấy thiên 
đàng. Từ đó lòng tin của quần chúng bị lung lay, cây cổ thụ rễ 
chằng chịt, tuy vậy mất niềm tin, như mất nguyên nhựa để nuôi 
cây, thì dù đại cổ thụ cũng phải ngã! 
Vì sự khác biệt giữa hai thiên đàng, nên đối với thiên đàng "địa 
giới" mọi người có thể kiểm chứng và thấy được thiên đàng này.  
Chúng tôi xin được đơn cử vài thí dụ ra đây, quí vị sẽ thấy được 
vấn đề một cách rõ ràng :  
- Trong buổi dạ tiệc mừng Giáng Sinh, chúng tôi kể trên hầu quí 
vị, với khung cảnh ấm áp, người tham dự lịch sự, ăn vận đẹp đẽ, 
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thức ăn ngon, tiếng nhạc hay, người ngồi cùng tâm trạng, như 
vậy không phải "đây là thiên đàng " hay sao? Nếu thiên đàng ở 
nơi đâu xa xăm có thật có chắc gì vui bằng ở đây, thức ăn có 
ngon? Nhạc có hay không? Vì miền cực lạc không có thực thể vật 
chất, chỉ có  linh hồn và mông lung, như vậy cảm thấy thiên đàng 
hay không nơi đây, thuộc về hiện tại tuỳ từng tư duy và cách suy 
ngẫm của mình! 
Một thí dụ khác, năm 1977, sau khi đi cải tạo về, ở Phú Lâm A, 
đi làm chiều về, làm gà nấu cháo mời vài nhà láng giềng đến ăn, 
thấy trước nhà có mấy xê đạp, anh cán bộ ngoài phường về ló 
đầu vào hỏi : "Làm gì thế, mới cải tạo về lại liên hoan nữa?!", rồi 
bỏ đi! 
Như vậy so với cảnh tiệc tùng ở Mỹ và buổi cháo gà Xả nghĩa (Xã 
Hội chủ nghĩa), ta thấy rõ được cũng cùng là cảnh ăn uống 
nhưng không khí có vẻ "địa ngục" quá, vì con người mới được 
cải tạo về, mất quyền công dân, kể cả "quyền ăn uống của mình"! 
Đó là sự khác nhau giữa hai hình ảnh, hai cuộc đời! Một bên là 
đỉnh cao, một bên là vực thẳm, nhìn vào xã hội Hoa Kỳ, từ người 
tỷ phú đến người sống ngoài "vỉa hè" - tất cả đều có luật pháp 
bảo vệ họ! 
Quý vị tuổi cao của thế hệ chúng ta, chúng ta ra đi, rời quê 
hương, đau xót, nhưng bù lại gia đình, thế hệ nối tiếp thành đạt, 
có cơ hội góp phần vài sự phồn vinh, văn minh của xã hội, thế 
giới, đó là chúng ta đã hoàn thành trọng trách của mình rồi! 
Còn riêng mình, dù tuổi đời cứ tăng lên, nhưng an ủi lớn nhất 
cho chúng ta là ta thấy được đâu là tốt, đâu là xấu, thiên đàng 
hay địa ngục không ở đâu xa, hãy nhìn thiên đàng của con người 
ở ngay nơi đang sống. Nó không đẹp sao? 
Địa ngục ở đây cũng dữ lắm, tù tội, bản án đủ thứ không bằng 
địa ngục ở xa xôi chưa ai biết sao?  
Kính chúc quý vị mùa Xuân Đinh Dậu vui vẻ và hạnh phúc.  
Huntington Beach, CA 92647 
 
Dược sĩ Trần Nghĩa Đời 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Gò Công 
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 Full Color 1 Sided 
Thick 16pt Glossy 2’x8’ 1 sided

artwork ready is required plus $4.99 for 2nd side

 Full Color 1 Sided 
Thick 16pt Glossy

plus $39.99 for 2nd sideartwork ready is required

Full Color 8.5x11 
1 Sided 100lbs Glossy

artwork ready is required plus $9.99 for 2nd side

Full Color 4x6 
1 Sided 16pt Glossy

2’x8’ 1 sided

  
per inch - Nhựa per inch - Nhôm

VINYL STICKER 42” WINDOW up to 5 LINESWHOLESALE

Fully Licensed
Bonded & Insured

C45 License #1001210
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