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Quan điểm 

Mẹ 

Trong màn đêm lạnh giá, một ngọn nến sẽ soi sáng và sưởi ấm cho mọi vật. Trong cuộc đời mỗi con 
người, ngọn nến đó chính là Mẹ! 

“…Khi còn bé, mẹ ôm ấp con những lúc trời lạnh. Mẹ kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích ly 
kỳ, hấp dẫn bằng giọng nói trầm ấm. Đôi mắt mẹ yêu thương nhìn con trìu mến. Cả những lúc chui 
vào trong chăn cùng mẹ, con cảm nhận được hơi thở ấm nồng, nhè nhẹ. Mẹ muốn con ngủ yên, ngủ 
say để sáng mai còn đi học sớm, không bị thiếu ngủ…”. Có những điều không cần phải nói ra, tuy 
con còn nhỏ, con cũng có thể cảm nhận được! 

“…Những lần con bị bịnh, mẹ thức trắng cả đêm để săn sóc. Sáng dậy, đôi mắt mẹ trũng xuống vì 
thiếu ngủ. Mẹ bồn chồn lo lắng cho con. Hôm nào con làm bài muộn, mẹ luôn nhắc nhở, lo lắng, thúc 
giục con ngủ sớm để ngày mai đi học. Còn những lần bị điểm kém, mẹ không bao giờ mắng. Mẹ kiên 
nhẫn, giảng lại từng ly từng tí cho đến khi con hiểu thì thôi. Mẹ luôn nói với rằng: Con cố găng ngoan 
ngoãn, đừng để mẹ mất kiên nhẫn. Mẹ đánh con là mẹ đánh chính mẹ…” 

Ôi ! Lòng mẹ thương con bao la như biển cả không có gì có thể xánh bằng. 

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào, 
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào, 
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, 
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu. 
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, 
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, 
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ, 
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. 
 Lòng Mẹ - Y Vân 
 
Nhưng, Mẹ không những chỉ có tấm lòng bao la và tình yêu rạt rào mà thôi. Hình ảnh tão tần của 
Mẹ, thay Cha đang bị xa cơ thất thế, nuôi nấng đàn con thơ dại như hằng vạn gia đình của chúng ta 
đã từng trãi nghiệm: Cha đi tù cãi tạo, Mẹ tão tần hôm sớm nuôi đàn con thơ dại. 
Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non  
Thương em dạ sắt lòng son, một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng  
Bàn tay ai tốt vàng ròng, bàn tay em nứt máu hồng tuôn rơi  
Nhìn nhau muốn nói vạn lời, mà tim se thắt rối bời tâm can 
 Cái Cò - Nguyệt Ánh 
 
Trong văn hóa Việt Nam người ta chỉ nói đến hình ảnh của Mẹ, nhưng qua bài hát Cái Cò đã vô 
hình chung hé lộ hình ảnh của người Cha; bỡi lẽ vắng Cha rồi thì Mẹ phải bôn ba, vất vả biết bao... 
mới có thể lo lắng cho đàn con. 
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào  
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau  
Là tiếng dế đêm thâu  
Là nắng ấm nương dâu  
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời 
 Bông Hồng Cài Áo - thiền sư Thích Nhất Hạnh 
 
Ôi ! Người Mẹ Việt Nam thật cao quý và vĩ đại quá, và vì thế trong văn hóa chúng ta thường nói 
đến chữ “hiếu” của con cái để cố gắng đền đáp công ơn dưỡng dục của Mẹ-Cha.  

VNNS 
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CHÚC MỪNG 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG NIÊN KHÓA 2014-2015. 

 
Hằng năm vào tháng 5, Bộ Giáo Dục Hòa Lan tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh của các trường 
trung học phổ thông trên toàn quốc. 
 
Thực ra, hằng năm Bộ Giáo Dục tổ chức 3 kỳ thi. Kỳ thứ nhất vào tháng 5, kỳ thứ hai vào tháng 6 và 
kỳ thứ ba vào tháng 8. Ngoài 3 kỳ thi toàn quốc, còn có các kỳ thi từng nhóm nhỏ hay từng cá nhân. 
Trong số báo kế tiếp chúng tôi sẽ rình bày thêm về sự khác biệt giữa hình thức thi toàn quốc - 
Centraal Examen -  và thi từng cá nhân – Staatsexamen - điều kiện ghi danh, thời khóa biểu, các 
môn thi, hình thức thi và cách tính điểm để chính thức được nhận văn bằng tốt nghiệp. 
 
Trong năm học vừa qua, niên khóa 2104 – 2015, trên cả nước Hòa Lan có tất cả 206.300 thí sinh 
ghi danh thi tốt nghiệp, trong đó có 110.270 thí sinh VMBO, 57.580 thí sinh HAVO và 38.450 thí sinh 
VWO.( Trình độ học sinh cấp VMBO có thể tạm coi như tương đương như Trung Học Đệ Nhất Cấp 
– lớp 9; HAVO tương đương với Tú Tài I – lớp 11; và VWO tương đương với Tú Tài II- lớp 12. Trên 
thực tế có nhiều nội dung khác biệt giữa nền giáo dục Hòa Lan và Việt Nam ). 
Tỉ số trúng tuyển tùy thuộc từng trường và từng cấp học.  Trung bình thí sinh cấp học VMBO trúng 
tuyển cao nhất, từ 95 % đến 100%; cấp VWO cũng rất cao, trung bình từ 96 – 99%; trong khi đó cấp 
HAVO thường thấp hơn, 93 % đến 97%. Đây chỉ là con số trung bình, tính chung trên toàn quốc. Có 
nhiều trường đạt tỉ số rất cao, 97% đến 100%; mà cũng có trường đạt không quá 95%. 
 
Riêng về con số học sinh gốc Việt ( cha mẹ Việt, cha Việt mẹ Hòa hay ngược lại ) tham dự  kỳ thi tốt 
nghiệp, chúng tôi chưa có con số chính xác. Qua sưu tầm trên internet và liên lạc với một vài trường, 
chúng tôi có được danh sách của một số thí sinh Việt Nam trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp 3 cấp học 
VMBO, HAVO và VWO niên khóa 2014-2015. Chắc chắn danh sách này còn thiếu rất nhiều. Số học 
sinh trúng tuyển cao hơn. Chúng tôi mong nhờ quý phụ huynh, nếu thấy trong danh sách trúng tuyển 
không có tên con cháu mình ( hay viết sai tên học, trường cấp học,…) xin vui lòng giúp chúng tôi, 
cho chúng tôi biết để trong số báo sau, chúng tôi bổ túc và điều chỉnh lại cho chính xác. 
Trong mọi trường hợp, chúng tôi chúc mừng các thí sinh trúng tuyển và xin được cùng chung vui với 
phụ huynh. 
 
Trần Hữu Sơn. 

 

Tên thí sinh Học sinh trường Trúng tuyển cấp bằng 

   

Antonis Phạm 't Hooghe Landt  Amersfoort VMBO 

Đức Ngọc Lê Het Rhedens Doesburg VMBO 

Duyên Nguyễn Mondial College Nijmegen VMBO 

Johnny Nguyễn Mondial College Nijmegen VMBO 

Stephannie Trần Modial Collge Nijmegen VMBO 

Demi Nguyễn Maasland College Oss VMBO 

Minh Thy Nguyễn Vavo Roc De Leijgraaf Oss VMBO 

Nina Trần Elde College Schijndel VMBO 
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Nguyễn Phước Anh Quang KSE- Etten-Leur VMBO 

Celine Nguyễn Niftelaag College  Maarssen HAVO 

Quân Trần Niftelaag College  Maarssen HAVO 

Kim Ly Trần 't Hooghe Landt  Amersfoort HAVO 

Hoàng Nguyễn Candea College Duiven HAVO 

Trinh Nguyễn Notre Dame Des Anges Lent HAVO 

Tony Nguyễn Olympus College Arnhem HAVO 

Tường Vi Hoàng Steenwijk HAVO 

Anthony Trần Zwolle HAVO 

Thomas Phạm Zwolle HAVO 

Julian Nguyễn  Almere College Dronten HAVO 

Dung Nguyễn Etty Hilversum Lyceum ‘t Vlier HAVO 

Đạt Nguyễn Etty Hilversum Lyceum ‘t Vlier HAVO  

Hilde Nguyễn Ds Pierson College Den Bosch HAVO 

Quỳnh Dan (Céline) Waalwijk HAVO 

Juilian Huỳnh Kandinsky Collge Nijmegen VWO 

Phi Nguyễn ROC Nijmegen VWO 

Gia Lam Nguyễn Mondial College Nijmegen VWO 

Bao Huy Nguyễn Satedelijk Gymnasium Nijmegen Gymnasium 

Clyde Trần Dominicus College Beuningen VWO 

An Ngô Carlolus Clusius College Zwolle VWO 

Luân Hoàng Zwolle VWO 

Vũ Trang Anh Nguyễn Zwolle Gymnasium  

Mỹ Linh Nguyễn Dronten Atheneum 

Lan Nguyễn Chr. College Nassau Veluwe Atheneum  

Quế Trần Ds Pierson College Den Bosch Atheneum  

Bảo Nhung Huỳnh Ds Pierson College Den Bosch Atheneum  

Uy Phạm Zwijsen College Vegel Atheneum 

Trần Thi Thảo Nhi  Ede VWO 

Ru Cho Thơ Ngủ 
 Đỗ Mỹ Loan  

À ơi…Thơ hãy ngủ ngon ! 
Bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn đợi trông 
Lắm khi nước mắt tuôn dòng 
Nghẹn ngào trước những cạn nông tình người 
 
Ngủ cho ngon nhé thơ ơi ! 
Lãng quên đi những khóc cười đắng cay 
Nỗi niềm thơ vận tháng ngày 
Trở trăn, quay quắt…quắt quay bẽ bàng 
 
À ơi…thơ ngủ giấc an ! 
Đừng ray rứt …chớ ngỡ ngàng… xót xa 
Mặc cho đời lắm phong ba 
Mặc người đen trắng mặn mà nhạt phai 
 
Hạ vừa nói tiếng chia tay 
Mùa thu ngấp nghé heo may bên thềm 
Ngủ đi giấc mộng êm đềm 
Ngày mai thức dậy thơ thêm dạt dào 

 
 
 
 
Ngập tràn nắng mới xôn xao 
Lá vàng vẫy gọi má đào ngẩn ngơ 
Yêu thương dệt lại vần thơ 
Ngọt thơm hương cốm đón chờ mùa sang 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 

CHÙA VẠN HẠNH 
Sumatraweg 350, 1335 JM Almere Buiten, tel. 036-5257067 
Banknummer: NL79INGB0005030958 t.n.v. Stichting VBSN 

Website: http://www.vanhanhpagode.nl 
 

Almere , ngày 01 tháng 08 năm 2015  

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN PHẬT LỊCH 2559  
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
Kính thưa quý Phật tử và quý Đồng hương,  
Ngày Vu Lan báo hiếu gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện ngài Ðại Hiếu Mục Kiền Liên, sau khi 
tu hành chứng được sáu phép thần thông, ngậm ngùi nhớ đến công ơn của mẹ, muốn tìm cách báo 
đáp. Ngài dùng đạo nhãn tìm khắp thế gian thì thấy Mẹ mình sinh trong kiếp ngạ quỷ. Thương xót 
quá, Ngài vận thần thông dưng bát cơm đưa Mẹ, nhưng cơm chưa đến tay đã biến thành lửa. Ngài 
Mục Kiền Liên trở về bạch Phật và cầu Phật chỉ dạy phương pháp cứu độ thân mẫu.  
Phật dạy rằng, muốn cứu mẹ thoát khỏi tai ách, phải nên cúng dường chư Tăng, Ni. Nhờ lực gia trì 
của Tăng, Ni phụ giúp cho mẹ Ngài chuyển đổi tâm ác, thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Với lòng thành kính 
của người con thảo, ngài đã thực hiện đúng những lời Phật dạy và mẹ ngài cũng thoát khỏi kiếp ngạ 
quỷ. Chính nhờ lòng thành đó mà đến rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ của chúng Tăng, Phật dạy chúng 
ta nên cúng dường chư Tăng, nhờ chư Tăng phụ lực mà thân mẫu trong nhiều đời được siêu thăng.  
Mùa Vu Lan năm nay, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức ĐẠI LỄ VU LAN (Phật lịch 
2559) vào ngày Chủ nhật 6-9-2015 (nhằm ngày 24 tháng 07 âm lịch) tại Chùa Vạn Hạnh với sự 
chứng minh của Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.  
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử và Đồng hương về Chùa tham dự ngày Đại Lễ này. Đây 
là dịp để chúng ta hoàn thành tâm hiếu hạnh của người con hiếu thảo đối với cha mẹ và góp phần 
nguyện cầu cho Cửu Huyền Thất Tổ siêu sanh về cõi Phật, cho cha mẹ quyến thuộc hiện tiền phước 
thọ an khang.  
Nguyện cầu Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên từ bi gia hộ quý Phật tử và Đồng hương, thành tựu viên 
mãn hạnh nguyện Báo hiếu của mình trong mùa Vu Lan này. Cầu chúc cho Giáo Hội ở quê nhà sớm 
thoát cơn pháp nạn, cho dân tộc Việt Nam sớm được an cư lạc nghiệp trong tự do dân chủ, lãnh thổ 
và lãnh hải được vẹn toàn.  
 
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát  
T/m Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan.  
Hội Trưởng.  
 

 
 
Thượng Tọa Thích Minh Giác.  
 

 

 
 
 

 

CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2015  
Thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2015 (nhằm ngày 23 tháng 07 âm lịch).  
10 giờ : opendag cho người Hòa Lan.  
20 giờ 00: Khóa lễ Sám Hối - Đọc danh sách Cầu siêu do Phật tử gửi 
đến.  
Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng 07 âm lịch).  
10 giờ 00: Phật tử tề tựu.  
10 giờ 30: Thuyết Pháp do Thượng Tọa Thích Thông Trí đảm trách.  
11 giờ 30: Lễ Vu Lan chính thức (có chương trình riêng).  
12 giờ 15: Đạo từ chư Tôn Đức.  
12 giờ 30: Cúng chư tiên linh thờ tại Chùa (kính mời thân nhân có mặt).  
13 giờ 30: Cúng dường Trai Tăng.  
13 giờ 35: Phật tử và Đồng hương thọ trai.  
14 giờ 15: Văn nghệ Vu Lan do GĐPT đảm trách.  
17 giờ 00: Thí thực hoàn mãn  
Ghi chú: Danh sách Cầu an, Cầu siêu sẽ được quý Thầy đọc tiếp vào 
buổi tối (khóa lễ lúc 20 giờ). 

http://www.vanhanhpagode.nl/


Việt Nam Nguyệt San • 275 • 08 . 2015                                                                                                                  7 
 

Hội Liên Đới tại Hòa Lan 
 
Con em của những người nghèo khổ nhất ở Việt Nam  
rất cần đến sự giúp đỡ của quý vị 
 
 
Vào năm 1980 Ba Bets Ahsmann (còn có 
tên là Chị Ly) đã thành lập Hội Liên Đới 
sau khi Ba bị bắt buộc phải rời khỏi Việt 
Nam. Bà đã rất quan tâm đến số phận 
của những người bị tước đoạt mất niềm 
hy vọng có được một tương lai ổn định và 
từ Hòa Lan Ba đã tìm cách giúp đỡ 
những người nghèo khổ nhất thường 
sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh như 
đồng bằng sông Cửu Long và vùng cao 
nguyên nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh 
sống.  
 

Những người làm việc thiện nguyện của 
chúng tôi vẫn còn gặp những gia đình rất 
nghèo khổ. Họ sinh sống phần nhiều bằng nghề nông và một số đông có một mảnh đất nhỏ để trồng 
trọt. Mùa màng thường bị hư hại vì thiên tai và đường đi thì lầy lội, do đó mà an toàn giao thông bị 
đe dọa. Họ không có vốn để đầu tư, để kịp mua hạt giống hoặc để lập một gánh hàng nhỏ. Vay tiền 
thì tốn kém, lãi đôi khi lến đến 40%.  

Hội Liên Đới giúp đỡ những người này bằng những dự án nhỏ để nâng đỡ họ, để họ có thể kiếm 
sống được. 

Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn. 

Nhiều trẻ em ở Việt Nam rất muốn được đến trường. Các em thấy học vấn như một khả năng để có 
một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng do gia đình nghèo khổ nên các em không thể hoặc không được 
phép đến trường. Các em bị cha mẹ buộc phải ngưng học để phụ giúp cha mẹ trồng trọt hoặc làm 
việc nhà.  

Nhờ sự giúp đỡ của quý vị có thể có được sự thay đổi. Hiện nay có trên 75 gia đình, phần lớn là 
người Hòa Lan, nâng đỡ về tài chính cho một đứa trẻ. Nhưng chúng tôi cũng mong muốn là những 
người Việt Nam sống ở Hòa Lan giúp đỡ cho các trẻ em này. Vì thế chúng tôi kêu gọi người Việt 
Nam tham dự chương trình các con đỡ đầu của chúng tôi. Với 12 euro mỗi tháng quý vị có thể giúp 
cho một em nhỏ được đi học và bằng cách đó cho em một tương lai tốt đẹp hơn. 

Mỗi năm hai lần chúng tôi thông tin cho quý vị về tình hình của em đó và gia đình của em. Thường 
những thông tin này được kèm theo một tấm cạc hoặc một lá thư của con đỡ đầu. 

 

Người liên lạc chương trình con đỡ đầu: 
Thea Pijnenburg:  theapijnenburg@online.nl 
Số điện thoại: 0411-621697 
Muốn biết thêm tin tức quý vị có thể xem website của chúng tôi: www.liendoi.nl    



Việt Nam Nguyệt San • 275 • 08 . 2015                                                                                                                  8 
 

De stichting Lien Doi Nederland 

De kinderen van de allerarmsten in Vietnam hebben Uw hulp hard nodig. 

De stichting Lien Doi Nederland werd in 1980 opgericht door mevrouw Bets Ahsmann (ook bekend 
als Chi Ly), nadat zij noodgedwongen Vietnam moest verlaten. Zij voelde zich zeer betrokken met de 
mensen die alle hoop op een stabiele toekomst was ontnomen en probeerde vanuit Nederland hulp 
te bieden aan de allerarmsten, vaak in de meest afgelegen streken, zoals de Mekong Delta en in het 
Centraal Hoogland, waar veel etnische minderheden wonen. 

Nog steeds worden onze vrijwilligers in Vietnam geconfronteerd met gezinnen die in grote armoede 
leven. Velen zijn afhankelijk van de landbouw om in hun levensonderhoud te voorzien en hebben 
meestal kleine stukjes grond. Door zware regenval mislukt de oogst nogal eens en lopen de wegen 
onder water, waardoor de veiligheid van vervoer in gevaar komt. Ze hebben geen geld om 
investeringen te doen, om op tijd zaaigoed te kopen of een klein handeltje op te zetten. Geld lenen 
is duur, de rente bedraagt soms wel 40%.  

Voor deze mensen zet de stichting Lien Doi zich in door het ondersteunen van kleinschalige 
projecten, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Maar er is nóg een groot probleem.  

Veel kinderen in Vietnam zouden maar wat graag naar school gaan. Zij zien onderwijs als een 
mogelijkheid voor een betere toekomst, maar door de grote armoede in hun gezin kunnen of mogen 
zij dat niet. Ze worden door hun ouders van school gehaald om mee te werken op het land of in het 
huishouden. 

Met Uw hulp kan daar verandering in komen. Op dit moment zijn er  ruim 75 families, meestal 
Nederlandse mensen, die een kind financieel ondersteunen. Maar wij willen ook graag dat 
Vietnamese mensen die in Nederland wonen hen helpen.  

Daarom vragen wij Vietnamese mensen deel te nemen aan ons pleegkinderen programma. Voor 12 
euro per maand kunt U een kind naar school laten gaan en zodoende een betere toekomst geven. 

Wij informeren U twee keer per jaar hoe het met het kind en de familie gaat. Vaak gaan deze berichten 
vergezeld van een kaartje of briefje van het pleegkind. 

contactpersoon voor de pleegkinderen: 
Thea Pijnenburg:  theapijnenburg@online.nl 
Tel. 0411-621697 
Voor meer informatie bezoekt U onze website: www.liendoi.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Lời hay ý đẹp 
 
 
Người bi quan phàn nàn về cơn gió 
Người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều 
Người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm 
 

William Athur Ward 
 

 

 

 

 

http://www.liendoi.nl/
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Thích Nhật Hiếu 
 
Tình Mẹ! Một thứ tình cảm luôn chở che, ưu 
mang, bao dung, độ lượng,…; luôn hi sinh, cam 
chịu trong mọi hoàn cảnh. Đây chính là thứ tình 
cảm ngọt ngào thiêng liêng, làm nảy sinh nên mọi 
tình cảm ở đời như: tình yêu quê hương, tình yêu 
đất nước, tình yêu đồng bào, tình yêu con 
người,v.v… Nếu thiếu vắng thứ tình cảm này, 
cũng đồng nghĩa với sự vắng mặt hoàn toàn của 
mọi thứ tình cảm ở cõi đời, nếu có cũng chỉ là 
một sự giả tạo, lọc lừa mà thôi. 
Trên diễn đàn thi ca Việt Nam, có đến cả muôn 
ngàn áng văn chương tuyệt tác ca tụng tình cảm 
thiêng liêng này. Trong đó, hình ảnh của người 
Mẹ được khắc hoạ qua các hình tượng hết sức 
sống động, sống mãi cùng thời gian. 
 
MẸ - HÌNH TƯỢNG CHỞ CHE, CƯU MANG, 
BAO DUNG, ĐỘ LƯỢNG: 
 
Lòng Mẹ! Hai tiếng hết sức ngọt ngào, thân 
thương và thiêng liêng làm sao! Tình cảm này 
không phải là thứ tình cảm ngẫu nhiên, so đo và 
tính toán như các thứ tình cảm mà thế nhân 
thường ví von "có qua có lại mới toại lòng nhau” 
như tình cảm bạn bè, tình yêu lứa đôi, v.v… Mà 
tình mẫu tử này được gắn kết bằng sợi dây huyết 
thống, sự sống của con gắn liền với sự sống của 
mẹ; tình cảm ấy mang đầy chất liệu yêu thương 
ngọt ngào, chan chứa vô bờ, chỉ ban phát mà 
không mong cầu đáp trả. 
Thi ca Việt Nam đã không ngớt lời ca ngợi tình 
cảm này bằng các mỹ từ như, "lòng mẹ bao la 
như biển thái bình dạt dào, lòng mẹ bất tận như 
nước trong nguồn chảy ra,v.v…” Thật ra, cho dù 
núi có cao, biển có rộng, sông có dài,… cũng 
không thể sánh ví với tình cảm cao cả và thiêng 
liêng của Mẹ đối với con. 
 
"Ai rằng công mẹ bằng non 
Thật ra công mẹ lại còn hơn non, 
Lòng mẹ như bát nước đầy, 
Mai kia khôn lớn ơn này tính sao? 
Nhớ ơn chín chữ cù lao, 
Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình". (Ca dao) 
 
Vâng! Nào là mang nặng đẻ đau, sú nước nhai 
cơm, nhường khô nằm ướt, con đau là mẹ đứng 
ngồi không yên,v.v… khi con còn bé bỏng; thế rồi 

để con lớn khôn và vững bước vào đời, mẹ lại 
làm thân cò lặn lội, bươn chải, vất vả nuôi con. 
 
"Nuôi con chẳng quản chi thân, 
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, 
Nuôi con buôn tảo bán tần, 
Chỉ mong con lớn nên thân với đời. 
Những khi trái nắng trở trời, 
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên, 
Trọn đời vất vả triền miên, 
Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con; 
Dẫu cho thân xác héo mòn, 
Miễn sao con được đủ đầy ấm no.” (Ca dao) 
 
Vất vả thế, cơ cực thế, mẹ không hề than van! 
Hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm dưới mưa 
gió trên đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng 
cho trời; lam lũ, vất vả giữa chợ đời, gánh hàng 
rong trĩu nặng trên đôi vai gầy dạo khắp cùng 
đường cuối hẻm mong kiếm đồng lời để nuôi con 
ăn học thành tài cho khỏi thua sút với đời. 
 
"Nhớ xưa dưới mái nhà tranh, 
Mẹ ngồi may áo cất dành cho con, 
Tinh sương mẹ gánh hàng rong, 
Mẹ hiền gian khổ đôi dòng lệ rơi, 
Hạ qua thu lại đổi dời, 
Tuyết sương điểm mái tóc người kính yêu, 
Mẹ là nguồn suối dịu hiền, 
Là người duy nhất trong đời của con". 
"Mẹ già gom gánh rạ rơm, 
Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời, 
Mẹ nghèo nón lá tả tơi, 
Mong sao con trẻ vào đời bình yên! (Ca dao)  
Từng bước chân dãi dầu thân cát bụi trên hành 
trình bôn ba khổ nhọc để tạo sinh kế vì những 
đứa con thơ đã oằn nặng trên vai gầy của Mẹ; ta 
thật sự nhận chân được tấm lòng yêu thương vô 
bờ của Mẹ. 
"Dấu chân mẹ dãi dầu thân cát bụi, 
Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời! 
 
Còn nữa, thời chinh chiến, cha phải mang trên 
vai chí nam nhi bên ngoài biên trường lửa đạn. 
Mẹ một mình gồng gánh nuôi con, vượt qua mọi 
hiểm nguy, ôm con chạy giặc, lấy thân mình che 
bom đạn cho con. Chiến tranh, nỗi đau đớn 
chung của dân tộc Việt Nam và nhân loại toàn 
cầu. Trong cảnh mạng sống bị đe doạ như vạn 
cân treo trên sợi tóc, ta lại nhìn thấy hình ảnh mẹ 
cao cả, bao la,… sự chở che an toàn cho con 
trong phút giây hiểm nguy nhất. Thật cảm động, 
hình ảnh của nhiều người mẹ đã ngã gục bên 
đường, lấy thân mình che đạn cho con. Mặt dù 
chinh chiến qua đi, cuộc sống đầy khó khăn trong 
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thời hậu chiến, các con dần trưởng thành, thì 
càng ngày mẹ càng héo hắt, vầng trán mẹ nhiều 
nếp chân chim, lưng mẹ còm cỏi và yếu dần theo 
năm tháng; mẹ luôn nói: các con là sự sống của 
mẹ, là niềm tin và tự hào của mẹ; hãy ngẫng cao 
đầu và vững bước vào đời! Không nên làm gì để 
hổ thẹn đến gia phong, đến Đạo pháp! 
Con trưởng thành trong vòng tay cưu mang và 
che chở của mẹ, trong những lời ru dạy bảo ân 
tình của mẹ cho con lúc còn ấu thơ, dẫn dắt con 
từng bước vào đời. Mẹ đã trao tặng cho con dòng 
sữa ngọt, sự yêu thương nâng niu chăm sóc. Lớn 
lên chút, mẹ cũng chính là người dạy cho con 
từng bước đi đầu tiên, từng con chữ, từng bài 
học; khi con phạm lỗi, mẹ cũng là người sẵn sàng 
dang rộng vòng tay mình tha thứ, chở che cho 
con mỗi khi bất trắc, đau buồn. Nhưng đó chỉ là 
những gì mà con có thể thấy được. Những hi sinh 
của mẹ dành cho con còn hơn thế, mà dưới ánh 
mắt đơn giản của một đứa trẻ thơ, con không thể 
nào và cũng chẳng bao giờ hiểu được trọn lòng. 
Mẹ không đòi hỏi sự trả ơn, cũng chưa từng đem 
sự hi sinh của mình ra đong đếm. Điều mà mẹ 
mong chờ nhất chính là sự trưởng thành của con 
mình. 
 
"Ví dầu cầu ván đóng đinh, 
Cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi, 
Khó đi mẹ dắt con đi, 
Con thi trường học mẹ thi trường đời". 
"Con ơi, mẹ bảo câu này: 
Học buôn học bán cho tày người ta, 
Con đừng học thói chua ngoa, 
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười". 
"Ra đi mẹ có dặn dò, 
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua, 
Gặp người đáng bậc mẹ cha, 
Chào thưa vâng dạ mới là con ngoan".  
(Ca dao) 
 
Những lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ êm 
đềm theo những tháng ngày, cho con sức sống 
vô biên, cho con mang dòng máu thiêng liêng của 
mẹ. Lời ru đó mãi theo con suốt cả cuộc đời, để 
cho con biết tìm về cội nguồn yêu thương thân 
tình nơi cha mẹ đã sanh thành, dưỡng nuôi con 
khôn lớn. quả thật trên đời không có thứ tình nào 
bằng tình mẹ thương con. Dẫu có bao nhiêu 
nhọc nhằn gian lao, mẹ sẵn sàng đón nhận miễn 
sao cho con mình được khôn lớn trong sự bình 
yên hạnh phúc. Con là một phần thân thể và linh 
hồn của mẹ, mẹ với con tuy hai mà một, nên con 
đau là mẹ đau, con khổ là mẹ khổ, con ngã lòng 
mẹ lo, con khóc lòng mẹ sầu, thân con liền ruột 
mẹ mà con thơ nào biết đâu! 

Với ân nghĩa thâm trầm và cao cả trên, qua lời 
nhận định bất hủ của đức Phật: 
 
"Ân cha hơn núi lớn, 
Nghĩa mẹ hơn đất dày; 
Hy sinh lòng chẳng quản, 
Mà vẫn không nguôi ngoai. 
Mẹ già hơn trăm tuổi, 
Vẫn thương con tám mươi, 
Tình thương nào ngơi nghỉ, 
Đến hơi thở cuối đời!"  
 
MẸ - HÌNH TƯỢNG HI SINH, CAM CHỊU: 
 
Trong vòng xoáy của đời, người phụ nữ nói 
chung, và các bà mẹ nói riêng, là những người 
mang lấy nhiều nỗi thiệt thòi và bất hạnh. Nhưng 
lại là những người gánh vác vai trò thiên chức 
làm mẹ hết sức cao cả. Không phải ngẫu nhiên 
mà làm con, ai cũng thiên về tình yêu mẹ hơn là 
tình cảm cha. Nếu tình cảm của mẹ dịu dàng toả 
mát như ánh trăng đêm rằm, thì tình cha khắc 
nghiệt chói chang như nắng ban trưa. Đức Phật 
cũng đã tán dương vai trò người Phụ nữ trong 
gia đình với thiên chức của một người mẹ đầy thi 
vị và hết sức cảm động: "Mẹ hiền còn sống là mặt 
trời giữa trưa sáng soi; mẹ hiền khuất bóng là 
mặt trời đã lặn; mẹ hiền còn sống là trăng rằm 
sáng toả; mẹ hiền khuất bóng là đêm trường tối 
tăm."  
Để thể hiện thiên chức cao cả, trong sáng và 
thiêng liêng này mà các bà mẹ vì con vì cháu đã 
phải tảo tần, vất vả và lao đao với cuộc đời. Hình 
ảnh người phụ nữ Việt qua đó thật rõ nét, mộc 
mạc nhưng thanh khiết, giản dị nhưng thanh cao! 
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nói chung, và 
các bà mẹ nói riêng luôn là những biểu tượng 
cao đẹp, trong sáng trong lòng mọi chúng ta. 
Hình ảnh của người phụ nữ trong vai trò nữ 
tướng cần cù đảm đang này đã được Tú Xương 
khắc hoạ trong thi phẩm "Thương Vợ" hết sức 
cảm động: 
 
"Quanh năm buôn bán ở mom sông 
Nuôi đủ năm con với một chồng. 
Lặn lội thân cò khi quãng vắng 
Eo xèo mặt nước buổi đò đông. 
Một duyên hai nợ, âu đành phận. 
Năm nắng mười mưa, dám quản công". 
 
Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng 
sáng tác từ cánh cò, từ thơ văn cho đến nhạc 
hoạ. Hình ảnh cánh cò trên cánh đồng quê đọng 
lại trong tôi bao ký ức trong thời thơ ấu. Những 
cánh cò trắng muốt, rất chăm chỉ, lặn lội đồng 
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ruộng bắt cá mò cua… Hình ảnh người mẹ Việt 
Nam được khắc hoạ qua cánh cò trong trắng 
thuần khiết, chịu thương chịu khó, dãi gió dầm 
mưa, chăm sóc cho mái ấm gia đình. 
 
"Cánh cò bay lả bay la 
Bay từ nẻo mộng bay ra nẻo đời.” 
"Cái cò đi đón cơn mưa 
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về." 
(Ca dao) 
 
Nẻo mộng và đời thực thường là 2 trạng thái đối 
lập giữa cuộc sống lý tưởng và cuộc sống đời 
thường. Con người ai cũng có khung trời mơ 
mộng hi vọng cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình, 
riêng thân phận người con gái - mười hai bến 
nước, theo truyền thống cõi mộng của họ lại thật 
sự khép kín, niềm hi vọng chỉ là tia chóp lẻ loi, chỉ 
cam chịu với thân phận trớ trêu mà không có 
quyền chọn lựa. Trong cuộc sống thực tại, nẻo 
đời luôn là nỗi truân chuyên, để thực thi thiên 
chức ấy, sứ mạng của người phụ nữ phải chăm 
lo cho mái ấm gia đình mình, lo lắng cho chồng 
và chăm sóc cho con; lấy hạnh phúc của chồng 
con làm niềm vui cho bản thân, lấy sự phục vụ 
gia đình làm hạnh phúc của chính mình; không 
nại gian lao, chẳng từ khổ nhọc. 
 
"Con cò lặn lội bờ ao, 
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non".  
(Ca dao) 
 
Làm con đôi khi chúng ta mải mê với thú vui hoa 
thơm cỏ lạ của lạc thú trên đường đời mà quên 
đi những ân tình thâm trầm và cao cả đang hiện 
hữu quanh mình. Đó là người mẹ, người chị… 
những người đã và vẫn sẽ tiếp tục âm thầm hi 
sinh cho sự thành công của chính chúng ta. 
Trong khi chúng ta đang say vùi trong giấc ngủ 
ngon lành của tuổi thơ, ngay cả khi chúng ta đang 
ngồi chiểm chệ trên giảng đường đại học,… có 
biết chăng các mẹ, các chị… của chúng ta đang 
vật lộn với cuộc sống, lam lủ với thân cò lặn lội, 
tảo tần kiếm từng đồng tiền bát gạo nuôi ta ăn 
học, rạng rỡ công danh với đời. Ngay cả những 
cảnh trớ trêu khốc liệt, nghiệt ngã của cuộc đời, 
nhiều bà mẹ đã phải dấn thân vào cuộc đời đầy 
phong ba một cách bất đắc dĩ, hi sinh thân mình 
để bảo vệ cho con cho cháu của mình có một 
cuộc sống bình yên. 
 
"Con cò mà đi ăn đêm 
Đậu phải cảnh mềm lộn cổ xuống ao 
Ông ơi hãy vớt tôi nao 
Tôi có lòng nào ông nỡ xáo măng 

Có xáo thì xáo nước trong 
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.” (Ca dao) 
 
Tác giả nhân gian khắc hoạ hình ảnh của Mẹ hết 
sức tài tình, "thân cò” mảnh mai yếu đuối, đâu đủ 
sức vật lộn với sự gian truân sóng gió của cuộc 
đời, thế mà với sức mạnh của tình yêu thương 
và sẵn sàng hi sinh cho con trẻ nên mẹ có ngại 
gì, cò vẫn có thể thay vạc ăn đêm. Cuộc đời đầy 
trắc trở, truân chuyên, trớ trêu như vậy, mẹ còn 
gì màng đến danh phận cho riêng mình! Trong 
cảnh đời lao lung đầy cạm bẫy, với thân cò yếu 
đuối không thể tự cứu lấy mình trong lúc dầu sôi 
lửa bỏng, nhưng mẹ không vì ham sống sợ chết 
cho riêng mình, mà có chết thì hãy chết cho trong 
sáng, không chết trong vẩn đục làm đau lòng con 
thơ thân yêu của mình! 
 
Tôi vẫn còn nhớ, sau chiến tranh 1975, đất nước 
lâm vào thời kinh tế suy sụp; năm 1979, cảnh đói 
khát đã hoành hành khắp nơi. Cơ hàn sinh đạo 
tặc! Năm ấy, gia đình chúng tôi may mắn hơn, 
không đến nỗi rơi vào cảnh bất hạnh này. Rẫy 
nhà tôi hoa mầu, mì bắp,… bội thu. Nhưng cảnh 
mất trộm thường xuyên xảy ra. Tôi mới có dịp 
chứng kiến và thấm thía thế nào là "cò ăn đêm"! 
Vào một đêm tối trời, cha và 4 anh em chúng tôi 
cùng đàn chó săn đi bắt trộm. Chúng tôi vẫn đinh 
ninh kẻ trộm đêm vượt núi, trèo đèo, lội sông suối 
để hành sự thế này phải là bọn đàn ông lực 
lưỡng, nên chúng tôi tìm nhiều cách đối phó bằng 
cây gậy, dao mác và đàn chó săn hùng hậu. Thế 
nhưng không thể ngờ, tội phạm lại là một người 
mẹ mới sinh và 2 đứa con nhỏ bé! Khi bị đàn chó 
săn hung hãm vây quanh, hết đường chạy, 3 mẹ 
con khóc la thảm thiết, năn nỉ chịu tội thay cho 
nhau! Khi tìm hiểu thực hư, chúng tôi mới vỡ lẽ, 
người chồng - cha của 3 mẹ con này mới vừa bị 
tai nạn chết. Ba mẹ con không thể vượt qua được 
cái đói khát dằn vặt, mà phải bất đắc dĩ trở thành 
kẻ trộm ăn đêm. Chạnh lòng trắc ẩn cho hoàn 
cảnh trớ trêu này, cha con chúng tôi không 
những tha cho, mà còn phải gánh giùm đồ cho 
kẻ trộm xuống núi và sang sông. Từ đó, rẫy nhà 
chúng tôi cũng không còn cảnh trộm cắp tái diễn. 
Thật sự là một cảnh thương tâm nhưng rất đổi 
trớ trêu! Nếu gặp cảnh nghèo khó mẹ nhịn cơm 
cho con ăn, nhường áo cho con mặc, dành chỗ 
khô ráo cho con nằm. Chẳng may con lâm bệnh 
mẹ đứng ngồi không yên năm canh thao thức lo 
âu, van vái Trời Phật chạy thầy lo thuốc chẳng 
sợ tốn hao tiền của cho dù bán hết tài sản hay 
vay mượn mẹ vẫn sẵn sàng chấp nhận miễn sao 
con hết bệnh thì mẹ mới an lòng, đến khi con lành 
bệnh không có tiền trả nợ cho người ta bị người 
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ta chửi mắng. Trong những lúc bi đác như thế 
này mới tỏ rõ lòng mẹ thâm trầm sâu xa, trong 
hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, sẵn sàng hi sinh vì 
con, để cho con có cái ăn cái mặc, có cuộc sống 
bình yên! Ở khía cạnh này, Đức Phật đã nhận xét 
về tình mẹ hi sinh hết sức thâm trầm trong Kinh 
Báo hiếu phụ mẫu ân: 
 
"Miễn làm sao cho con sung sướng, 
Dù phải mang nghiệp chướng cũng cam! 
Tính sao có lợi thì làm 
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm!" 
 
Mặc khác, từ ngàn xưa, hình ảnh người phụ nữ, 
người mẹ đã được khắc sâu vào tâm trí, con tim 
của mọi người con đất Việt; hình ảnh của sự thuỷ 
chung, của sự cam chịu và hi sinh. Trong thời 
chinh chiến, người phụ nữ đã phải khắc khoải 
trong sự mòn mỏi chờ đợi trong nỗi niềm của 
người chinh phụ; hết chờ chồng rồi lại trông con, 
nhiều cuộc chia li không có ngày hội ngộ. 
 
"Chiều chiều bìm bịp giao canh, 
Trống chùa đã đánh sao anh chưa về?" 
 
Chiến tranh đã qua đi từ lâu, nhưng cứ chiều 
chiều, mẹ lại ôm gối nhìn ra đầu ngỏ, trông chồng 
đợi con, đôi mắt sâu thẳm của mẹ u buồn khắc 
khoải chờ mong, hoài vọng những đứa  
Nhung nhớ, đợi chờ? Có nỗi khổ đau nào hơn 
nỗi trông đợi mòn mỏi! Người chinh phụ (vợ) ôm 
con trông chồng đến đổi hoá đá! Rất nhiều truyền 
thuyết nói về núi (hòn) Vọng Phurất nhiều núi 
vọng phu trên khắp các miền đất nước; hình 
người phụ nữ ôm con chờ chồng đến hóa đá; 
hình tượng đẹp đầy tính nhân văn của Việt Nam. 
Hòn Vọng Phu đã đi vào thơ ca, âm nhạc, điện 
ảnh, sân khấu, ca ngợi lòng chung thủy, nhân 
hậu của người phụ nữ đất Việt. 
 
"Mẹ bồng con lên ngồi cầu Ái Tử 
Vợ trông chồng đứng núi Vọng Phu 
Một mai bóng xế trăng lu 
Ve kêu mùa hạ, biết mấy thu mới gặp chàng!" 
"Bồng con ngồi dựa trên non. 
Trăng thu vằng vặc dạ còn nhớ trông.” (Ca dao) 
 
Hình ảnh người chinh phụ (vợ) bồng con đứng 
trên ngọn núi, trơ như đá, vững như đồng, đăm 
đăm chờ đợi người chinh phu (chồng) về. Đây 
cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của muôn ngàn 
phụ nữ phải gánh chịu trong thời chinh chiến loạn 
lạc phải trông chồng ở ngoài ải quan sang. 
Nhưng người ra đi không bao giờ trở lại, mặc cho 
người chinh phụ trông chờ mỏi mòn tuyệt vọng. 

"Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về, 
bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề, người 
tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng 
còn đứng muôn năm…" 
"Người vọng phu trong lúc gió mưa, bế con đã 
hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao 
năm chưa thấy về. Đá mòn nhưng hồn chưa mòn 
giấc mơ…" 
 
"Nơi phía Nam giữa núi mờ, Ai bế con mãi đứng 
chờ, như nước non xưa đến giờ?..."  
(Trường ca Hòn vọng phu, Lê Thương) 
 
MẸ - HÌNH TƯỢNG HOÁ THÂN CỦA ĐẤT 
NƯỚC, QUÊ HƯƠNG: 
 
Biết bao người mẹ trở thành cô phụ trong thời 
chiến tranh hết chờ chồng rồi lại trông con, mỏi 
mòn héo hon. Hình ảnh người mẹ đã khắc hoạ 
nên hòn vọng phu, đã đi vào trang sử vàng cũng 
như lòng dân Việt. Người mẹ Việt Nam, người 
phụ nữ quả cảm, dâng cả đứa con thân yêu, là 
kết tinh của xương trắng máu đào của chính 
mình cho quê hương yên ổn và đất nước thái 
bình, để không còn cảnh ngoại xâm giày xéo quê 
hương; vẫn biết rằng đó là sự mất mát to lớn, bao 
nhiêu người con yêu đã ra đi không bao giờ trở 
lại. Mẹ mong sao con mình thành nhân, phải 
sống cho có nghĩa, cho dù phải đánh đổi cái giá 
quá đắc cho đời mình. Theo Phật pháp đó là tinh 
thần Bồ tát đạo, là vị tha không chút vị kỉ, là vì 
người không chút toan tính cho mình, nâng tình 
thương yêu con đỏ lên ngang tầm tình yêu tổ 
quốc quê hương. Ôi, tình mẹ quê hương đất 
nước quả thật cao vời! Mẹ đã hoá mình vào đất 
nước, quê hương. Mẹ của ta cũng chính là bà 
mẹ Việt Nam. 
 
"Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con 
lần lượt ra đi... đi mãi mãi... 
Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành 
theo năm tháng 
Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang 
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi! 
Đi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương 
chìm trong khói sương. 
Mong sao cơn mưa vô tình không lung lay làm rớt 
hạt sương." 
(Người mẹ của tôi, Như Hào) 
 
Đất nước lâm nguy dưới gót chân giày xéo của 
quân xâm lược, mọi người dân Việt Nam phụ, lão 
ấu đều đồng lòng đứng lên bảo vệ tổ quốc thành 
đồng thân yêu với lời hiệu triệu quốc hồn - quốc 
tuý muôn thuở: "quốc gia hưng vong, thất phu 

http://chacha.vn/artist/3054
http://chacha.vn/artist/3054
http://chacha.vn/artist/3054
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hữu trách", hay "giặc đến nhà đàn bà cũng phải 
đánh". Từ huyền sử cho đến thật sử, có rất nhiều 
tấm gương anh dũng làm sáng ngời hình ảnh 
Việt Nam - một dân tộc anh hùng bất khuất. 
Những trang sử hào hùng trong Đại Việt sử ký, 
xuất hiện nhiều bậc anh hùng, trong đó có anh 
hùng thiếu niên như: Thánh Gióng, Trần Quốc 
Toản,… anh hùng nhi nữ như: Bà Trưng, Bà 
Triệu,…  
 
Mẹ đã hoá thân vào hồn thiêng sông núi, vào hồn 
thiêng tổ quốc. Cho dù con đi đâu, ở tận chân trời 
xa xăm nào, con vẫn nhớ về quê hương, nhớ về 
đất mẹ Việt Nam thân thương. Ai đó đã nói, "quê 
hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành 
người". Thật vậy, quê hương thật thơ mộng, thật 
xao xuyến cõi lòng, khi nghe ai đó gợi nhắc lại 
quê hương. Có rất nhiều và rất nhiều tuyệt tác 
diễn tả về quê hương, nhưng không có tác phẩm 
nào làm rung động lòng người như bài quê 
hương sau đây: 
 
"Quê hương là một bến sông 
Có con đò nhỏ đợi trông người về 
Quê hương là câu ước thề 
Từ ngày thơ dại cận kề bên nhau 
Quê hương là cả niềm đau 
Biệt ly mất mát bể dâu khôn lường 
Quê hương là những con đường 
Hàng cây rũ lá me vương tóc người 
Quê hương là một buổi chiều 
Em thơ tóc bím thả diều ước mơ 
Quê hương là những vần thơ 
Gieo trong đêm trắng ngẩn ngơ nhớ nhà 
Quê hương là bà mẹ già 
Nghèo, quê, xấu, vụng - vẫn là mẹ ta 
Trái tim mẹ vẫn bao la 
Đẹp hơn tất cả bài ca trên đời". 
(Bà Mẹ quê hương, Hà Huyền Chi) 
 
Vòng tay của Đất Mẹ Việt Nam đã ôm trọn các 
đứa con của người. 54 dân tộc đồng bào anh em 
có cùng chung một mẹ Âu Cơ, một Mẹ Việt Nam, 
đang quây quần chung sống. 4 ngàn năm dựng 
nước và giữ nước, đất mẹ đã chứng kiến bao 
cảnh thương đau bị quân xâm lược giầy xéo. Đất 
mẹ đã che chở cho những đứa con của người, 
quật khởi đạp đổ ách thống trị xích xiềng của 
quân xâm lược phương Bắc lẫn phương Tây.  
 
Bao nước mắt của Mẹ đã rơi để khóc tiễn đưa 
những đứa con yêu của Mẹ đã ngã xuống nơi 
biên trường, nỗi đau của "đầu bạc đã phải khóc 
tiễn đầu xanh". 
 

"Lá vàng còn ở trên cây; 
Lá xanh rụng xuống trời hay không trời?" 
"Mẹ Việt Nam ơi! Mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi 
Đất nước, nay vẫn còn, còn có những đứa con 
Dù đi xa muôn phương nhưng vẫn nhớ 
Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi 
chiều nghiêng nghiêng bóng 
Ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông… 
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi! 
Xin cám ơn người, người mẹ của tôi!" 
(Người mẹ của tôi, Xuân Hồng) 
 

******** 
Mẹ - hình tượng thiêng liêng, trên diễn đàn văn 
học và thi ca Việt Nam đã khắc hoạ thật sống 
động và thiêng liêng: hình tượng Mẹ chở che, 
cưu mang, bao dung và độ lượng; hình tượng Mẹ 
hi sinh và cam chịu; hình tượng Mẹ hoá thân của 
đất nước và quê hương. Thật vậy, tình cảm mẹ 
bao la, tấm lòng mẹ chan chứa, tâm hồn mẹ bao 
dung;  
 
"Mẹ ơi! Bóng mẹ là nhà, 
Để khi mệt lả con về náu thân, 
Lời mẹ là tiếng chuông ngân, 
Êm đềm dịu ngọt, lâng lâng cõi lòng." 
 
Từ đó, Mẹ là kho tàng yêu thương hạnh phúc, là 
tàng cây bóng mát che chở cho con nương náu 
trong những lúc vấp ngã hay cô đơn thất vọng, 
con lại tìm về suối nguồn yêu thương ấy để được 
nghe những lời an ủi, khuyên răn vỗ về sưởi ấm 
lòng con. Qua hình tượng thiêng liêng của Mẹ 
được khắc hoạ qua văn học và thi ca trên, ta cảm 
nhận được công lao khó nhọc của người mẹ. 
Nước mắt và mồ hôi của mẹ đã trở thành những 
dòng dịu mát, làm xanh tươi đồng quê VN. Mẹ đã 
hy sinh tất cả niềm vui, lẽ sống riêng tư của mình 
để lo cho con, ở mọi lúc mọi nơi, khi con cần là 
có mẹ ở bên cạnh. Mẹ vì con mà ngậm đắng nuốt 
cay chấp nhận hết tất cả không một lời than van. 
Quả thật tình mẹ cao cả biết nhường nào! Người 
Mẹ hiền, Mẹ Việt Nam, hình ảnh Mẹ bình dị 
nhưng thiêng liêng, yêu thương nhưng khả kính; 
mãi mãi là nơi che chở ấm áp và vững chắc của 
con, và sẽ sống mãi trong lòng mọi người con 
dân Đất Việt. 
 
"Ôi mẫu tử bao la ơn sâu nặng, 
Nặng ân tình thơm ngát vạn niềm thương, 
Lệ sầu đau năm tháng hóa kim cương, 
Thành chuỗi ngọc tình thương ôi bất diệt". 
 
Thích Nhật Hiếu ( web thư viện hoa sen ) 
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– một câu chuyện cảm động rơi nước mắt 
 
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ 
lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai 
cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước 
mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua 
cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên 
trước dậm chân, đuổi \"cút cho xa!\". Thế nhưng 
cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh 
quẩn trong làng. 
 
Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai 
thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá 
nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy cô 
gái điên có sắc vóc thì động lòng, quyết định 
mang cô về nhà cho cha tôi làm vợ, chờ bao giờ 
cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dòng" sẽ đuổi đi 
liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn 
cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết 
quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm 
nhiên thành chú rể. 
Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng 
chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: "Cái con 
mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống 
gậy rồi!". Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, 
không bao giờ cho mẹ tôi đến gần tôi. 
Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước 
mặt bà nội dùng hết sức gào lên: "Đưa, đưa tôi..." 
bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như 
khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì 
sao? Dù sao, mẹ tôi cũng chỉ là người mẹ điên. 
Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại 
trợn mắt lên chửi: "Mày đừng có hòng bế cháu 
tao, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát 
hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh 
chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút!" 
Bà nội tôi nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ 
hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ 
dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa 
căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm 
sữa mẹ nào, bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi 
cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ tôi có "bệnh 
thần kinh", nếu lây sang tôi thì phiền lắm. 
Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn 
lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ 
và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội 
quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi 
nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành 
tiếng thị phi. 
 
Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc 
đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: "Con dâu, 
nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. 

Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu 
có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được 
quay lại đây nữa, nghe chửa?" 
 
Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe 
bà nội tôi “hạ lệnh tiễn khách" liền tỏ ra kinh ngạc, 
ngụm cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi 
đang nằm trong lòng bà nội, lắp bắp kêu ai oán: 
"Đừng... đừng...". Bà nội nghiêm sắc mặt lại, lấy 
tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm 
giọng hét: "Con dâu điên mày ngang bướng cái 
gì, bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn 
lang thang khắp nơi, tao bao dung mày hai năm 
rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi 
đi, nghe chưa hả?" 
Nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật 
mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy 
đầu rồng, "phầm!" một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, 
khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu 
nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới 
trên những hạt cơm trắng nhệch. Dưới cái nhìn 
giám sát của bà tôi, mẹ tôi chợt có một cử động 
kỳ quặc, mẹ chia cơm trong bát một phần lớn 
sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách 
đáng thương hại. 
Bà nội ngồi thẫn thờ, hóa ra, mẹ muốn nói với bà 
rằng, mỗi bữa mẹ tôi sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong 
bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai 
vò cho mấy nắm, bà nội cũng là đàn bà, sự cứng 
rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu 
đi, nuốt những dòng nước mắt nóng, rồi quay lại 
một lần nữa nghiêm sắc mặt quát: "Ăn mau ăn 
mau, ăn xong còn đi. Ở nhà này cô cũng chết đói 
thôi!". 
Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa 
bát cơm nhỏ xíu cũng không ăn, thập thễnh bước 
ra khỏi cửa, nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu 
không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: "Cô đi đi, 
đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn 
nhiều nhà người ta giàu!". Mẹ tôi quay lại, đưa 
một tay ra phía lòng bà, thì ra, mẹ muốn được 
ôm tôi một tí. 
 
Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tã 
lót cho mẹ. Lần đầu tiên, mẹ được ẵm tôi vào 
lòng, môi nhắp nhắp cười, nụ cười hạnh phúc 
rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ 
sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng 
tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba 
phút, bà nội không đợi được giằng tôi trở lại, rồi 
vào nhà cài chặt then cửa lại. 
Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới 
phát hiện, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều 
có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi hỏi. Bà và cha 
tôi đều nói mẹ tôi đã chết rồi. Nhưng bọn bạn 
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cùng làng đều bảo tôi: "Mẹ mày là một con điên, 
bị bà mày đuổi đi rồi." 
 
Tôi lại tìm bà nội tôi để vòi vĩnh, đòi bà phải trả 
lại mẹ tôi. Tôi còn chửi bà nội là đồ "bà lang sói", 
thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. 
Ngày đó, tôi làm gì biết "điên" nghĩa là cái gì đâu, 
tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng, mẹ trông 
như thế nào nhỉ? mẹ còn sống không? Không 
ngờ, năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm 
lang thang. 
Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới 
báo: "Thụ, mau đi xem, mẹ mày về rồi kìa, mẹ bị 
điên của mày về rồi!" Tôi mừng quá đít nhổng 
nhổng, co giò chạy vội ra ngoài, bà nội và cha 
cũng chạy theo tôi. 
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết 
nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc 
tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới 
biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. 
Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng 
về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng 
lúa trước làng, trong tay còn cầm một quả bóng 
bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, 
mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi tìm con trai 
mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi 
chằm chặp, nhếch mép bảo: "Thụ... bóng... 
bóng...". Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bong 
bóng bay trong tay, dúi vào tôi với vẻ lấy lòng. 
Tôi thì liên tục lùi lại. Tôi thất vọng ghê gớm, 
không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương 
lại là cái hình người này. Một thằng cu đứng cạnh 
tôi kêu to: "Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế 
nào chưa? Là mẹ mày như thế này đấy!" 
 
Tôi tức tối đáp lại nó: "Nó là mẹ mày ấy! Mẹ mày 
mới là con điên ấy, mẹ mày mới là thế này!" 
Tôi quay đầu chạy trốn. Người mẹ bị điên này tôi 
không thèm. Bà nội và bố tôi thì lại đưa mẹ về 
nhà. Năm đó, bà nội đuổi mẹ đi rồi, lương tâm bà 
bị chất vấn dày vò, bà càng ngày càng già, trái 
tim bà cũng không còn sắt thép được nữa, nên 
bà chủ động đưa mẹ về, còn tôi lại bực bội, bởi 
mẹ đã làm tôi mất thể diện. 
Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, chưa bao giờ 
chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi 
"Mẹ!" khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu, 
mẹ không bao giờ dám hé miệng. 
Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết 
định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm 
đồng, bà nội dắt mẹ đi "quan sát học hỏi", bà bảo 
mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn. 
 
Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy 
dỗ tương đối rồi, liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn. Ai 

ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bồ "cỏ 
lợn". Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi, cỏ mẹ cắt 
là lúa giống vừa làm đòng trổ bông trong ruộng 
nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng 
chửi rủa: "Con mẹ điên lúa và cỏ mà không phân 
biệt được..." 
Bà nội còn đang chưa biết nên xoay xở ra sao, 
thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới, mắng bà cố ý 
dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc 
phừng phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh 
vào eo lưng con dâu, chửi: "Đánh chết con điên 
này, mày cút ngay đi cho bà..." 
 
Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau, mẹ nhảy nhỏm 
lên chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng 
lắp bắp sợ hãi: "Đừng... đừng...". Sau rồi, nhà 
người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động 
bảo: "Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa. 
Sau này giữ cô ta chặt một tí là được..." 
Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oằn oại người dưới 
đất thút thít khóc. Tôi khinh bỉ bảo: "Cỏ với lúa 
mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn!" 
Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát lật, là bà. Bà 
trừng mắt bảo tôi: "Thằng ngu kia, mày nói cái gì 
đấy? Mày còn thế này nữa? Đấy là mẹ mày đấy!" 
Tôi vùng vằng bĩu môi: "Cháu không có loại mẹ 
điên khùng thế này!" 
"A, mày càng ngày càng láo. Xem bà có đánh 
mày không!" Bà nội lại giơ tay lên, lúc này chỉ 
thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che 
giữa bà nội và tôi, mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu 
thảng thốt: "Đánh tôi, đánh tôi!" 
Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh 
tôi. Cánh tay bà trên không trung thõng xuống, 
miệng lẩm bẩm: "Con mẹ điên này, trong lòng nó 
cũng biết thương con đây!". 
Tôi vào lớp một, cha được một hộ chuyên nuôi 
cá làng bên mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương 
50 tệ. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của 
bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn, mẹ cũng không còn 
gây ra vụ rầy rà nào lớn nữa. 
Nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp 
ba, trời đột ngột đổ mưa, bà nội sai mẹ mang ô 
cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường tôi, mẹ tôi 
đã ngã ì oạch mấy lần, toàn thân trông như con 
khỉ lấm bùn, mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học 
nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi: "Thụ... 
ô...". Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích, tôi như 
ngồi trên bàn chông, oán hận mẹ khủng khiếp, 
hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ, 
càng hận thằng Phạm Gia Hỷ cầm đầu trêu chọc. 
Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt chước 
mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt, đập thật 
mạnh cho nó một phát, nhưng bị Phạm Gia Hỷ 
tránh được. Nó xông tới bóp cổ tôi, chúng tôi 
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giằng co đánh nhau. Tôi nhỏ con, vốn không phải 
là đối thủ của nó, bị nó dễ dàng đè xuống đất. 
Lúc này, chỉ nghe một tiếng "vút" kéo dài từ bên 
ngoài lớp học, mẹ giống như một đại hiệp "bay" 
ào vào, một tay tóm cổ Phạm Gia Hỷ, đẩy ra tận 
ngoài cửa lớp. 
 
Ai cũng bảo người điên rất khỏe, thật sự đúng là 
như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt 
nạt tôi lên trên không trung, nó kinh sợ kêu khóc 
gọi bố mẹ, một chân béo ị khua khoắng đạp loạn 
xạ trên không trung. Mẹ không thèm để ý, vứt nó 
vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản 
nhiên, mẹ đi ra. Mẹ vì tôi gây ra đại họa. Mẹ lại 
làm như không có việc gì xảy ra. Trước mặt tôi, 
mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi vẻ muốn lấy 
lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ, dù đầu 
óc mẹ không tỉnh táo, thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh 
táo, vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó 
tôi không kìm được kêu lên: "Mẹ!" đây là tiếng gọi 
đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. 
Mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt 
như một đứa trẻ con, mặt mẹ đỏ hồng lên, cười 
ngớ ngẩn. Hôm đó, lần đầu tiên hai mẹ con tôi 
cùng che một cái ô về nhà. Tôi kể sự tình cho bà 
nội nghe, bà nội sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế, vội 
vã nhờ người đi gọi cha về. 
Cha vừa bước vào nhà, một đám người tráng 
niên vạm vỡ tay dao, tay thước xông vào nhà tôi, 
không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập 
phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như tương, 
trong nhà như vừa có động đất cấp chín. Đây là 
những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới, bố 
Phạm hung hãn chỉ vào cha tôi nói: "Con trai tao 
sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm nhà 
thương. Nhà mày mà không mang 1000 tệ trả 
tiền thuốc thang, mẹ mày tao cho một mồi lửa đốt 
tan cái nhà mày ra." 
Một nghìn tệ? Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ! 
Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà họ 
Phạm, cha tôi mắt đỏ lên dần, cha nhìn mẹ với 
ánh mắt cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như 
cắt dỡ thắt lưng da, đánh tới tấp khắp đầu mặt 
mẹ. 
Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con 
chuột khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn 
đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hãi hùng, 
chạy trốn, cả đời tôi không thể quên tiếng thắt 
lưng da vụt lạnh lùng lên thân mẹ và những tiếng 
kêu thảm thiết của mẹ tôi. Sau đó phải nhờ ông 
trưởng đồn cảnh sát đến ngăn bàn tay bạo lực 
của cha tôi. 
 
Kết quả hoà giải của đồn cảnh sát là: Cả hai bên 
đều có tổn thất, cả hai không nợ nần gì nhau cả. 

Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người 
đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát 
đũa tan tành, lại nhìn vết roi đầy trên mình mẹ tôi, 
cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm 
thiết. "Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh 
mẹ, mà nếu như tôi không đánh thì việc này 
không thể dàn xếp nổi, nhà mình làm gì có tiền 
mà đền cho người. Bởi nghèo khổ quá mà thành 
hoạ đấy thôi!". Cha lại nhìn tôi nói: "Thụ, con phải 
cố mà học lên đại học. Không thì, nhà ta cứ bị 
người khác bắt nạt suốt đời, nhé!". Tôi gật đầu, 
tôi hiểu. 
 
Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học với kết 
quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả 
đời mà mất trước đó, gia cảnh ngày càng khó 
khăn hơn. Cục Dân Chính khu tự trị Ân Thi (Hồ 
Bắc) xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói, 
mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng 
giảm bớt học phí cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể 
học tiếp. 
Vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi rất ít khi về nhà. 
Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng, gánh tiếp 
tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. 
Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, 
đưa cho mẹ mang đi. Hai mươi ki lô mét đường 
núi ngoằn ngoèo ruột dê làm khổ mẹ phải tốn sức 
ghi nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật 
là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì làm vì con trai, mẹ 
đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, 
tôi không còn cách giải thích nào khác. Y học 
cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này. 
27/4/2003, lại là một chủ nhật, mẹ lại đến, không 
chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn 
chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một 
miếng, cười hỏi mẹ: "Ngọt quá, ở đâu ra?" Mẹ 
nói: "Tôi... tôi hái...". Tôi không ngờ mẹ tôi cũng 
biết hái cả đào dại, tôi chân thành khen mẹ: "Mẹ, 
mẹ càng ngày càng tài giỏi!". Mẹ cười hì hì. 
Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ 
phải cẩn thận an toàn, mẹ ờ ờ trả lời. Tiễn mẹ 
xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng 
của thời phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở 
trên lớp, bà thím vội vã chạy đến trường, nhờ 
thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi 
có đến đưa tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói đưa rồi, 
hôm qua mẹ về rồi. Thím nói: "Không, mẹ mày 
đến giờ vẫn chưa về nhà!" 
Tim tôi thót lên một cái, mẹ tôi chắc không đi lạc 
đường? Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi, 
có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi: "Mẹ mày có 
nói gì không?" Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu 
chục quả đào tươi. Thím đập hai tay:"Thôi chết 
rồi, hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại rồi!" 
 ( xem tiếp trang 48 ) 



Việt Nam Nguyệt San • 275 • 08 . 2015                                                                                                                  17 
 

Thằng Cuội 

 Bóng trăng trắng ngà 
Có cây đa to 
Có thằng Cuội già 
Ôm một mối mơ... 
Chẳng có bóng trăng buông xõa, chẳng có cây 
đa cổ thụ, cũng chẳng có thằng Cuội cổ tích. Chỉ 
có bầy chim hải âu đang bay lượn trắng xóa trong 
ánh nắng dìu dịu hạ tuần tháng chín. Một buổi 
sáng chớm thu đẹp trời. 
Nam đứng trên ban công tầng thứ năm của 
chung cư, thong thả ném từng mẩu bánh mì vụn 
ra phía trước. Bầy chim hải âu kêu nháo nhác, 
bay vụt đến. Bằng động tác nhanh gọn, chúng 
kẹp mẩu bánh mì giữa chiếc mỏ rồi lượn nhẹ 
nhàng theo một đường cong ngoạn mục. Mỗi 
mẩu bánh mì vụn ném ra bỗng hóa thành một 
con chim trắng. Nam thầm nghĩ, bầy chim hải âu 
vậy mà hạnh phúc, tự do bay lượn khắp nơi, 
thích nghi dễ dàng với mọi hoàn cảnh. Rất nhiều 
lần trên đường từ sở làm về nhà, bị kẹt cứng giữa 
dòng xe cộ dài ngoằng trên xa lộ, Nam thường 
tắt máy xe, hạ kính xuống nếu bên ngoài trời ấm. 
Đôi khi nghe tiếng hải âu thét lên đâu đó giữa 
lưng trời, Nam muốn mình hóa thành một con hải 
âu, rời bỏ cỗ xe bay thoát lên cao. Thật cao. 
Mấy chậu hoa phong lữ thảo do chính tay Chi 
trồng treo ngoài lan can nở hoa rực rỡ dù trời đã 
chớm thu. Sống giữa xứ sở uất kim hương, Chi 
lại yêu hoa phong lữ thảo hơn. Chi thường nói: 
"Hoa tulip tuy đẹp, đủ màu sắc lộng lẫy, nhưng 
hoa nở rộ thật ồn ào rồi khi tàn úa cũng thật ồn 
ào, cánh hoa rơi rụng tơi bời, bay tan tác theo gió 
thật ảm đạm. Chắng bù với phong lữ thảo, khi nở 
cũng như khi tàn thật từ tốn, đằm thắm, thanh 
thoát...". Có lần Nam cười nói với Chi: "Coi bộ 
em khắt khe, đầy thành kiến, chẳng công bằng 
chút nào". Hình như có nỗi sợ hãi sự tàn phai nào 
đó, rất đàn bà, đã biểu hiện ít nhiều trong việc 
thẩm định vẻ đẹp và cung cách chăm sóc hoa 
phong lữ thảo của Chi. 
Bóng trăng trắng ngà 
Có cây đa to 
Có thằng Cuội già 
Ôm một mối mơ... 
Tiếng Chi từ bên trong phòng khách vọng ra: 
"Anh làm gì mà cứ nghe đi nghe lại bài Thằng 
Cuội từ nãy giờ?". Nam không trả lời câu hỏi của 
Chi, lẳng lặng đến bên góc ban công. Kế bên 
chiếc máy hát nhỏ, vài đoạn trúc khô dài gần hai 
thước được xếp ngay ngắn dựa vách tường. Mày 
mò mấy ngày qua ở các vườn ươm cây kiểng, 
Nam mới mua được mớ trúc tạm vừa ý, thứ trúc 
người ta vẫn dùng để chống đỡ các nhánh cây. 

Cuối tuần tới là rằm tháng tám âm lịch. Chi bảo: 
"Anh sắp xếp  thời giờ cố gắng làm xong hai 
chiếc đèn lồng cho con nội trong tuần này". Oanh 
gần sáu tuổi, còn biết chút ít về Tết Trung Thu 
qua lời mẹ kể. Khoa vừa mới lên ba, chẳng biết 
gì, nhưng háo hức khi thấy cha mẹ bày trò vui. 
Hai đứa bé từ trong phòng khách chạy ùa ra khi 
Nam vừa chẻ xong cây trúc đầu tiên thành từng 
cọng nhỏ. Chúng dành nhau chổ ngồi gần Nam. 
Nam gắt nhẹ: "Oanh tránh xa ra, coi chừng mũi 
dao của ba". Tiếng Chi lại từ trong nhà vọng ra: 
"Hai đứa ngoan, đừng quấy rầy ba". Oanh nhắc 
lại câu hỏi từ cả tuần nay: "Ba làm lồng đèn con 
bướm cho con, còn con thỏ cho em Khoa phải 
không ba?". 
Nam không ngờ con gái mình lại háo hức đến 
thế. Có lẽ còn hơn cả nỗi háo hức vào chiều tối 
ngày mười một tháng mười một mỗi năm, khi 
Oanh cùng đám trẻ con bản xứ, theo phong tục, 
xách lồng đèn đi đến bấm chuông từng nhà, hát 
bài đồng ca "Thánh Maarten" để được người lớn 
cho bánh kẹo. Ngay cả Nam cũng có nỗi háo hức 
không ngờ. Làm hai chiếc lồng đèn cho con thật 
ra cũng là làm đèn cho bản thân mình, cho 
chính Nam cách đây hơn ba mươi năm. Từ lúc 
đi tìm mua mấy đoạn trúc, Nam nhận ra mình 
đang rơi vào một nhịp chỏi hứng thú của điệu 
sống hàng ngày, tiết nhịp đánh thức niềm vui nào 
đó xa xăm trong quá khứ nhưng vẫn nằm nguyên 
vẹn sâu kín trong tâm tưởng Nam. Nam thấy 
mình cần phải làm hai chiếc lồng đèn. 
Mấy bài hát thiếu nhi về chủ đề Trung Thu đã 
được hát đi hát lại cả tuần nay. Oanh vẫn vòi vĩnh 
ba mẹ kể chuyện Thằng Cuội dù đã nghe Chi kể 
vài lần. Chi bảo: "Anh kể chuyện cho Khoa nghe 
luôn, năm nay con đã hiểu được ít nhiều". Nam 
cao hứng, khôi hài: "Ngày xửa ngày xưa có thằng 
bé chuyên môn nói dối...". Chi kêu lên: "Không 
phải chuyện đó". Nam cười: "Chớ chuyện gì bây 
giờ? Chuyện anh sắp kể có chứa giá trị thực tế 
của đời sống cho cả thế giới người lớn". "Nhưng 
không phải chuyện em muốn anh kể cho các con 
nghe", rồi Chi kể: "Ngày xưa có một thanh niên 
tên là Cuội, tính tình hiền lành, chất phác, làm 
nghề đốn củi...". 
Chi có tài kể chuyện rất tượng hình, lôi cuốn. Chi 
vừa kể vừa diễn tả nét mặt, lên xuống thanh 
giọng trầm bổng và thực hiện cả động tác tay 
kèm theo. Một lần Chi kể chuyện Ăn Khế Trả 
Vàng cho Oanh và Khoa nghe, đến đoạn người 
anh ngồi trên lưng chim bay qua đại dương trở 
về, vì tham lam hốt quá nhiều vàng vào bao, chim 
chở nặng, kiệt sức, sắp buông rơi người anh 
xuống biển. Chi diễn tả thân chim kiệt sức bằng 
bàn tay chao qua đảo lại trước mặt Oanh. Bất 
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ngờ, con bé bỗng đưa cả hai bàn tay của mình 
ra hứng bên dưới bàn tay của mẹ. Gương mặt 
Oanh căng thẳng, thành khẩn, lo sợ người anh 
vô hình sẽ bị rơi xuống biển. Khoa không hiểu gì, 
bắt chước chị chìa hay tay ra. Nam và Chi sững 
sờ nhìn bốn bàn tay nhỏ nhắn, mọng đỏ, hứng 
bên dưới bàn tay Chi. Sau một thoáng im lặng, 
Chi nhanh trí đổi động tác tay, cho "chim" bay vào 
bờ kịp thời và người anh bước xuống mặt đất an 
toàn. Kết cuộc truyện rất có hậu. Sau đó người 
anh ăn năn, trở nên hiền lành, nhân ái với tất cả 
mọi người và thương yêu em mình hơn. Kể từ 
đó, tất cả truyện cổ tích do Chi hay Nam kể cho 
Oanh và Khoa nghe đều có kết cuộc tốt đẹp. 
Những nhân vật xấu xa, đê tiện, những bà mẹ 
ghẻ, phù thủy, vua chúa xảo quyệt cuối cùng đều 
ăn năn, tự chuyển hóa để trở thành người tốt 
lành, nhân ái. 
Ngồi ngoài ban công, Nam cảm nhận được cái 
không khí ẩm ướt, se lạnh hơn  của vùng biển, 
báo hiệu sự chuyển mùa rõ rệt từ hè sang thu. 
Nam biết cây phong đầu ngõ sẽ rơi hết lá trong 
vòng hai hay ba tuần, rồi bầy chim hải âu sẽ kéo 
về nhiều hơn, lượn trên khoảng không giữa các 
chung cư. Mọi chuyện nhỏ nhặt, xa lạ lúc ban đầu 
đều đã trở thành quen thuộc, thân thương. 
Nhưng điều đó lại tạo cho Nam cảm giác bất an. 
Nó xô đẩy Nam gần gũi thêm cuộc sống hiện tại, 
đồng thời cũng xô đẩy Nam xa dần cội nguồn quá 
khứ. Có một cái gì đó chẳng trọn vẹn, chui rúc, 
gặm nhấm như một thứ vi khuẩn ray rức tâm hồn 
Nam. 
Càng sống với nhau lâu năm, Nam càng thấy rõ 
Chi vững chãi, thực tế hơn Nam nhiều. Khác với 
Chi, Nam cứ sẵn sàng đương đầu trực diện với 
mọi vấn đề nội tại nhỏ nhặt và tìm cách lý giải triệt 
để. Nam thấy điều đó thật hứng thú, thật đàn ông 
nhưng cũng thật ngu xuẩn. Với Chi, nàng né 
tránh những vấn nạn phức tạp. Né tránh không 
phải để chạy trốn mà để tìm một lối khác đi tới dễ 
dàng hơn cho chính nàng. Phong cách yêu hoa 
phong lữ thảo của Chi đã ít nhiều cho thấy điều 
đó. 

*** 
Đầu mùa thu năm rồi Nam được công ty cử đi 
công tác ở Việt Nam. Oanh đã tựu trường gần 
một tháng. Nam thu xếp hành lý đi một mình. 
Cũng là lần đầu tiên Nam trở lại quê nhà sau thời 
gian dài xa cách. 
Đi thăm những người thân, gặp lại ông chú, ông 
nói: "Nhờ kinh tế thị trường đời sống quả có dễ 
thở hơn nhiều năm trước. Nhưng dù có theo dõi 
tin tức bên ngoài, cháu vẫn còn là người ở cung 
trăng mới xuống, chưa thấu hiểu tường tận hết 
những nỗi niềm hoạt cảnh ở đây đâu". Bà chị họ 

kể: "Đời sống chị khá giả hơn nhờ chăm chỉ đào 
tạo thế hệ tương lai. Chị phụ trách môn toán, cứ 
mở lớp cho tụi nhỏ đi học thêm, học hè, học tối, 
học cả luôn ngày chủ nhật". Một trong những 
thằng bạn rất thân ngày xưa, giờ là giám đốc một 
xí nghiệp, kéo Nam đi ăn, triết lý: "Lương tâm là 
thứ trẻ con rất dễ ru ngủ, khi nó yên giấc, mày sẽ 
thấy trí tuệ của mày có những khả năng tháo vát 
không ngờ". Nam cười, nhớ đến những truyện cổ 
tích của Chi, bảo: "Thứ trẻ con của mày quả là 
ngoan ngoãn, dễ bảo. Tụi mày vượt qua được 
những khó khăn cho đến giờ này là đã hay hơn 
tao bội phần. Nhưng tao không biết khi thứ trẻ 
con đó nếu thức giấc, khóc thét lên, thì cái gọi là 
trí tuệ sẽ giải quyết làm sao?". 
Sau gần ba tuần bận rộn, xôn xao gặp lại người 
thân, Nam có cảm giác như cánh chim hải âu mất 
định hướng, chao đảo bềnh bồng giữa cơn giông 
bão trên cao nhìn xuống. Hình ảnh trước mắt 
Nam như tảng băng lạnh căm, chập chờn. Quê 
hương nằm sóng soài bên dưới với dòng sông 
uốn khúc đục ngầu phù sa, những thửa ruộng 
ngập nước, những mái nhà tôn xám xịt, thành 
phố lúc nhúc người, khói xe, khách sạn năm 
sao... 
Còn vài ngày nữa là chuyến đi chấm dứt.  Nam 
đã thu thập tạm đủ các dữ kiện để làm một bản 
tường trình cho công ty. Buổi chiều, trời nhạt 
nắng, Nam bước thơ thẩn dạo chơi trong khoảng 
sân rộng trước nhà. Khi dừng lại bên chậu mai 
chiếu thủy, lơ đãng nhìn vào chậu cây, Nam chợt 
thấy một vết nứt gần đáy chậu. Nam thấy lại vết 
nứt thì đúng hơn. Một tia chớp vừa vụt qua trong 
tâm tường. Dường như Nam vẫn chưa hề rời 
khỏi nơi này. Bao nhiều năm không hề trôi qua 
dẫu cho cội mai chiếu thủy già cỗi, gốc rễ u nần, 
vặn vẹo như đang lớn tiếng khẳng định với Nam 
rằng bước chân thời gian là có thật. Vết nứt 
nguyên thủy trên chậu cây đã có sẵn tự bao giờ, 
nhưng chính tay Nam ngày nào nghịch ngợm 
dùng một que sắt nhọn khơi cho vết nứt rộng 
thêm. Cũng chính nơi này trong một đêm vài 
ngày trước Tết Trung Thu, Nam đã vô ý làm chiếc 
đèn con cá của mình cháy một lỗ to bằng bàn tay 
ở sườn bên phải. Dù đã năn nỉ ỉ ôi cho đến rơi 
nước mắt, ba mẹ vẫn nhất định không mua cho 
Nam chiếc đèn khác. Từ đó cho đến ngày rằm, 
Nam bứt rứt, bất an, cứ đem chiếc đèn con cá ra 
săm soi như thể điều đó sẽ làm lành vết cháy. Và 
đến lúc này Nam chợt nhận ra rằng vết cháy, một 
cái gì vẫn xuất hiện như biểu hiện bất toàn của 
đời sống, cùng nỗi bức xúc vẫn theo đuổi Nam 
từ hàng chục năm nay. 
Nam bỏ bữa cơm chiều hôm đó, đi lang thang 
đến bờ con rạch cuối xóm. Một chiếc ghe nhỏ 



Việt Nam Nguyệt San • 275 • 08 . 2015                                                                                                                  19 
 

của hàng xóm nằm trơ trọi kế bên cầu ao. Nam 
lẳng lặng mở dây cột, bước xuống ghe, chèo len 
lỏi theo con rạch. Khoảng nửa giờ sau, con sông 
cái hiện ra phía trước. Nam chèo ra xa rồi dừng 
tay ngó mông. Trời đã bắt đầu sụp tối. Ánh đèn 
ần hiện sau những tàn cây rậm đen bên kia bờ 
sông nhấp nháy như những vì sao. 
Gió thổi gờn gợn trên mặt sông. Nam cảm thấy 
nhớ Chi và các con da diết dù chỉ còn vài ngày 
nữa là Nam sẽ trở lại thành phố biển với căn nhà 
ở tầng lầu năm. Nam nhớ lần qua gác chuông 
nhà thờ nhọn đâm lên bầu trời xám đục, nhớ tàn 
cây phong đổi màu vào chớm thu ở đầu ngõ, nhớ 
xe bán cá haring ăn chơi ở khu chợ gần nhà, nhớ 
những buổi sáng mùa đông phải cạo lớp băng 
đóng ở kính xe trước khi đi làm... Những niềm 
nhớ về đất nước bên kia của Nam chẳng có gì 
đặc biệt. Chúng đơn giản, bình thường, mộc 
mạc. Nhưng ngồi một mình trong đêm giữa dòng 
sông rộng trên chính quê hương của mình sau 
bao năm xa cách, Nam mới khám phá rằng mình 
yêu quê hương thứ hai tha thiết hơn là Nam 
tưởng. Điều này thật ra cũng giản dị, chơn chất. 
Nhưng với Nam nó cũng thật phức tạp và giằng 
co đau đớn. Ngay lúc này Nam bỗng muốn hóa 
thành một cánh chim hải âu bay vút lên cao. Thật 
cao. 

*** 
Máy  hát đã ngừng. Hai đứa bé bỏ vào nhà từ lúc 
nào. Chắc Chi đã bày trò gì đó trong nhà để Oanh 
và Khoa khỏi quấy rầy Nam. Chúng còn ngồi đây 
thì hai cái lồng đèn đến cuối tháng tới cũng chưa 
xong. Nhất là Oanh cứ rối Nam với hàng loạt câu 
hỏi của nó. Khoa bắt chước chị, lập lại câu hỏi 
của Oanh. Nam không coi thường các câu hỏi 
của con, kiên nhẫn trả lời từng câu. Nam còn nhớ 
rõ Oanh, sau khi được nghe mẹ kể chuyện Thằng 
Cuội, cứ theo Nam đặt những câu hỏi ngây thơ: 
– Ba ơi, mình trồng cây thuốc thần của thằng 
Cuội ở đây được không? 
Loại câu hỏi của con trộn lẫn vào nhau hoang 
đường và thực tại, tượng nghĩa và vô nghĩa vẫn 
thường xô đẩy Nam vào cơn bối rối. Chi sẽ trả lời 
câu hỏi của Oanh dễ dàng hơn bằng phương 
cách riêng biệt của nàng. Nam đành chống chế: 
– Ở đây mùa đông trời quá lạnh, đầy băng tuyết 
chắc là khó trồng. Nhưng nếu mình chịu khó hết 
lòng chăm sóc cây, ba nghĩ rằng sẽ trồng được. 
Oanh lại hỏi: 
– Thằng Cuội sống một mình ở trên cung trăng 
chắc Cuội buồn lắm phải không ba? Nên mẹ kể, 
ngày rằm Cuội ngồi dựa gốc đa ngó xuống mặt 
đất. 
Nam nhìn đứa con gái đầu lòng, một thoáng lo 
ngại chớm lên. Con bé này lớn lên rồi cũng bày 

đặt lý giải lẩm cẩm giống cha, đời sống của nó 
rồi cũng sẽ có những rối rắm, phiền não, bất trắc. 
Nam xoa đầu Oanh, lại chống chế: 
– Ừ, Cuội buồn lắm. Nhưng rồi Cuội cũng sẽ thấy 
thương mến nơi mình ở là cung trăng và Cuội sẽ 
bớt buồn. 
– Rồi Cuội có trở về mặt đất không ba? 
Oanh càng lúc càng đưa Nam vào chỗ bí. Về 
bằng cách nào? Trở về mặt đất với những đau 
thương, phức tạp của đời sống mà chính Cuội 
cũng là nạn nhân? Nam ngẫm nghĩ rồi khẽ gật 
đầu, trả lời Oanh: "Ba nghĩ là có, rồi Cuội cũng 
sẽ trở về". Và Nam tìm cách giải thoát mình ra 
khỏi câu hỏi kế tiếp của Oanh – hay ra khỏi 
những ý tuởng rối rắm của chính mình – bằng 
cách nhờ con bé đi khui cho Nam một chai bia 
lạnh. 
Giờ đây bận rộn làm hai chiếc lồng đèn ngoài ban 
công trên tầng lầu năm, Nam lại mơ ước được 
ngồi bên chậu hoa mai chiếu thủy trong sân nhà, 
ngắm Oanh và Khoa tung tăng với đèn con bướm 
và con thỏ. Hai chiếc lồng đèn xinh đẹp rực rở 
không có vết cháy. Cỗ bàn trông trăng được Chi 
xếp đạt khéo léo, mỹ thuật. Trên đĩa sứ những 
chiếc bánh nướng nhân đậu xanh và trứng, 
những chiếc bánh dẻo trắng mịn nhân hạt sen 
thơm hương hoa bưởi đã được cắt thành từng 
miếng nhỏ đều nhau. Chi đang châm một bình 
trà sen. Gương mặt Chi rạng rỡ trăng rằm. Gió 
ngoài sông cái thổi mơn man vào sân. Những 
ngọn đèn xếp treo trên cành ngọc lan gần đó tỏa 
sáng lung linh. Rồi Oanh và Khoa bỗng chạy đến, 
cùng chỉ tay lên bầu trời sáng vằng vặc: "Ba mẹ 
có thấy thằng Cuội với cây đa trên mặt trăng 
không?". 
Tiếng Chi gọi, anh ơi tạm nghỉ tay vào ăn trưa. 
Nam chợt thấy hai bàn tay mình nắm lại thành 
quả đấm tự lúc nào, chạm vào nhau, mỗi nắm tay 
giữ một đầu cọng trúc. Cọng trúc - nếu không 
được chuốt công phu đã bị gãy gập từ lâu - cùng 
đôi nắm tay làm thành một vòng tròn trước mắt 
Nam. Cái vòng tròn lung linh chuyển dịch của đời 
sống. Nếu Nam buông khẽ tay ra, vòng tròn sẽ 
biến dạng. Đời sống nặng nề, trầm trọng  mà 
cũng thật nhẹ tênh, mong manh. Những ý tuởng 
cứ tuần tự chạy qua đầu Nam. Nam nhìn thấy 
những sợi gân xanh trên cổ tay mình. Nếu tình 
cờ ở gần bên chắc Chi sẽ bảo: "Bàn tay anh xem 
vậy mà yếu đuối hơn bàn tay của Oanh và Khoa 
hôm nào". Một con hải âu thét lên đâu đó giữa 
lưng trời. Nam chợt thấy mình giống thằng Cuội 
năm xưa, cố gom hết sức lực nắm lấy rễ cây 
trường sinh kéo xuống mặt đất. 
 
Nguyễn Hoàn Nguyên 
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Hội Gia Đình Quân Cán Chính / HL tổ 
chức ngày Quân Lực. 

Hàng năm, cứ mỗi độ tháng 6 về là sinh hoạt 
người Việt hải ngoại lại trở nên rộn ràng. Vì đó là 
thời điểm các cựu quân nhân quân lực 
VNCH khắp năm châu đứng ra tổ chức kỷ niệm 
ngày Quân lực 19 tháng 6. 
Hoà Lan cũng không ngọai lệ, Hội Gia Đình QCC 
chủ nhật vừa qua đã trang trọng tổ chức buổi lễ 
tưởng niệm ngày Quân lực tại tư gia của ông bà 
Trần văn Thắng, Eindhoven.  
Trong bầu  không khí thân tình, ngoài sự hiện 
diện các chiến hữu nòng cốt của hội QCC, còn 
thấy có đại diện CĐVNTNCS/HL ông Nguyễn 
Quang Kế; đại diện cơ sở Việt Tân HL ông Đinh 
Ngọc Hiển; các vị cựu Chủ tịch CĐ tiền nhiệm 
như ông Đào Công Long, Nguyễn Liên Hiệp, 
Nguyễn Đắc Trung, một số đông thân hào nhân 
sĩ cùng quan khách va gia đình. 
 Khai mạc buổi lễ ông Nguyễn Minh Anh, tổng thư 
ký, điều hợp chương trình đã hướng dẫn nghiêm 
trang nghi thức chào cờ, hát quốc ca, mặc niệm 
và lễ dâng hương trước Bàn Thờ Tổ Quốc.  

 
 

 

 
 
Sau đó Óng Trương Hải, Chủ tịch Hội đã phát 
biểu tóm tắc những việc Hội đã thực hiện thời 
gian qua, những công tác tương trợ với 
CĐVNTNCS/HL và với các Hội đoàn khác;  ông 
cũng cho biết ý nghĩa ngày họp mặt tưởng niệm 
hôm nay. Dịp này ông không quên kêu gọi thế hệ 
hậu duệ tức con em các cựu chiến binh VNCH 
hãy mạnh dạn đứng lên tiếp nối công việc của 
thế hệ cha ông, vì như ông nói xét thấy tuổi tác, 
sức lực của anh em bây giờ theo thời gian không 
còn như xưa nữa. Đây là ưu tư, là mong ước, là 
hy vọng mà ông cùng các chiến hữu trong Hội đã 
từng chia xẻ với nhau thời gian qua. 
Đặc biệt nhân cơ hội này ông Chủ tịch Hội đã 
tuyên dương một thành công mà thế hệ hậu duệ 
của cựu chiến sĩ VNCH định cư tại Hòa Lan đạt 
được. Đó là cháu Trần Nguyễn Vĩnh Toàn trưởng 
nam chiến hữu Trần văn Thắng được vinh thăng 
cấp bậc Trung Tá. Cháu Toàn là Bác sĩ quân y 
phục vụ trong binh chủng không quân thuộc 
Không Lực Hoàng Gia Hòa Lan. Nhân danh Hội 
QCC/HL ông Trương Hải đã tận tay trao tặng 
cháu Toàn một bảng lưu- niệm- chúc- mừng- 
thăng- cấp. Đây không chỉ là niềm vui cho cá 
nhân gia đình mà cũng là niềm vui chung cho Hội 
va cộng đồng người Việt chúng ta. 

 
Buổi lễ kết thúc bằng tiệc “rửa lon” do cháu Trần 
Nguyễn Vĩnh Toàn khoản đãi. 
Tuy tổ chức tại tư gia nhưng số người tham dự 
có phần đông hơn các năm trước, trong một 
không khí trang nghiêm và thân mật . 
LTâm  
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Ủy Ban XDTDTN họp mặt tại Champ 

(Breda). 

 

 

 

 

 

 

Vào ngày 21-6-2015 Ủy Ban đã có buổi họp mặt 
tại Champ (Breda) để đúc kết những công tác 
vừa qua và đồng thời hoạch định những công 
việc sắp tớp. 
Những công tác đã được thực hiện vừa qua 
được anh Trần Quang Ánh và chị Nguyễn Thị 
Như Tuyết lần lượt trình bày được cô đọng như 
sau: 
 
Những công tác đã thực hiện: 
Ủy Ban đã nhận thư chính thức của Thầy Minh 
Giác và ban trị sự chùa Vạn Hạnh cho đất xây 
dựng tượng đài; 
Giấy phép xây dựng do Gemeente Almere cấp 
ngày 9-4-2015; 
Contract đóng cừ và đã thực hiện 3x 7,8m giá € 
1.290; 
Đã ký contract lót gạch khuôn viên tượng đài; 
đảng Việt Tân sẽ không làm móng cho tượng đài 
như đã hứa vì lý do kỹ thuật; 
Để lo phần này có hai cách: 
1. Do nhà thầu làm: offerte từ € 3.000,- tới € 
4.000,- 
2. Mình tự đặt mua vật liệu và mướn người đổ bê 
tông. Dự tính tất cả khoảng € 2.000,- 
Về mặt tài chánh để thực hiện tượng đài được 
anh Tạ Trung Hiếu và chị Nguyễn Thị Như Tuyết 
cho biết là Ủy Ban còn thiếu hụt một khoảng tiền 
7 ngàn euro để thực hiện những phần như: trang 
trí khuôn viên (cột cờ, lư hương, băng ghế), bia 
khắc chữ và tổ chức lễ khánh thành. 
 
Những công việc chuẩn bị để thực hiện sắp 
tới: 
Hỏi giá làm tấm bia khắc chữ (anh Ánh hỏi bà 
Krol) 
Nội dung chữ khắc trên bia: Ủy ban sẽ thảo ra 
nội dung ngắn gọn, đủ ý nghĩa. Sau đó sẽ phổ 
biến đến các đoàn thể từng ủng hộ tượng đài để 
đón nhận những góp ý bổ túc. Chữ được soạn 

bằng tiếng Việt xong sẽ được dịch ra tiếng Hòa 
Lan và tiếng Anh.  
Khi có hình tượng đài hẳn hòi sẽ xúc tiến gây quỹ 
để lo những công việc kế tiếp. 
Kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ những phần 
việc còn lại như: 
2 cột cờ (+/- € 400) 
Lư hương (+/-  €1.000) 
Bia chử (+/- €1.000) 
Băng ghế (+/- €400) 
Lễ khánh thành (+/- € 4.000,-) 
 
 
 
  

 
 
 

Mẹ Hiền 
 
 
Trên trời có phật Quán Âm 
Dưới trần có mẹ âm thầm vì con 
Hết lời to nhỏ nỉ non 
Lao tâm nhọc sức hao mòn tấm thân 
Miếng cơm manh áo ân cần 
Nắng mưa hai buổi tảo tần đảm đang 
Thăng trầm gánh vác chẳng than 
Lắm khi phiền muộn để tràn lệ rơi 
Muộn phiền rồi cũng dần vơi 
Nụ cười lại nở thảnh thơi nhẹ lòng 
Nhìn thì thật có thong dong 
Nhưng nào thấy được những giòng ưu tư 
Tình thương cho hãy còn dư 
Dư âm nầy gọi tâm từ, từ bi 
Mong rằng có sự huyền vi 
Cầu trời phật độ hộ trì trẻ thơ 
Tâm không lạc lõng bơ vơ 
Sớm tìm thấy bến cập bờ an nhiên 
Thân yên trí định là duyên 
Sống đời hiểu đạo nhu hiền biết tu 
 

HTN  2015 
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Những Dấu Hiệu Khả Quan của Nền 
Kinh Tế Hòa Lan 
 Trong lúc chính trường Hòa Lan ngưng hoạt 
động để nghỉ hè thì Nha Hoạch Định Kinh Tế 
Trung Ương (het Centraal Planbureau-het CPB) 
đã công bố những dự đoán khá lạc quan về kinh 
tế của quốc gia này cho năm nay cũng như cho 
năm tới. Het CPB ước tính rằng trong năm 2015 
kinh tế Hòa Lan sẽ tăng lên với 2 %. Năm sau, 
nó sẽ tăng lên với 2,4 %, đánh dấu một sự phát 
triển nhanh hơn so với dự kiến trước đây. Một 
trong những yếu tố gốp phần tạo nên biến 
chuyển tích cực này là quyết định giảm thuế mà 
Nội Các Rutte II sẽ ban hành vào năm 2016. 

 
   Theo thông lệ thì vào tháng Chín, nội các sẽ đệ 
trình lên Quốc Hội, bao gồm Hạ Viện và Thượng 
Viện, ngân sách cho năm mới. Ngân sách phải 
được đa số tại hai cơ quan lập pháp này chấp 
thuận. Nếu không thì nội các sẽ sụp đỗ. Như đã 
lặp đi lặp lại nhiều lần trong mục này, Nội Các 
Rutte II chỉ có đa số tại Hạ Viện. Trong thời gian 
qua, nó đã phải dựa vào một thỏa hiệp với ba 
đảng “đối lập xây dựng” là ChristenUnie, D66 và 
SGP để đạt được một đa số tại Thượng Viện. 
Năm nay thì liên minh bán chính thức giữa Nội 
Các Rutte II và ba đảng nói trên không còn có đa 
số quá bán tại Thượng Viện nữa, và Nội Các 
Rutte II cũng chưa tìm được thêm một đồng minh 
nào khác để giúp nó vượt qua cửa ải lập pháp 
này. Tuy vậy nhưng Thủ Tướng Mark Rutte và 
các đồng nghiệp của ông không hề lo ngại về sự 
kiện đó. Lý do chính khiến cho họ lạc quan về 
tương lại chính trị của mình là túi tiền quốc gia 
mà họ đang cai quản đã bắt đầu đầy trở lại, tạo 

điều kiện cho họ cắt giảm thuế cho công dân 
cũng như làm những việc đắc nhân tâm khác.  
 
Trước khi đi nghỉ hè, Nội Các Rutte II đã công bố 
là họ sẽ đề nghị Quốc Hội giảm mức thuế với 5 
tỷ Euro trong ngân sách cho năm 2016. Và cách 
đây vài hôm, nội các này lại cho hai đảng thân 
chính là VVD và PvdA biết rằng họ còn có thêm 
750 triệu Euro mà hai đảng - nói một cách nôm 
na - muốn làm gì thì làm. (“Van het kabinet 
mogen de coalitiepartijen kiezen waar het geld 
naartoe gaat.”) Theo tin cho hay thì hai đảng thân 
chính muốn dùng phần lớn số tiền nói trên để cải 
thiện guồng máy quốc phòng cũng như hệ thống 
điều dưỡng người cao niên. 
 

 
Như đã trình bày ở trên, tuy Nội Các Rutte II hiện 
giờ chưa biết nó sẽ có thể giành được đa số tại 
Thượng Viện cho ngân sách năm 2016 hay 
không, nhưng nó vẫn không sợ là nó sẽ sụp đỗ, 
vì nó tin rằng  sẽ có đủ Thượng Nghị Sĩ thuộc 
khối đối lập không dám bỏ phiếu bác bỏ một ngân 
sách có tác dụng nâng cao mãi lực của nhiều 
người dân Hòa Lan một cách đáng kể sau cơn 
khủng hoảng kinh tế kéo dài lâu năm. Chúng ta 
không biết có tiền mua tiên có được hay không, 
nhưng Thủ Tướng Rutte lại toan tính rằng dù sao 
đi nữa thì tiền sẽ có thể mua được đa số phiếu 
tại Thượng Viện, giúp nội các do ông cầm đầu 
tiếp tục lèo lái con thuyền quốc gia cho đến khi 
mãn pháp nhiệm vào năm 2017. Sự lạc quan này 
đã được phản ảnh trong những bức hình chụp 
lúc Rutte cùng các thành viên của nội các đi chơi 
ở bải biển Wassenaar vào ngày 18 tháng Tám 
vừa qua để chuẩn bị tinh thần cho mùa sinh hoạt 
chính trị sắp tới. 
 
23/08/2015 
 
(Ông Năm Chuột tổng họp các sự kiện và ý kiến 
lấy từ báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và 
mạng lưới thông tin toàn cầu.) 
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    Tin Thế Giới 

 

 
 

 
Bi kịch Chủ nghĩa Xã hội ở Venezuela 
giai đoạn cuối 
Theo Việt Đại Kỷ Nguyên: Một số nhà phân tích 
đã cảnh báo gần đây rằng nguy cơ sụp đổ của 
nền kinh tế siêu lạm phát của Venezuela đã đạt 
đến giai đoạn cuối cùng của nó. Với lạm phát đã 
tăng lên ít nhất là 65%, tỷ lệ tội phạm ở vị trí số 
hai trên thế giới và với tình trạng thiếu lương thực 
toàn diện và mãn tính, đoạn video dưới đây cho 
thấy tình trạng bất ổn xã hội lớn trong “thiên 
đường xã hội chủ nghĩa” của ông Maduro … và 
có lẽ quan trọng hơn, Venezuela cho chúng ta 
thấy đây là sự kết thúc của bất kỳ hệ thống tiền 
tệ nào không có thực lực đảm bảo, theo trang 
web Zero Hedge. 
 

 
 
Nội tệ mất giá 700%. Người đàn ông trong ảnh 
đang cầm chiếc bánh được gói bằng một tờ tiền 
2 Bolivar của Venezuela thay chức năng của một 
tờ giấy ăn. Siêu lạm phát của Venezuela đạt đến 
giai đoạn cuối cùng của nó. Đây có thể là quá 
muộn cho chính phủ để ngăn chặn sự sụp đổ 
hoàn toàn của hệ thống tiền tệ. Đồng Bolivar 
đang trong quá trình chuyển từ một phương tiện 
thanh toán thành một tờ giấy nhóm lò. Những 
người Venezuela biết đổi tiền tiết kiệm của mình 
thành vàng hoặc ngoại tệ khác vào thời điểm 
thích hợp sẽ có thể sống sót trong tình hình này. 
 

Cố Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, với 
khuynh hướng Mác-xít, bất chấp những thất bại 
của các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở khắp mọi 
nơi, đã chọn thực hiện một ý thức hệ “Bolivare” 
dựa trên nguyên tắc nhà nước kiểm soát nền 
kinh tế, quốc hữu hóa, ngân sách xã hội khổng lồ 
và bỏ qua các quy luật của thị trường tự do. Kết 
quả là, Venezuela, từng là một nước giàu nhất ở 
Mỹ Latin, giờ đây đã trở thành một nước có tỷ lệ 
lạm phát cao nhất, một thị trường chợ đen khổng 
lồ và một nền kinh tế đổ nát. 
 
Ở Romania trong những năm cuối của chế độ 
cộng sản xuất hiện những hàng dài người đợi 
mua giấy vệ sinh. Tình hình tương tự hiện cũng 
đang xảy ra ở Venezuela. 
 

VỤ NỔ TẠI THIÊN TÂN TRUNG QUỐC 
 

 
 
Cho dù người dân đại lục đã từng chịu qua đủ 
loại khủng bố, nhưng vụ nổ xảy ra ở nhà kho 
chứa chất nguy hiểm của công ty Thụy Hải, tại 
khu Tân Hải của thành phố Thiên Tân vào lúc 
giữa đêm 12 tháng 8 vừa qua khiến mọi người 
đều phải kinh hoàng, các nhân chứng cho biết nó 
giống như một kịch bản ngày tận thế của 
Hollywood. Hậu quả thương vong trong vụ này, 
đối với Đảng cộng sản Trung quốc, dường như 
chỉ là trò chơi với các con số, nhưng các bức ảnh 
và vidéo tại hiện trường đều cho biết đã có 
thương vong nghiêm trọng, thậm chí các nhân 
viên cứu hỏa xông vào sau đợt đầu vụ nổ đầu 
tiên đều bốc hơi hoàn toàn, theo đúng nghĩa đen.  
 
Đối mặt với thảm kịch trời long đất lở này, hành 
động của Đảng cộng sản Trung quốc là che đậy 
chân tướng của sự việc, mặc cho các nạn nhân 
trở thành oan hồn uổng tử. Trước mắt, các câu 
hỏi về nguyên nhân, trách nhiệm, và con số 
thương vong cụ thể của vụ nổ, v.v… đều được 
trả lời bằng một câu ngắn gọn: “Không biết!” 
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Tổ chức Môi trường Thế giới tỏ ý lo lắng về hậu 
quả sau vụ nổ: bụi phóng xạ, đặc biệt là các chất 
độc hại làm ô nhiễm nguồn nước và trong không 
khí. Đối với vụ nổ ở Thiên Tân, thời báo Times 
của Mỹ cho biết, theo báo cáo của chuyên gia về 
sức khỏe và môi trường của Úc, Ravi Naidu, cho 
rằng: Không chỉ các loài động vật, mà cả các vi 
sinh vật cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi độc tố hóa 
chất sau vụ nổ; Naidu cũng chỉ ra rằng một vụ nổ 
như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường 
mà còn tác động đến tâm thần, tâm lý của nhiều 
người dân, đây là một vấn đề cần được quan 
tâm. 
 

Hoa Kỳ: 'Trung Quốc dùng mật vụ trên 
đất Mỹ' 
Theo BBC: Chính quyền Obama đã cảnh báo 
Trung Quốc về việc sử dụng mật vụ trên đất Mỹ 
để tạo áp lưc với người Trung Quốc định cư hiện 
bị chính quyền truy lùng, theo New York Times.  
 
Bắc Kinh đang thực hiện một chiến dịch toàn cầu 
nhằm hồi hương người bỏ trốn khỏi Trung Quốc 
để thu hồi tiền của bất minh, báo này đưa tin và 
dẫn lời giới chức Mỹ muốn ẩn danh. Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ nay buộc phải dùng biện pháp cảnh 
báo giới chức Trung Quốc về các hoạt động này, 
bài báo cho biết. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm 
chính thức Hoa Kỳ vào tháng tới. Chương trình 
bị cáo buộc – được cho là có tên 'Chiến dịch Săn 
Cáo' của Bắc Kinh – tách rời với các hoạt động 
gián điệp mà thường xuyên của Trung Quốc đối 
nhắm vào Hoa Kỳ. The New York Times cho biết 
mật vụ làm việc dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an 
Trung Quốc và có thể nhập cảnh bằng visa du 
lịch hoặc visa thương mại. Chiến thuật của họ 
được cho gồm cả việc đe dọa người nhà hiện còn 
ở Trung Quốc. Hơn 930 nghi phạm trên thế giới 
đã bị đưa về Trung Quốc kể từ năm ngoái theo 
chương trình này, tờ báo cho biết, dẫn nguồn từ 
Bộ Công an Trung Quốc. 
 

 
 
 Những người mà Bắc Kinh truy tìm theo Chiến 
dịch Săn Cáo được cho là người Trung Quốc nổi 

tiếng định cư ở nước ngoài, đã bị Trung Quốc 
truy lùng do tham nhũng kinh tế hoặc điều mà 
Trung Quốc coi tội phạm chính trị. 

 
Chứng khoánTrung Quốc tiếp tục giảm 
 Theo BBC: Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục 
giảm điểm, bất chấp nỗ lực bình ổn thị trường 
của Bắc Kinh. 
Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,3% xuống 
còn 3.751,48 điểm. 
Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 1,1% 
xuống còn 22.905,80 điểm. 
Các sàn chứng khoán khác tại châu Á cũng giảm 
điểm vào ngày 20/8 do tâm lý lo ngại trước việc 
tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và tình 
hình bất ổn trên thị trường chứng khoán nước 
này. 
 

 
 
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng giảm 0,4% 
xuống còn 20.142,81 điểm. 
Tại Nam Hàn, chỉ số Kospi giảm 0,5% xuống còn 
1.930,61 điểm. 
Tâm lý các nhà đầu tư cũng bị tác động do diễn 
biến tại Wall Street, nơi chứng khoán của các 
công ty dầu mỏ bị trượt giá mạnh do giá dầu thô 
giảm. Biên bản từ cuộc họp tháng Bảy của ngân 
hàng trung ương Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang, 
cũng không thể gây tác động tích cực lên thị 
trường. 
Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng đã sắp đến lúc 
tăng lãi suất, nhưng vẫn tỏ ra lo ngại trước nguy 
cơ lạm phát cũng như diễn biến của nền kinh tế 
toàn cầu. 
 

Đền Thái Lan bị đánh bom : Thủ phạm 
không hành động đơn độc 
RFI: Ngôi đền Erawan, thủ đô Bangkok, bị khủng 
bố bằng bom hôm thứ Hai, 17/08, hôm nay 
19/08/2015 đã mở cửa trở lại. Thủ phạm bị truy 
lùng ráo riết. Nhiều giả thuyết được đưa ra, 
nhưng cảnh sát Thái Lan nghiêng về khả năng 
đằng sau thủ phạm là cả một mạng lưới hỗ trợ. 
9 giờ sáng ngày 19/8, một nhóm vài chục sư tăng 
đã làm lễ mở lại ngôi đền thờ Ấn giáo Erawan. 
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Trung tâm hành hương nổi tiếng này đã khôi 
phục lại diện mạo, sau vụ đánh bom kinh hoàng. 
Chỉ còn những hàng lan can bằng sắt bị méo mó 
cho thấy dấu vết của thảm kịch chưa từng có tại 
Bangkok, khiến 20 người thiệt mạng, hơn 120 
người bị thương, trong đó có 68 người ở trong 
tình trạng trầm trọng. 
 

 
 
Cảnh sát trưởng Thái Lan, Somyot 
Poompanmoung, tuyên bố : « Thủ phạm không 
hành động một mình…. Chúng tôi cho rằng có 
những người giúp anh ta, có thể là người Thái 
Lan ». Cảnh sát kêu gọi nhân chứng và hứa tặng 
thưởng một triệu bath (tương đương 24.500 đô 
la) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ 
phạm. 
 
Còn theo thủ lãnh tập đoàn quân sự, Thủ tướng 
Prayut Chan-O-Cha, được AFP trích dẫn, cảnh 
sát đang điều tra về các đe dọa báo trước vụ 
đánh bom được đưa ra trên Facebook, mà tác 
giả có thể là một nhóm « chống tập đoàn quân 
sự » có cơ sở tại miền Đông Bắc. Có 11 du khách 
nước ngoài trong số ít nhất 20 người thiệt mạng. 
Trong số các nạn nhân có người Trung Quốc, 
người Singapour, một người Indonesia, một 
công dân Anh cư trú tại Hồng Kông, và nhiều 
người trong một gia đình Malaysia. Trung Quốc, 
Úc, Philippines, Singapre kêu gọi kiều dân thận 
trọng. 

 
Mật vụ Triều Tiên đồng loạt chuyển 
nghề vì... sợ trả thù 
Theo Infonet: Rất nhiều mật vụ an ninh Triều 
Tiên, những người đóng vai trò là cảnh sát ngầm, 
đang tìm cách bỏ việc và tìm kiếm những vị trí 
khác an nhàn hơn, ví dụ như nhân viên siêu thị. 
 
Theo báo cáo của tờ Daily North Korea, sở dĩ 
ngày càng nhiều mật vụ, nhân viên an ninh của 
chính quyền Bình Nhưỡng muốn bỏ việc là do lo 
sợ phải đối mặt với sự trả thù của những người 
dân từng bị lực lượng này bắt giữ và tra khảo 

trong quá trình điều tra, thẩm vấn. Một nguồn tin 
ở tỉnh Bắc Hamkyuing cho Daily NK biết: “Ngày 
càng có nhiều cảnh sát ngầm cảm thấy không an  
 

 
 
 
tâm về tương lai, đặc biệt là những ai đã từng lợi  
dụng quyền hạn để ngược đãi người dân. Vì vậy, 
họ đang tính rời bỏ vị trí của mình. Họ nói rằng 
rất lo sợ người dân sẽ trả thù. Nhiều mật vụ cũng 
muốn đi tìm công việc mới, một công việc có thể 
đảm bảo thu nhập cho họ”. Cũng theo nguồn tin 
này, so với thời lãnh đạo trước kia, hiện nay việc 
theo dõi và kiểm soát người dân ngày càng trở 
nên phổ biến, dẫn đến sự bất bình và tức giận 
trong công chúng. Điều này khiến cho các cảnh 
sát ngầm, lực lượng trực tiếp thực thi lệnh của 
chính quyền, muốn mau chóng tìm cách nghỉ hưu 
sớm. 
 
Trong những năm trở lại đây, Triều Tiên thường 
xuyên xảy ra các vụ tấn công do những người 
dân tìm cách trả thù lực lượng mật vụ an ninh. 
“Riêng ở thành phố Chongjin, một vài năm trước, 
người đứng đầu cơ quan mật vụ một quận đã bị 
đánh tới tấp vào phần sau gáy, khiến người này 
tử vong tại chỗ”, nguồn tin của NK Daily nói. 
 
TIN THẾ GIỚI (QHT tổng hợp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lời hay- ý đẹp 

Tình yêu của mẹ như nắng ấm, ngọt 
nào và dễ thấy. 

Tình yêu của cha như trời đêm, lặng 
im nhưng vô cùng sâu thẳm 
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Tin Việt Nam     

 
 
Một Việt kiều bị bắt sau 25 năm có 

lệnh truy nã tại quê nhà: 

 Một Việt kiều Mỹ vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa 

bắt giữ hôm 3/8 vì lệnh truy nã 25 năm trước về 

tội cướp ghe đi vượt biên. Có nhiều ý kiến cho 

rằng thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự của 

vụ việc trên đã hết. 

 

Ông Bùi Văn Tánh, sinh năm 1956, trước đây có 
hộ khẩu thường trú ở phường Vĩnh Trường, TP. 
Nha Trang. Truyền thông trong nước trích hồ sơ 
của công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vào tháng 
7/1980, ông Tánh cùng một nhóm bạn đến bãi 
biển phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, chơi. 
Khi thấy một chiếc ghe chuẩn bị ra khơi, nhóm 
này đã xông vào khống chế chủ và cướp ghe, 
vượt biển trốn sang Philippines. Sau 6 tháng tị 
nạn, ông Tánh được bảo lãnh sang Mỹ định cư 
từ đó đến nay. Đầu tháng 8 năm 2015, ông Tánh 
trở về nước thăm gia đình thì bị công an tỉnh 
Khánh Hòa bắt giữ. Lúc này, ông mới biết mình 
đã bị truy nã từ ngày 24/7/1990, tức 25 năm 
trước. 
 
Còn thông tin trên VOV(đài tiếng nói Việt Nam) 
và Báo Khánh Hòa thì đăng thông tin mập mờ, 
bất nhất rằng: Theo các cơ quan điều tra cho biết, 
trước tháng 7/1990, Tánh cùng một số người 
tham gia vượt biển trốn ra nước ngoài. Tuy 
nhiên, trong khi lực lượng Công an phát hiện và 
truy bắt, hầu hết số người tham gia đón tàu vượt 
biển bỏ chạy. Riêng Tánh đã cùng 3 thanh niên 
khác dùng vũ lực cướp tàu và trốn ra nước ngoài. 
VOV có đăng hình chụp Quyết Định Truy Nã ông 
Tánh nhưng không cho thấy ngày tháng ,con 

dấu, chữ ký của quyết định này. Trong khi đó, tờ 
Khánh Hòa lại đưa tin “Đầu Tháng Bảy, 1990, 
ông Tánh cùng một số người tham gia vượt biển 
trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, do lực lượng công 
an phát hiện và truy bắt, nên số người tham gia 
đón tàu vượt biển phải bỏ chạy. Riêng ông Tánh 
lúc đó cùng ba thanh niên khác đã dùng vũ lực 
cướp tàu, bỏ trốn ra nước ngoài.” 
 

 
 

Nông nghiệp cõng hơn 1.000 loại phí, 
lệ phí 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội CSVN sáng10/8, 
họp cho ý kiến về dự án Luật phí và lệ phí, thì Bộ 
trưởng Bộ Tài chính CSVN Đinh Tiến Dũng cho 
biết riêng trong lĩnh vực nông nghiệp hiện có đến 
90 lệ phí và 937 khoản phí, lớn nhất là thú y, tính 
ra là hơn 1.000 loại phí và lệ phí. Một quả trứng 
đếm ra đếm vào 14 lần để thu phí, vì theo Thông 
tư 04-2012 quy định phí tính theo từng quả trứng. 
Khi điều hành, các đơn vị kiểm định đếm trứng 
ăn tiền. Trâu, bò, heo, gà cũng đếm con thay vì 
phải chọn mẫu và tính tiền chỉ trên mẫu đó khi 
kiểm định. Ngoài ra phí sử dụng đường bộ với xe 
máy, có tác động lớn đến dư luận xã hội và đang 
gây bất bình trong dân chúng. 
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 “Thương hiệu Việt vươn ra biển lớn” 
là thương hiệu lừa đảo? 
 
Theo VN Exodus: “Chương trình: Không cần làm 
gì hết mà vẫn có tiền! Chỉ ở nhà ăn và chơi thôi! 
Bỏ ra 9,3 tỷ đồng, thu về 450 tỷ.  
 

 
 
Tỷ suất lợi nhuận là 4800%” Đó là những điều 
mà những người tham gia khóa huấn luyện của 
Liên Kết Việt đã được nghe. Ông Lê Xuân Hà, 
tức Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Liên Kết Việt (tức công ty Cổ phần Liên kết Sản 
xuất – Thương mại Việt Nam) và là Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Thiết bị Y tế Bộ Quốc Phòng. Liên 
Kết Việt là công ty lừa người dân Việt Nam qua 
bán hàng đa cấp, 1 vốn 48 lời. Chẳng lẽ Việt Nam 
muốn đưa thương hiệu lừa đảo này vươn ra biển 
lớn?  
 
Ông Lê Xuân Hà chụp với Thượng tướng, Viện 
sĩ Nguyễn Huy Hiệu – nguyên Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng. Mặc dù Thượng tướng Nguyễn Huy 
Hiệu nói rằng ông chưa từng tham gia hoạt động 
kinh doanh hay điều hành tại bất kỳ công ty nào 
của Liên Kết Việt, nhưng ông Hiệu đã tham gia 
các hoạt động của công ty này như cắt băng khai 
trương văn phòng mới của Liên Kết Việt.  Ông Lê 
Xuân Hà cũng được các lãnh đạo cao cấp như 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Doan tặng bằng khen, kỷ niệm 
chương trước đây. Người ta nghi ngờ rằng đây 
là những công ty “sân sau” của các quan chức 
cấp cao CSVN, hay còn gọi là các nhóm lợi ích. 
 

Lỡ bắt rồi nên phải xử 
VietNamnet: Phó Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp 
Trung ương của CSVN Lê Thị Thu Ba phản ánh 
do chưa rõ nguyên tắc suy đoán vô tội mà có 
trường hợp lỡ bắt rồi nên phải xử, phải tuyên 
phạt cho tương xứng. 

 
(Trong hình: Viện trưởng Viện kiểm sát Tối cao 
Nguyễn Hòa Bình người được cho là đã làm oan sai 
rất nhiều người.) 
 

Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng nội dung 
nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong dự thảo còn 
chung chung, chưa đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa 
Hiến pháp. Ủy ban này muốn điều chỉnh thành: 
"Người bị buộc tội được coi là không có tội cho 
đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục 
do bộ luật này quy định và có bản án kết tội của 
tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và 
không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội 
theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định thì 
cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
phải kết luận người bị bắt, người bị tạm giữ, bị 
can, bị cáo không có tội”. Ban chỉ đạo Cải cách 
tư pháp Trung ương, ủng hộ làm rõ nguyên tắc 
này trong bộ luật để khắc phục tình trạng phổ 
biến hiện nay là chỉ tập trung chứng minh tội 
phạm. "Thậm chí có những trường hợp lỡ bắt rồi, 
vẫn phải xử một tội nào đó, tuyên một hình phạt 
nào đó cho tương xứng", bà Thu Ba phản ánh. 
 

Gánh nặng nợ công tăng lên khi VND 
xuống giá 
Dân Trí: Sáng ngày 13/8, Ngân hàng Nhân dân 
Trung Quốc tiếp tục gây sốc cả thế giới bằng việc 
phá giá Nhân dân tệ (CNY) so với USD ngày thứ 
3 liên tiếp. Tỉ giá CNY so với USD giảm thêm 
1,1%, thấp hơn hai mức 1,9% và 1,6% trong hai 
ngày 11 và 12/8. Ngân hàng Nhân dân Trung 
Quốc hôm 12/8 thông báo tỉ giá hối đoái sẽ được 
dựa trên những diễn biến thị trường toàn cầu qua 
đêm và CNY vào lúc đóng cửa ở phiên giao dịch 
trước được mua bán với giá nào. Động thái này 
châm ngòi cho quan ngại về một cuộc chiến tranh 
tiền tệ, trong lúc Bắc Kinh tìm cách thúc đẩy xuất 
khẩu. Trung Quốc đang “ôm mộng” tham vọng 
đẩy hàng rẻ mạt tràn ra thế giới 
Nhìn vào cơ cấu kim ngạch xuất - nhập khẩu, Việt 
Nam chủ yếu nhập khẩu thiết bị máy móc, 
nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất xuất 
khẩu, và nhập nhiều sản phẩm nguyên - phụ liệu 
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từ Trung Quốc. Mặc dù xuất khẩu của Việt Nam 
ở khía cạnh nào đó có cạnh tranh với Trung 
Quốc, tuy nhiên các sản phẩm xuất khẩu của Việt 
Nam và Trung Quốc không giống nhau do Trung 
Quốc có công nghệ tiên tiến hơn. 
Khi ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phá giá 
CNY 3 ngày liên tiếp và Ngân Hàng Nhà Nước 
VN phải điều chỉnh tăng biên độ tỉ giá từ +/-1% 
lên +/- 2% vào ngày 12.8. Bên cạnh đó, Nhật Bản 
là một trong những quốc gia tài trợ ODA 
 

 
 
lớn nhất cho Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với 
việc khi tỉ giá biến động ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc trả nợ ODA của Chính phủ Việt Nam. Về 
logic, khi đồng USD mạnh hơn, nhiều người dân 
có tâm lý thích nắm giữ tiền USD hơn VNĐ. USD 
và vàng có thể được coi là kênh trú ẩn an toàn. 
Vì vậy có thể dẫn tới tình trạng các nhà đầu tư 
rút vốn khỏi Việt Nam. Trái phiếu chính phủ Việt 
Nam sẽ giảm giá và kém hấp dẫn vì các nhà đầu 
tư lo ngại VNĐ sẽ còn bị mất giá hơn nữa. Để 
hấp dẫn các nhà đầu tư, Chính phủ buộc phải 
nâng lãi suất cho trái phiếu chính phủ. Điều này 
dẫn tới hệ quả là Chính phủ cần nhiều VNĐ hơn 
để trả cho khoản lãi suất cao đó. Điều đó khiến 
VNĐ lại càng mất giá. Kịch bản có thể diễn ra 
như sau: VNĐ mất giá - USD mạnh lên - Trái 
phiếu chính phủ kém hấp dẫn - Chính phủ nâng 
lãi suất trái phiếu - Gánh nặng trả lãi suất lại đè 
nặng lên Chính phủ. 
 
TIN VIỆT NAM (QHT tổng hợp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
TIẾNG LÒNG MẸ 
 
Chuyển ngữ (from: Love me now) 
 
Nếu có lúc nào con thương Mẹ 
Hãy nói đi : con thương Mẹ bây giờ 
Khi trái tim Mẹ còn nhận biết 
Tâm hồn con dịu ngọt, ngây thơ 
 
Nói thương Mẹ bây giờ, con nhé ! 
Đừng chờ khi Mẹ yên giấc nghìn thu 
Dòng "THƯƠNG TIẾC" khắc vào bia mộ 
Lạnh lùng như phiến đá âm u 
 
Nếu có lúc nào con thương Mẹ 
Nói đi con, dù chỉ một lời thôi ! 
Mẹ sẽ luôn nâng niu trân quý 
Và mang theo trong tâm khảm suốt đời. 
 
Hướng Dương-ptm 
Vu lan-Mùa báo hiếu 
 

 

Lời hay ý đẹp 

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể 
đem theo mình khi ra đi, và nó khiến kết 
thúc thành dễ dàng 

Louisa may Alcott 
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Phỏng vấn Du Ca Fa Thăng 

về Lịch sử Cá Nhân và Sinh họat Du Ca 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện & hiệu đính 

Lời Giới Thiệu: Trong bài phỏng vấn này, 

Trangđài xin giới thiệu một khuôn mặt ‘trẻ mãi 

không già’ mang tên Fa Thăng, hay Du Ca 

Nguyễn Quyết Thắng. Ông ‘trẻ mãi không già’ vì 

bất cứ nơi nào ông đặt chân đến, ông đều mang 

theo những điệu nhạc trong sáng và lời ca đầy 

nhiệt huyết. Và ông đã làm việc này trong ngót 

50 năm, mà vẫn không ngơi nghỉ. Đã vậy, ông 

còn mở rộng sinh hoạt sáng tác tại hải ngoại, để 

đáp ứng nhu cầu hát tiếng Việt của các thế hệ 

không thành thạo tiếng Việt. Trân trọng kính mời 

độc giả đi lại những chặng đường đời của Fa 

Thăng, song song với lịch sử Du Ca và lịch sử 

dân tộc. 

  

TGT: Kính chào Chú Fa Thăng. Chân thành cám 
ơn Chú đã nhận lời cho Trangđài phỏng vấn Chú 
về lịch sử cá nhân và sinh họat Du Ca. Xin phép 
được bắt đầu với câu hỏi về hòan cảnh sinh 
trưởng của Chú. Thưa Chú, Chú sinh ra năm nào 
và ở đâu? Thời thơ ấu của Chú có những điểm 
nào đáng nhớ? 
  
NQT: Vâng, xin chào cô Trangđài. Tôi sinh năm 
1949 tại Hà Nội, nhưng đến năm 1954 thì theo 
cha mẹ di cư vào miền Nam, cho nên những ký 
ức kỷ niệm thưở ấu thời nơi sinh ra không thể 
nhớ được ngoài những địa danh đã lưu lại một 
thời gian ngắn như Quảng Trị, Biên Hòa, Sài 
Gòn, và cuối cùng Banmêthuột là nơi đã giữ chân 
tôi từ năm 1957 cho tới 1981, tôi nhận đó là quê 
hương thứ hai của tôi, bởi vì tất cả những kỷ 
niệm của thời mới lớn, một trời đầy hoa mỹ, tuổi 
của mơ ước, của tương lai tình yêu và lý tưởng, 
vì thế tôi yêu vùng đất cao nguyên này lắm, mặc 

dù mưa dầm rả ríc, cho dù gió bụi quanh năm, 
hoặc suối reo, hoa nở, tôi luôn cảm thấy hạnh 
phúc. Cho đến khi chiến tranh tìm đến khung trời 
này thì chung quanh chỉ thấy một sự tàn phá, đau 
thương và mất mát. Điều tôi không bao giờ quên 
được là ở đó tôi còn có mẹ già cùng mộ chí của 
cha, có các em và các cháu , cùng các bằng hữu 
văn nghệ đã một thời sinh hoạt chung trong đoàn 
Ấu Thiếu Nhi và Phong Trào Du Ca Việt Nam 
trước đây . 
  
TGT: Thưa Chú, Chú có còn chút ấn tượng nào 
về cuộc di cư vào Nam không? Hay còn nhớ 
những câu chuyện kể lại trong gia đình về biến 
cố này theo kinh nghiệm của gia đình Chú? 
  
NQT: Lúc đó tôi mới lên 5 tuổi, còn nhỏ quá 
chẳng biết gì, chỉ nhớ lờ mờ vào một sáng tinh 
mơ bố mẹ tôi đắt theo 3 đứa con, leo lên 1 chiếc 
xe GMC thì phải, rời Hà Nội sau lại chuyển qua 
xe lửa vào đến Sàigòn, trong tuổi này thì chẳng 
quan tâm, chẳng hề nhớ, và cũng chẳng biết là 
mình đi đâu và tại sao phải đi. Có lẽ bố mẹ tôi 
cũng đã giải thích hoặc đã kể lại nhưng đến giờ 
thì chẳng nhớ nữa, chắc chắn bố mẹ tôi không 
muốn cho con cái thấy cảnh chiến tranh, tuy 
nhiên sau này bố mẹ tôi thường nhắc nhớ về 
khung trời xa xôi nơi ra đời, và mong ước đất 
nước thôi chiến tranh, hết chia phôi sẽ lại được 
trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng thời gian trôi 
quá nhanh, và cuộc chiến phân ly thì quá dài, lúc 
có thể trở về được, thì mọi khung cảnh và hoàn 
cảnh đã thay đổi, cha tôi đã gìa và qua đời tại 
Banmêthuột, còn chúng tôi nay đã lưu lạc nơi xứ 
người. 
  
TGT: Như Chú nói, Ban Mê Thuột là quê hương 
thứ hai của Chú, nhưng có lẽ là quê hương thật 
sự, vì Chú không biết nhiều về nơi chôn nhau cắt 
rốn là Hà Nội. Vậy tuổi thơ của Chú ở Ban Mê 
Thuột, từ lúc lên tám, đã diễn ra như thế nào? 
Tuy ở trong Nam, nhưng chắc nếp sống gia đình 
vẫn mang ảnh hưởng miền Bắc? Cảnh thiên 
nhiên ở vùng này có lẽ ảnh hưởng nhiều đến đời 
sống tình cảm tâm lý của một cậu bé đang lớn? 
  
NQT:   Cuối năm 1956 gia đình tôi từ Tuy Hoà 
chuyển lên Banmêthuột,  tôi học lớp tư  trường 
tiểu học Nguyễn Công Trứ nơi có cây đa to giữa 
sân trường với chúng bạn dễ mến, điều làm tôi 
say mê nhất trong bậc tiểu học là vẽ , thấy vật gì 
trước mắt ngắm nghía xong là vẽ, vẽ truyền chân 
rồi đến chân dung, thầy Sơn dậy lớp nhất  luôn 
cho tôi điểm cao về môn vẽ, tôi yêu qúi thầy lắm. 
Bố tôi xin cho tôi được vào sinh hoạt với Hướng 
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Đạo, trong nghành sói con. Cũng nhờ những sinh 
hoạt lành mạnh trong Hướng Đạo mà tôi đã trở 
nên mạnh dạn tự tin hơn, biết trách nhiệm và biết 
yêu mến quê hương, mê từng con suối, thích 
từng bụi cây ngọn cỏ, tôi thích lửa trại, cảnh thiên 
nhiên hùng vĩ của núi rừng làm con người dễ 
thêu dệt những ước mơ và trừu tượng, và sẵn 
sàng làm tất cả những gì mà người ta gọi là công 
tác xã hội - là việc thiện ... nhờ có Hướng đạo tôi 
được làm quen với con người và đất nước rõ 
hơn, tôi rất qúi mến Phong trào Hướng Đạo Việt 
Nam. 
  
Bước vào ngưỡng cửa Trung học, tôi về sống với 
bác tôi ở Sài gòn, tôi đã bị ảnh hưởng âm nhạc  
lôi cuốn theo với những âm thanh của những bản 
nhạc nước ngoài do đám anh họ của tôi thường 
chơi, nên  tôi học lóm theo cách đánh đàn guitar 
luôn cả hát và đánh trống, rất nhanh… Rồi cũng 
đến một ngày, những bản nhạc ngoại quốc kia 
cũng nhạt phai trong tôi - lúc ấy mới 13 tuổi. Sự 
thèm muốn những ngôn từ  của tiếng mẹ đẻ trong 
âm nhạc Việt Nam trỗi lên mãnh liệt, mỗi ngày đi 
bộ đến trường học phải đi ngang qua rất nhiều 
cửa tiệm bán nhạc, hoặc quầy xạp trên đường 
phố  Sàigon nghe vẳng ra tiếng nhạc với đủ mọi 
giọng hát , tôi lục lọi tự tìm kiếm cho mình bản 
nhạc đắc ý để chơi, nhưng dường như chỉ thấy 
nhạc tình cảm của lứa đôi. 
  
Năm 1963, trở về Banmê,  tôi thành lập một ban 
nhạc riêng với các bạn cùng trường Kỹ Thuật Y-
Jút BMT , các thầy giáo đa số còn trẻ tuổi rất thích 
và ủng hộ nhiệt tình, từ đó ban văn nghệ nhà 
trường có rất nhiều giọng hát tham gia, từ học 
sinh cho đến giáo sư thật vui nhộn và đáng nhớ 
... 
  
Tôi tham gia sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử tại 
đây. Những ngày hè của những năm sau đó, tôi 
đều dành thời giờ tham gia công tác hè của các 
học sinh, sinh viên tổ chức đi vào các làng xóm, 
quận lỵ chặt cây đan nứa, cùng nhau dựng lớp 
học, đào hố tiêu , vét mương, đào giếng, tôi 
không có sức để làm việc nặng nhọc như các bạn 
khác nhưng bù lại lúc nào tôi cũng có mặt cổ 
động bằng những bài ca sinh hoạt, trò chơi của 
Hướng Đạo và Phật Tử cho vui nhộn thêm phần 
hào hứng. 
  
Vào một buổi tối 1965, tôi đã nghe được tiếng hát 
của Nguyễn Đức Quang phát ra từ chiếc máy 
radio với những bài ca tuổi trẻ sinh hoạt thanh 
niên thật đúng ý, và từ đó tôi đã tham gia vào 
Phong Trào Du Ca Việt Nam cho đến ngày hôm 

nay. Đó là những ngày tháng thần tiên nhất và 
đáng nhớ của tôi trong tuổi mới lớn, chưa vướng 
bận những ưu phiền của cơm áo, chưa vướng 
mắc đau thương của con người trong vận nước 
điêu linh. 
  
TGT: Thưa Chú, thiên nhiên luôn là môi trường 
nuôi dưỡng tâm hồn nhân bản và sáng tạo tốt 
đẹp nhất cho con người. Có lẽ chính nhờ sự bồi 
thố từ thiên nhiên mà dòng nhạc của Chú rất 
trong sáng, theo như nhận xét của nhiều người. 
Hơn nữa, sinh hoạt hướng đạo cũng đưa thanh 
thiếu niên đến gần hơn với thiên nhiên. Chú đã 
có một tuổi thơ rất lý tưởng với Hướng Đạo, Gia 
Đình Phật Tử, và sau này, tuổi thanh niên với Du 
Ca. Đây là những nền tảng rất vững vàng để giúp 
Chú vào đời. Xin Chú kể thêm về những ngày 
đầu với Du Ca, và những sáng tác Du Ca đầu 
tiên của mình. 
  
NQT: Tôi bị mê hoặc bởi những bài hát của 
Nguyễn Đức Quang, âm điệu bài hát thật lạ lùng 
và mới mẻ "chẳng giống ai " không phải là lời tỏ 
tình cũng không phải lời an ủỉ hay kêu than, mà 
là một lời tuyền đạt , một bầy tỏ và phán quyết. 
Tôi có ý đi tìm cho ra những bản nhạc này, thì 
tình cờ có được những tài liệu này của Du Ca 
Viên Long An trao cho, tôi đã thành lập được một 
toán “Thanh Ca Tác Động” Banmêthuột vào ngày 
25-12-1966, một năm sau đoàn chính thức đổi 
tên thành Đoàn Du Ca Lòng Mẹ Banmêthuột.  
 
Sau những buổi tập hát vào mỗi ngày chủ nhật, 
chúng tôi tham gia sinh hoạt với các đoàn thể bạn 
khác như Thanh Sinh Công, Gia đình Phật Tử, 
Hướng Đạo, và ngay trong các bệnh viện để ủy 
lạo thương binh. Với lòng non choẹt của học sinh 
lớp đệ lục bậc trung học, chúng tôi dắt nhau đến 
các trường từ tiểu học cho đến trung học, không 
chỗ nào không có mặt chúng tôi, mọi người có 
thể cùng hát theo chúng tôi với những lời bài hát 
ca ngợi quê hương, dân ca, thanh niên ca, và 
sinh hoạt trò chơi lành mạnh. Các bài hát được 
viết trên bảng hoặc trên giấy quay roneo, chúng 
tôi cũng đến hát cho đồng bào sống trong các 
Quận, Làng xã xa xôi nghe những bản dân ca 
quen thuộc hoặc vui đùa với các em nhỏ trong 
xóm, chỉ có khoảng trên chục du ca viên mà 
chúng tôi đã thực hiện được đủ mọi tiết mục, đơn 
ca, song ca, hợp ca, ảo thuật, kịch vui, múa hoạt 
cảnh v..v.. thật là hăng say và thích thú. 
  
Tháng 9 năm 1967, Tôi cùng 3 Du Ca Viên khác 
đại diện cho đoàn du ca Lòng Mẹ Banmethuột về 
Sài gòn tham dự đại hội du ca toàn quốc lần thứ 
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nhất tại trường đại học văn khoa cũ trên đường 
Nguyễn Du, trong buổi thi sáng tác ca khúc tại 
chỗ này, tôi đã được các anh huynh trưởng chấm 
giải nhất bản nhạc "Máu Tim Này Cho Ai" đó là 
một khích lệ rất lớn cho tôi tiếp tục sáng tác 
những bản nhạc đầu tay như: Vắt Tay Lên Trán, 
Gọi Tên Đất Mẹ, Đứa Học Trò Trở Về  v..v. tất cả 
đều được anh chị em trong Phong Trào Du ca 
hưởng ứng, đó là khởi đầu cho sự ham thích 
sáng tác nhạc khúc và sự đam mê vẽ chân dung 
đã trở thành thứ yếu. 
  
TGT: Câu chuyện thật thú vị, thưa Chú. Là một 
người trẻ nhìn về qúa khứ của thế hệ cha mẹ với 
khỏang cách thời gian, cháu vẫn vừa ngưỡng mộ 
những giàu có về tinh thần của họ, vừa thương 
cảm với hòan cảnh chiến tranh mà họ phải đối 
diện. Thưa Chú, ở thời điểm nào thì Chú cảm 
nhận rõ rệt cái khốc liệt của chiến tranh? Và Du 
Ca có phải là cứu cánh, hy vọng cho Chú trong 
sự đối diện đó không? Vì cháu vẫn nghĩ, dòng 
nhạc Du Ca là ánh đuốc giữ cho thanh niên một 
sinh lộ giữa hoang tàn đổ nát. 
  
NQT: Không biết có phải vì ảnh hưởng sống 
trong sinh hoạt tập thể, cộng đồng hay tại nếp 
sống trong một gia đình công chức bình thường, 
mà niềm mơ ước của tôi thật đơn giản mong sao 
khi ra đời sẽ được là một giáo sư chuyên chính, 
bên cạnh đó một sở thích kèm theo nhằm thỏa 
mãn niềm khao khát về nghệ thuật là làm đạo 
diễn phim ảnh, tôi đã theo học những phân khoa 
này tại Sàigòn.  
Nhưng sự yên bình và niềm mơ ước chưa thực 
hiện xong, thì gia đình cùng bằng hữu tại 
Banmêthuột bị tan cửa nát nhà bởi Tết Mậu Thân 
1968, tôi đã trở về, cùng hứng chịu đau thương 
chung của mọi người, đây là thời gian chiến tranh 
đã làm thay đổi cuộc sống và niềm mơ ước của  
người thanh niên trẻ như tôi lúc bấy giờ, vài 
tháng sau đó, tôi cùng chúng bạn gia nhập quân 
đội trong chiến dịch tổng động viên 68, mồi người 
một binh chủng tản mạn khắp nơi, người đi thì 
nhiều , nhưng trở về qủa ít ỏi.  
 
Cuộc chiến thì qúa dài, nhưng cuộc đời binh 
nghiệp của tôi thì qúa ngắn, nó đã chấm dứt sau 
một cuộc đụng độ với quân du kích. Với đôi nạng 
gỗ trong Hội Đồng Y Khoa của QLVNCH, tôi đã 
nhận giấy thương binh giải ngũ năm 1970. Cuộc 
chiến vẫn tiếp tục, và sự tang thương mất mát 
của người dân mỗi ngày một dâng cao, tương lai 
tuổi trẻ VN thật mù mịt, cuộc sống thật khó khăn, 
niềm mơ ước tan biến, sự hy vọng chông chênh, 
và niềm tin rạn nứt. 

Nói trở lại vấn đề văn nghệ thì Du Ca chẳng bao 
giờ rời khỏi tôi, bởi vì trong đó tôi có khá nhiền 
bạn thân và các đàn em qúi mến, chúng tôi vẫn 
còn có nhau, ít nhất cũng còn một hoài bão, với 
bàn tay trắng, một khối óc non nớt của học sinh, 
dắt dìu nhau đi ủy lạo nơi tiền đồn xa xôi, mang 
tình thương đến mọi người nơi quân-dân y viện, 
nơi làng xóm hẻo lánh, nơi trường học và các hội 
đoàn bạn. Phong Trào Du Ca Việt Nam là một 
đoàn thể hoạt động về văn nghệ phục vụ cộng 
đồng, văn nghệ cộng đồng là hình thức văn nghệ 
trong đó cả người nghe lẫn người hát đều cộng 
tác với nhau. Loại văn nghệ này có mục đích tác 
động tinh thần và cảm hóa người nghe hơn là ru 
ngủ, để tất cả cùng ý thức và phục vụ cho cộng 
đồng, xứ sở.  
 
Du Ca diễn đạt tư tưởng của mình qua âm nhạc, 
thơ văn và hoạt cảnh , đến và chia xẻ với mọi 
người với những điều tai nghe mắt thấy, trực diện 
với cuộc sống, nhận diện cuộc chiến cùng nỗi 
đau của người dân, hay niềm hoan lạc của cuộc 
đời. Điều đơn giản nhất để làm tôi qúi mến Du 
Ca là đã đáp ứng cho tôi một hướng đi bằng âm 
nhạc không phải vì thương mại, không phải than 
mưa khóc gió, mà là chỗ chúng tôi tìm lại được 
với nhau qua sự đồng cảm, thân thương chân 
tình, nói với nhau với một ngôn ngữ mộc mạc 
chân thật thoát ra từ trái tim nhịp thở, bằng âm 
thanh đơn giản sẵn có trong không gian. Sự chân 
và thiện luôn là ánh đuốc sưởi ấm lòng người và 
luôn dấn con người đến một vùng hạnh phúc bền 
bỉ, ngay từ trong hoang tàn đi ra, tôi nghĩ là như 
thế. 
  
TGT: Những giấc mơ của tuổi trẻ luôn rất đẹp và 
mạnh mẽ. Chú vẽ đẹp, thích điện ảnh, nhưng 
cuối cùng chỉ theo đuổi âm nhạc - âu cũng có 
những nguyên nhân tất yếu của hoàn cảnh. Thưa 
Chú, kinh nghiệm của Chú trong biến cố Mậu 
Thân 1968 và cuộc tổng động viên đưa cháu đến 
gần với quá khứ chiến tranh hơn. Chú đã bị 
thương ra sao, và làm cách nào Chú đã không 
cần mang nạng gỗ sau này? 
  
NQT: Ha… ha... lại phải trở về với vết thương mà 
tôi tự nhủ lòng sẽ không nhắc đến nữa, bởi vì 
nhắc đến nó là khơi lại một sự đau buồn không 
phải chỉ cho riêng cá nhân mình mà cho cả một 
số đồng đội cùng chịu chung số phận, những 
người trẻ tuổi đầy mộng mơ thật dễ mến mà đã 
phải sớm hy sinh, tôi cũng không hiểu với sự may 
mắn như thế nào mà tôi được sống sót trở về. 
Chuyện thật dài, thôi thì chỉ xin nói vắn tắt sơ qua 
là chúng tôi bị lọt ổ phục kích trong khi hành 
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quân, đồng đội tử nạn còn tôi bị tàn phế bởi đạn 
B40 vào năm 1970, chân bị thương tật và tai bị 
điếc một bên. Mãi đến năm 1981, khi qua được 
bến bờ tự do, nhờ phẫu thuật của bệnh viện Hòa 
Lan tôi đã được chữa trị lành lặn.Thế nhé? 
  
TGT: Cháu chân thành xin lỗi đã khơi lại nỗi đau 
mà Chú muốn quên đi. Nhưng chính nhờ câu trả 
lời của Chú mà chúng ta thấy được những đau 
đớn của quá khứ, và những cơ may của hiện tại. 
Cháu mừng cho sự bình phục của Chú, và cám 
ơn Hoà Lan đã cho phong trào Du Ca một Fa 
Thăng lành lặn để sáng tác sung mãn hơn. Thưa 
Chú, tiếp tục với cuộc phỏng vấn, Chú đã sống 
qua ngày 30 tháng Tư như thế nào? Thời gian 
sau 1975 ở Việt Nam, Chú đã sinh sống ra sao? 
Và làm cách nào Chú đến được Hoà Lan sáu 
năm sau đó? 
  
NQT: Tôi làm việc trong YMCA, là một cơ sở của 
hội "Thanh Niên Cơ Đốc Phụng Sự Xã Hội " thế 
giới (The Young Men's Christian Association), là 
một phụ tá Giám Đốc đặc trách sinh hoạt YMCA 
xã Bình Hòa- Lái Thiêu, thành lập thư viện, tổ 
chức sinh hoạt thập thể lành mạnh cho thanh 
thiếu niên, nghiên cứu phương cách giáo dục 
cho các giáo viên lớp tiểu học, tổ chức những 
khóa chăn nuôi, khóa may vá cho đồng bào, và 
cứu trợ nạn nhân chiến cuộc từ những vùng xa 
xôi hẻo lánh chạy về. 
  
Trước tháng 4-1975, Vợ, con, mẹ và các em tôi 
cùng các bà con thân thuộc cũng đều bị kẹt lại 
trong thị xã Banmethuột, tôi không hề nhận được 
một tin tức gì cho biết sống hay chết, nhà cửa ra 
sao ? còn hay đã mất, ngày đêm lòng như lửa 
đốt, tôi ngược xuôi như chong chóng, nơi nào có 
bóng dáng người từ BMT chạy loạn thoát về là 
tôi có mặt , hầu mong hy vọng tìm được thân 
nhân hoặc ít ra cũng có được tin tức  nào chăng 
? Vì thế, tôi xin tạm thời ngưng làm tại Lái Thiếu 
để chuyển theo nhóm lưu động của YMCA về 
Vũng Tàu làm việc cứu trợ tại đây. 
  
Hằng ngày tôi đều có mặt tại bến cảng nơi các 
tầu chiến hải quân cặp bến, hoặc trong rừng Chí 
Linh thuộc Bộ Xây Dựng Nông Thôn để cấp phát 
gạo, thực phẩm, lương khô, đường sữa cho dân 
tị nạn chạy về, không một người nào tôi không 
để mắt tới, hy vọng sẽ  nhận ra người thân quen 
nào đó từ BMT chạy về được đây để hỏi thăm, 
nhưng thật vô vọng. Cho đến ngày 30-04-1975 
miền Nam thất thủ, tôi đã đi xe đò từ Vũng Tầu 
về được đến quê nhà, may mắn thay gia đình tôi 
vẫn còn được toàn vẹn. 

 Sau khi học tập cải tạo xong , tôi trở thành một 
công nhân bất đắc dĩ , cũng nhờ lúc lên trung học 
tôi đã học một thời gian trong trường Trung Học 
Kỹ Thuật Cao Thắng tại Sàigòn và Banmethuột, 
mặc dù chọn chuyên môn ban Toán, nhưng cũng 
biết khái quát các nghành chuyên môn khác, nay 
đem ra áp dụng , tôi trở thành "chuyên viên" làm 
đồ gỗ, bàn ghế trường học rồi đến tủ giường bàn 
ghế đồ "móp" đến xây dựng nhà cửa, một thời 
gian sau đổi thành nghề thợ điện, điện nhà đến 
điện công nghiệp, tiếp đến sửa chữa Radio TV, 
tối phụ vợ may đồ công nghiệp tại tư gia,và chăm 
sóc nuôi ...2 con heo sau nhà. Mặc dù làm đủ mọi 
nghề và đủ mọi giờ, để tránh bị đi Kinh Tế Mới, 
tiền nhận được cũng chỉ đủ để uống càphê cùng 
bằng hữu mà thôi, trong thời gian này tôi tự ví 
mình là "Con Ngợm." 
  
Ngày tháng dậm dựt trôi qua, tôi có thêm được 1 
đứa con trai, tổng cộng 1 gái, 2 trai, tên là Cung 
My, Cung La và Cung Đô. Mặc dù không còn thời 
giờ và cơ hội sinh hoạt văn nghệ như trước, 
nhưng văn nghệ giống như cái nghiệp theo bám 
tôi không dứt, tôi vẫn hát một mình, hát với vợ và 
có dịp vẫn hát với bằng hữu du ca cũ, hát để thấy 
mình còn sống, vẫn còn được nâng niu những kỷ 
niệm và ước mơ mầu hồng. Cuộc sống đôi lúc 
thật chật vật, nhưng đó không phải là trở ngại 
chính, mà là sự yên bình- lặng câm của cuộc 
sống luôn bị khuấy động và canh chừng, do 
những kẻ muốn lập công lấy điểm của Tổ - Khối 
đâm thù kết oán, thừa cơ dựng chuyện đổ lên 
đầu những kẻ cô thế những vu oan tội lỗi, trước 
mặt tôi họ tự xưng là bậc cô chú láng giềng luôn 
tìm cách giúp đỡ cho gia đình tôi, nhưng sau lưng 
thì tôi luôn là con thí của ván bài, họ ghi danh tôi 
trong diện đi kinh tế mới và bắt tôi phải xung 
phong, và họ huy động thanh niên đến " giúp " tôi 
dỡ nhà. Vì tương lai của các con tôi, đã đến lúc 
tôi phải bảo vệ cho mình, tôi đã nghĩ đến cách 
thoát thân, thoát ở đây là tránh xa con người luôn 
hãm hại chèn ép tôi, tôi muốn trốn về Sàigòn 
sống, nơi còn có thân nhân và bằng hữu quen 
biết, đã giúp đỡ tạo cơ hội cho tôi vượt biên. Sau 
3 lần vượt biển, cuối cùng tôi mới may mắn được 
tầu Nedloy Dejima của Hòa Lan cứu vớt ngoài 
biển đông vào tháng 5 -1981 và tôi quyết định lưu 
lại vùng đất này cho tới nay. 
  
TGT: Cháu được ở Việt Nam 19 năm (1975-
1994), nên hiểu những nhục nhằn mà Chú kể ra. 
Cháu nói 'được,' là vì những kinh nghiệm kinh 
hòang đó, tuy không ai muốn có, nhưng có trãi 
qua thì mới hiểu phần nào cái điêu linh của dân 
tộc và quê hương sau 1975. Chú ơi, ngày rời quê 
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hương trong lần vượt biển thứ ba, Chú có ngậm 
ngùi không? Chuyến đi đã diễn ra như thế nào, 
thưa Chú? 
  
NQT: Không biết cô có vượt biển hay không? 
Tựu chung thì nó đều như nhau, nhưng hoàn 
cảnh và tâm tình của mỗi người đều khác nhau, 
nói đến vượt biển thì người ta có thể nói đến cả 
ngày vẫn chưa hết, bởi vì đó là một biến cố quan 
trọng trong cuộc đời, nó đã thay đổi cuộc sống 
của mình, nhưng thực ra mình đã tự quyết định 
số phận của mình trong niềm hy vọng thật mãnh 
liệt trong hạnh phúc mơ hồ. Ở trong một hoàn 
cảnh đường cùng của cuộc sống ngừơi ta đặt 
một niềm hy vọng tuyệt đối vào cơ may, vào một 
đấng linh thiêng luôn cứu vớt, giúp đỡ người 
hoạn nạn, cô thế. Và cũng trong một thời thế 
nhiễu nhương của xã hội tồi tệ cũng nẩy sinh 
những kẻ chuyên lợi dụng vào niềm tin của kẻ 
khốn cùng để mưu cầu lợi riêng, vì thế tôi đã bị 
lừa trong chuyến vượt biển lần đầu tiên. 
  
Chuyến thứ hai cũng bất thành bởi cái máy bơm 
nước không làm việc sau một đêm mắc cạn ở 
cồn cát ngoài cửa biển, cuối cùng cũng phải quay 
về, mọi khó khăn vất vả, mọi hy vọng và thất vọng 
đều đến với tôi trong đợt này, và cuối cùng 
chuyến thứ ba tiếp diễn, tôi chẳng có gì để đem 
theo, kể cả một niềm vui hay nỗi buồn. Tôi thản 
nhiên như mọi ngày, chẳng lo lắng rằng sẽ bị bắt, 
và cũng chẳng hy vọng sẽ thành công, chuyện gì 
đến sẽ phải đến, mình đã tự định đoạn chọn lựa 
số mạng từ nhũng lần trước rồi, qúa mệt mỏi về 
những dự tính, mưu toan mà vẫn chưa thành, 
sinh mạng của mình tự coi sao qúa nhẹ, sống 
chết đều có số không ai mà biết trước, nhưng tự 
hỏi tại sao mình lại đem sinh mạng của mình ra 
làm một cuộc đánh đổi ăn thua, không đắn đo tiếc 
nuối?  
May mắn thay chỉ sau 2 ngày 3 đêm lênh đênh 
nơi hải phận quốc tế, chúng tôi đã được chiếc tầu 
buôn Nedloyd Dejima của nước Hòa Lan cứu vớt 
đem về trại tỵ nạn ở Singapore, 3 tháng sau tôi 
có mặt ở đất nước Hòa Lan và lập một cuộc sống 
mới nơi xứ người, tôi học được cái gía trị về 
quyền làm người, tôi phục hồi được giá trị trong 
tôi, sinh mạng con người không còn rẻ như bèo 
nữa. Thương thay cho bao người trong đó có 
bằng hữu và thân nhân của tôi cũng đã chìm sâu 
trong lòng biển cả. 
  
TGT: Thưa Chú, ai đã từng sống ở Việt Nam, đã 
từng khổ nhục với gia đình và đồng bào, thì cũng 
sẽ không bao giờ an lòng khi nghĩ về sự bế tắt 
của đất nước từ mấy chục năm nay. “Thương 

thay cho bao người...” Cháu muốn nhắc lại lời 
của Chú, để hỏi về tác phẩm mới nhất của Chú, 
“Tuyển tập nhạc Tình Yêu, Quê Hương, và Thân 
Phận” được Nhật báo Người Việt hỗ trợ xuất bản 
năm 2012. Thưa Chú, đây có phải là tập nhạc 
đầu tiên chú xuất bản tại hải ngoại không? Cháu 
thấy đa số các tác phẩm được sáng tác vào thập 
niên 1970, tuy vẫn có nhiều bài từ các thập niên 
sau, mãi cho đến thập niên đầu của thế kỷ 21. 
Chú ‘dành ưu tiên' cho những tác phẩm ‘classic' 
của mình, hay vì đề tài của tuyển tập mà những 
bài sáng tác sau này còn phải đợi đến tuyển tập 
sau, thưa Chú? Tình Yêu ở đây, không chỉ là tình 
yêu lãng mạn, mà bao trùm tình yêu nhân loại, 
tình yêu quê hương, đồng bào, phải không Chú? 
  
NQT: Đúng đấy thưa cô Trangđài, Tình Yêu ở 
đây có nghĩa có nghĩa thật đơn giản là tình yêu 
của con người sẵn có khi sinh ra. Tuyển tập nhạc 
có tựa đề Tình Yêu-Quê Hương-và Thân Phận 
đều được gạch nối, trong đó chứa đựng những 
bản nhạc nói lên tình yêu của con người, ca tụng 
về quê hương và ấp ủ thân phận của con người 
Việt Nam (tôi) trong từng giai đoạn, từng hoàn 
cảnh bi ai hay hoan ca. Tuyển tập nhạc gồm một 
số bản nhạc được các bằng hữu tuyển chọn và 
thực hiện, vì thế nó có đủ những bài cũ mới chen 
lẫn, là một món qùa bất ngờ mà các bạn dành 
tặng cho tôi nhân dịp năm ngoái 2012 tôi đã trở 
về lại  Cali, sau một thời gian thật dài không gặp, 
để dự lễ tưởng niệm ngày giỗ huynh trưởng 
Nguyễn Đức Quang mất 1 năm. Sau này khi 
nhận được sách, hỏi dò mãi mới biết được, 
người cung ứng tài chánh và ấn loát là chị Bích 
Hạnh và chị Hoàng Vĩnh để in tại toà báo Người 
Việt. Đó là một kỷ niệm thật qúi nói lên tình bằng 
hữu thân thương trao tặng cho tôi, nhân đây tôi 
cũng xin được gởi một lời cám ơn đến các bạn 
hữu và chị Bích Hạnh, Hoàng Vĩnh. 
  
Từ ngày qua hải ngoại tôi đã có xuất bản tập 
nhạc "Nguyễn Quyết Thắng” gồm 17 ca khúc do 
nhà xuất bản Quê Hương năm 1984 tại Santa 
Clara, Tập nhạc "Ngày Rày Năm Xưa" do Cơ Sở 
Văn Nghệ Con Người in năm 1998 tại Hòa Lan, 
tái bản tập" Banmê Và Cung Mi," sau đó ra CD 
và Cassette " Hát Từ Tim-Hát Bằng Hơi Thở"- " 
Những Tối Hoa Xưa, " 2 CD cuối cùng chỉ phát 
hành trong vòng thân hữu là " Nụ Cười Sen Ngát 
" và "Hát Giữa Vầng Trăng " gồm những tác 
phẩm viết về Phật Giáo. Hiện tại tôi đang cố gắng 
tập trung viết một số bản nhạc có tính cách sinh 
hoạt cộng đồng, thật ngắn gọn để mọi người có 
thể hát theo, dành cho các thanh thiếu niên Việt 
Nam sinh trưởng nơi xứ người không sành sõi 
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tiếng mẹ đẻ, vì đây cũng là một nhu cầu rất cần 
thiết mà chúng ta đang thiếu thốn. 
  
TGT: Vậy là lời nài xin khẩn thiết của cháu sau 
khi dự Họp Mặt Du Ca 2013 vài tháng trước (như 
đã ghi trong bài tuỳ bút được đăng ở các báo) đã 
được Chú đoái đến! Cháu sẽ cách riêng đón đợi 
những ca khúc - mà cháu đã nhanh nhẩu đặt tên 
là “Du Ca Nhí" - dành cho thanh niên Việt hải 
ngoại do Chú sáng tác. Thưa Chú, tình thân Du 
Ca là một cái gì đó rất dễ nhận diện, có thể ‘sờ’ 
được và ‘thấy' được dễ dàng, như chồng cháu 
đã nhận xét trong lần đầu đến với Du Ca. Tình 
thân ấy đã nuôi dưỡng phong trào qua bao thập 
niên. Riêng về cá nhân Chú, tình thân ấy đã tạo 
môi trường và trợ duyên cho Chú sáng tác. Chú 
có thể nói thêm một cách cụ thể về điều này 
không? 
  
NQT: Việc sáng tác, phải nói là do sự thôi thúc 
của bản thân đôi khi chợt nghĩ ra một đề tài hay 
thấy một hoạt cảnh nào đó rung động tâm hồn 
khiến phải ghi lại và mình đã chọn âm nhạc thì 
nói bằng âm thanh thế thôi, và động cơ nuôi nấng 
tinh thần hứng thú sáng tác phải kẻ đến đoàn thể 
và bằng hữu. Sinh hoạt trong đoàn thể dễ nhận 
thấy những điều cần thiết phải nói, sự đòi hỏi của 
bản thân cũng như tập thể phải đáp ứng nguyện 
vọng cần thiết đang thiếu thốn, và bằng hữu luôn 
nhắc nhở mình phải viết, viết cho nhau và cho 
mọi người, ở đây tôi chỉ nói đến lãnh vực sở 
thích, tự nguyện, không phải viết để kiếm sống, 
nếu viết phải là một nghề nghiệp thì tôi chắc ... 
đói dài dài.  
 
Tôi cũng cám ơn các bằng hữu cũng như phong 
trào Du Ca đã cho tôi nhựa sống trong đời, đa số 
những người bạn văn nghệ quen thân trong sinh 
hoạt chung, tôi đều có phổ 1 vài bài thơ tôi yêu 
thích để kỷ niệm sự gắn bó với nhau trong từng 
giai đoạn của cuộc đời, tôi chưa hề phổ nhạc một 
bài thơ nào của các vị đã nổi tiếng mà tôi không 
quen biết, đó không phải là nhu cầu cần thiết.  
  
TGT: Có một bài hát cháu ‘để ý' đặc biệt, vì dính 
líu đến quê chồng, là bài “Trên Đỉnh Zermatt.” 
Cháu đã được đến thăm phố Zermatt và chiêm 
ngưỡng Matterhorn vài lần. Cảm giác rất mạnh.  
 
Điều lý thú là Chú đứng ở đất lạ, nhìn một thiên 
tượng đẹp, mà vẫn nhớ đến quê nhà, và choàng 
lòng “ôm hết nhân loài,” để “lòng rộn rã hồi sinh.” 
Ca từ vừa bi, hùng, vừa quyến luyến, da diết. 
Chú có thể kể lại hoàn cảnh sáng tác của bài này 
không? 

 NQT: Ô ! thật là thú vị với câu hỏi này, tôi có một 
người quen sau khi nghe bản nhạc này xong thì 
mùa hè năm đó anh ta cũng đến thăm và lưu lại 
ở đây, lúc trở về anh ta gặp tôi hỏi: "Ở đó cũng 
chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài ngọn núi Zermatt 
nằm đó, mà sao anh lại ca tụng thành nguyên 
một bản nhạc vậy được ?" 
 Nay lại được cô hỏi lần nữa nhưng với một tâm 
ý hoàn toàn khác, thì thôi ...tôi xin nói qua: Đây là 
một bản nhạc tôi viết lúc hừng sáng, sau một đêm 
dài thao thức trằn trọc với giấc ngủ, đành trở dậy 
leo lên đồi vắng ngồi chờ bình minh lên và tất cả 
đều là sự thật xẩy ra với tâm trạng cũng như 
ngoại cảnh, viết lại thật mộc mạc để kể chuyện 
lại cho nhà tôi nghe những gì tôi đã thấy đã suy 
nghĩ mà lúc đó nhà tôi đang còn say giấc điệp, 
đó cũng là một tâm sự trong một ngày đến thăm 
nơi đây: 
 "Đứng lên thâu ngắn đêm dài, Thấy lòng bao la 
trăm nỗi, Thấy em say giấc mộng dài, Bình minh 
lặng lẽ tàn phai !" Dĩ nhiên ở một nơi chốn hùng 
vĩ trầm lặng và vắng vẻ như thế khiến những kỷ 
niệm dễ quay về, mình tìm lại mình và bắt gặp 
được những cái thiếu xót, dại khờ mà giá bây giờ 
có thể quay về được với qúa khứ thì sẽ làm đúng 
ý nghĩa hơn: "Ngồi bên nhau chờ trăng lên, Đàn 
vang ca hừng đôi má, Tuổi xanh ơi quay gót lại 
một lần, Để ta ươm lại ước mơ, Để ta say chút 
mong chờ..." Và có lẽ tôi sống trên cao nguyên 
Banmê khá lâu, tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết 
và cuộc sống toàn mầu hồng, cho nên bắt gặp 
những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc dễ làm 
mình cảm xúc quay trở lại quê xưa, dẫu biết rằng 
quê hương ta không có được những giây phút 
yên bình để chiêm ngưỡng thiên nhiên, một chút 
ghen tị với cái đẹp hùng vỹ của xứ người, thảnh 
thơi nơi đầy mà lòng xót xa thương nhớ quê 
hương dài lâu chiến tranh tàn phá. 
  
TGT: Cháu muốn dành câu hỏi cuối để hỏi về một 
người rất quan trọng trong đời Chú - cả đời sống 
cá nhân lẫn đời sống nghệ thuật. Người bạn 
đường - trong tất cả mọi nghĩa của từ này - đã 
chung vai với Chú suốt mấy chục năm nay, Cô 
Minh Chiến, đã có vai trò như thế nào trong dòng 
nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thưa Chú? 
  
NQT:  Năm 1966 tôi thành lập toán Thanh Ca Tác 
Động tại Banmê, (sau đổi tên thành Du Ca Việt 
Nam) kết nạp được một số Du Ca Viên trong đó 
Minh Chiến mới 14 tuổi, còn tôi 17 tuổi. Mọi 
người vui vầy sinh hoạt với nhau như tình anh 
em trong một hội đoàn, tôi yêu thích Du Ca như 
thế nào thì mọi người như thế đấy, Chiến cũng 
vậy. Tập hát, thâu băng, trình diễn, dậy nhạc, 
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công tác ủy lạo giúp đỡ người dân hoạn nạn v..v.. 
lúc nào cũng có nhau và qúi mến nhau. Cho đến 
một ngày Tết Mậu Thân đem đến nỗi đau buồn 
mất mát cho người dân nơi đây, trong đó cũng 
có gia đình của Chiến. Mọi người đều chú ý an 
ủi, giúp đỡ Chiến đặc biệt hơn, tôi cũng thế. Và 
kể từ đó tình yêu nẩy nở và mỗi ngày một đậm 
nét hơn, đến năm 1970 chúng tôi chính thức làm 
lễ cưới. 
  
Tôi có cái may mắn là Minh Chiến cũng cùng một 
sở thích với tôi về âm nhạc, sẵn qúi mến tôi là 
một huynh trưởng hướng dẫn đoàn, cho nên lúc 
nào Chiến cũng nhắc nhở tôi phải sáng tác, phải 
tập hát, phải tham gia sinh hoạt, phải ... phải. Và 
lúc nào cũng muốn được cùng tôi rong ruổi sinh 
hoạt đây đó. Niềm vui của tôi là mỗi lần viết xong 
một bản nhạc, thì đã có người thưởng thức ngay, 
hay dở cũng đều có một tràng pháo tay cho tôi 
lên tinh thần, tinh thần đó vẫn lôi kéo chúng tôi 
suốt cả cuộc đời, niềm hạnh phúc lớn nhất đối 
với tôi là cho đến nay chúng tôi vẫn luôn hiện hữu 
là một Du Ca Viên của Du Ca Lòng Mẹ nói riêng 
và của Phong Trào Du Ca nói chung, cũng nhờ 
đoàn thể này mà chúng tôi gặp nhau, dìu nhau 
qua mọi tai ương của cuộc chiến, nhiễu nhương 
của cuộc đời, vẫn còn hát, còn kể cho nhau nghe, 
cho con cháu và cho bằng hữu nghe, còn gì hơn. 
Phải không Trang Đài? Xin cám ơn tất cả. 
  
TGT: Xin chân thành cám ơn Du Ca Nguyễn 
Quyết Thắng – Fa Thăng – đã cho Trangđài cơ 
hội phỏng vấn. Kính chúc Cô Chú Chiến-Thắng 
mãi hạnh phúc và vui ca bên nhau. 
 
NQT: Tôi cũng cám ơn cô một lần nữa , đã cho 
tôi sống trở lại thời thanh niên rực rỡ với những 
kỷ niệm không bao giờ phai. Chúc cô và gia dình 
luôn an bình và hạnh phúc, mong có dịp lại được 
gặp cô, xin chào cô Trangđài . 
 

 
 
 
  

Tình Mẹ biển sóng dạt dào 

Từ khi thơ dại con nào biết đâu 

Công Cha Nghĩa Mẹ xanh mầu 

Núi cao biển rộng sông sâu khó bì 

 

Một đời con mãi khắc ghi 

Thương Cha quý Mẹ lấy chi đáp đền 

Bao nhiêu khó nhọc ngày đêm 

Chăm lo muôn việc, ấm êm tháng ngày 

 

May đan chẳng sợ hao gầy 

Mũi kim sợi chỉ luôn tay Mẹ làm 

Từ tấm bé đến lớn khôn 

Mong con mấy đứa học hơn người đời 

 

Mong cầu con sớm rạng ngời 

Lòng Mẹ hớn hở, bùi ngùi thiết tha 

Tình Mẹ biển lớn chan hoà 

Một đời khuya sớm nhạt nhoà tuổi xuân! 

 

Phạm Thị Minh-Hưng. 

TÌNH MẸ 

Danh ngôn cuộc sống 

You come into the world with nothing, and the 
purpose of your life is to make something out 
of nothing. 

Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục 
đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì 
đó từ hai bàn tay trắng. 

Henry Louis Mencken 

 

 

Read more: 
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Truyền thông xã hội dân sự. 
 
 
Lts. Trong số này VNNS xin giới thiệu đến quý 
độc giả một lá thư của ông Đặng Xương 
Hùng. Ông Hùng từng là lãnh sự Việt Nam tại 
Genève từ năm 2008 đến 2012. Tháng 10 năm 
2013 ông tuyên bố ra khỏi đảng CSVN và xin 
tỵ nạn chính trị tại Thuỵ Sỹ. ông Hùng đã loan 
tải rộng rải trên các phương tiện truyền thông 
thư ngỏ của ông nhân chuyến viếng thăm 
Hoa Kỳ của phái đoàn CSVN do ông Nguyễn 
Phú Trọng cầm đầu. Kính mời quý độc giả 
theo dõi sau đây: 

*   *   * 
 
Thư ngỏ gửi Ông Nguyễn Phú Trọng.(đăng lại 
trước khi ông đi Mỹ) 
Tôi tên là Đặng Xương Hùng, tôi không còn là 
đảng viên cộng sản, nhưng tôi vẫn là công dân 
Việt Nam. Tôi muốn qua mạng xã hội gửi đến 
Ông bức thư ngỏ này, bày tỏ một vài ý kiến của 
một công dân gửi tới người lãnh đạo cao nhất 
của đất nước. 
 
 Đầu thư, tôi muốn chuyển đến Ông câu chuyện 
bên nước Mỹ. Một bé gái 9 tuổi, học lớp ba đã 
gửi thư đến Tổng thống Obama thắc mắc tại sao 
không có hình phụ nữ trên đồng tiền đô la. Ngày 
11/2/2015, Tổng thống Obama đã có thư hồi âm 
cô bé. Một chiến dịch kêu gọi chính phủ in hình 
một người phụ nữ lên đồng 20 đô la đã được 
khởi xướng và cô bé đã trở thành « đại sứ nhí » 
cho chiến dịch này. Chúng tôi những công dân 
Việt Nam thật là ghen tị và khát khao được như 
cô bé Mỹ. 
 
Thưa Ông, 
Ông là người quan trọng nhất, đang nắm giữ vận 
mệnh và tương lai của một dân tộc, một đất 
nước. Tôi biết Ông là một người đàn ông hiền 
lành với nhiều phẩm chất tốt. Nhưng rõ ràng Ông 
đang bị sơ cứng trong cách điều hành một quốc 
gia. Đất nước ta đang lâm vào cuộc khủng hoảng 
toàn diện : về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
đạo đức, y tế, môi trường… Chưa bao giờ chúng 
tôi  lại cảm thấy khổ tâm khi mình là người Việt 
Nam như bây giờ.  
 
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do giới 
lãnh đạo chỉ quan tâm đến bảo vệ chế độ, bảo vệ 
đảng cộng sản, bảo vệ quyền lợi của thiểu số có 
chức, có quyền mà quên đi nhiệm vụ quan trọng 
nhất của mình là chăm lo đời sống của toàn dân. 
  

 

 
 
Đã lạc hướng, lại còn khư khư với nhận thức cũ, 
càng dẫn dắt dân tộc, đất nước xa dần với thế 
giới văn minh. Vận mệnh dân tộc, đất nước đang 
nằm trong tay Ông. Ông hãy nên sử dụng quyền 
hạn của mình để ra một quyết định: đặt lợi ích 
của quốc gia, của dân tộc lên trên lợi ích của 
đảng cộng sản. Mọi chế độ chỉ có một thời, chỉ 
có đất nước và dân tộc là trường tồn mãi mãi. 
 
Sắp tới, Ông sẽ đi thăm Trung Quốc và Mỹ. Đó 
là dấu hiệu tốt, có thể dẫn đến những thay đổi 
tích cực cho đất nước . Ông đang có những cố 
vấn tốt, nhất là ở phần ngoại giao.  Việc thu xếp 
để Ông có chuyến thăm Mỹ đã chứng tỏ điều đó. 
Hồ sơ của Ông cho hai chuyến đi chắc đã được 
chuẩn bị đầy đủ, tôi chỉ thầm nhắn đến Ông hai 
điều : 
-          Đúng như lời cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ 
Thạch tuyên đoán sau Thành Đô: « một thời kỳ 
Bắc thuộc mới đã bắt đầu ». Từ 25 năm nay, đất 
nước chúng ta đang bị Trung Quốc « đô hộ » 
theo một hình thái rất thâm độc. Đô hộ mà người 
bị đô hộ không cảm thấy bị đô hộ mà lại còn bảo 
vệ sự đô hộ đó. Bằng chứng là đất đai lãnh thổ 
bị gặm nhấm dần dần. Thác Bản Giốc, Ải Nam 
Quan bị mất, nhưng chính chúng ta lại giải thích 
đó là hợp lý. Dưới con mắt của người dân bình 
thường  thì lãnh đạo Việt Nam đã dâng hiến cho 
Bắc triều để đổi lấy sự che chở. Người Trung 
Quốc từ trước đến nay luôn  thèm khát có được 
Việt Nam. Một ngàn năm xưa họ không làm 
được, nhưng chính lúc này đây, với sự thụ động, 
hèn kém của giới lãnh đạo ta, Bắc Kinh đang có 
nhiều cơ hội. Thậm chí họ đang âm thầm cho một 
cuộc diệt chủng người Việt Nam : những sản 
phẩm và thức ăn độc hại, gây ô nhiễm và tàn phá 
môi trường (Bô xít Đắc Nông, chặt cây Hà nội). 
-          Người Mỹ muốn kéo Việt Nam ra khỏi vòng 
ảnh hưởng của Trung Quốc. Người Trung Quốc 
không muốn Việt Nam xích dần về phía Mỹ. Mọi 
nước lớn đều có lợi ích riêng của họ. Đó là điều 
tất nhiên và dễ hiểu, nhưng cần phân biệt : Người 
Mỹ muốn Việt Nam mạnh lên, còn người Trung 
Quốc muốn kìm hãm một Việt Nam yếu đuối. 
Tôi mong hai nội dung trên có thể góp ích phần 
nào cho các chuyến đi sắp tới của Ông. 
Thưa Ông, 
 
Thư không thể dài, nên tôi muốn hết sức cô đọng. 
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Về điều hành, chọn hướng đi cho đất nước, tôi 
muốn Ông tìm đọc lại những gì mà những nhân 
vật như Trần Xuân Bách, Trần Quang Cơ, 
Nguyễn Cơ Thạch, Trần Độ, Nguyễn Trọng Vĩnh 
đã phát biểu và đã viết. Ông cũng nên chỉ đạo 
cho tổ chức thảo luận trong đảng, trong giới lãnh 
đạo,  thư của 61 đảng viên gửi Ban Chấp hành 
Trung ương (tháng 7/2014) hòng tạo ra một sự 
chuyển biến nào đó trong hàng ngũ lãnh đạo và 
trong toàn thể đảng viên. 
 
Tham khảo nước ngoài, Ông nên tìm đọc và tìm 
hiểu cách điều hành và quản lý đất nước của các 
nhân vật như Lý Quang Diệu, Par Chung Hy. 
Năm 1968, Hàn Quốc vẫn còn là một nước 
nghèo, họ đã quyết định thay đổi giáo dục bằng 
cách bê nguyên sách giáo khoa của Nhật về dịch 
sang tiếng Hàn để giảng dậy. Đây là một sự học 
hỏi khôn ngoan. Và lúc này đây, Hàn Quốc đang 
tiến dần theo chân người Nhật để đứng vào trong 
hàng ngũ những quốc gia tiên tiến nhất trên toàn 
cầu. Điều tôi muốn nói ở đây đừng sao chép 
Trung Quốc. Học người thành công, tránh xa 
người thất bại. 
 
Điều cuối cùng, chúng tôi mong muốn ở Ông là 
đừng đẩy người dân trở thành kẻ thù của chính 
quyền. Muốn xây dựng một nhà nước do dân và 
vì dân, thì Ông nên cách chức ngay những nhân 
vật đã từng phát biểu những nội dung tương tự 
như : « chặt cây không phải hỏi ý dân ». Muốn xã 
hội lành mạnh thì không thể chỉ dùng bạo lực để 
quản lý đất nước. Muốn trở thành đội tiên phong 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thì 
không nên đàn áp họ mà hãy tổ chức nhiều diễn 
đàn để họ được quyền nói lên nguyện vọng của 
họ. Và điều quan trọng hơn cả là biết lắng nghe 
ý kiến của người dân. 
Tôi thiết nghĩ, thư tôi viết rất mộc mạc, dễ hiểu. 
Chúc Ông thành công. 
Cầu chúc mọi điều tốt lành cho dân tộc Việt Nam. 
  
Đặng Xương Hùng 
5/4/2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THÁNG TÁM TÌNH HƯ HAO 
 

Tình xa phút chốc nào ngờ 
Ơi tình day dứt bơ vơ biển chiều 
Lạc vào lối mộng liêu xiêu 
Tìm nhau chi để cho nhiều trái ngang 
 
Cõi tình cay đắng dở dang 
Thu về hiu hắt lá vàng xót xa 
Màn sương mờ phủ bao la 
Heo may giá buốt chiều qua ngập ngừng 
 
Tình xanh xa vắng lạnh lùng 
Bóng đêm vò võ chập chùng mộng du 
Tìm đâu chiếc lá chiều thu 
Bay theo gió cuốn mịt mù chốn nao! 
 
Hoàng hôn nắng ngả xanh xao 
Bao con sóng đổ hư hao đoạn trường 
Vàng thu lá úa sầu vương 
Âm thầm tiếng sóng tiếc thương muộn 
màng... 
 
Phạm Thị Minh-Hưng 
(Khánh Vũ Uyên-K&U) 
SG -T6 - 21/8/2015 
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Truyện ngắn 

Mẹ Là Bà Tiên. 

 

Gã trở về thành phồ vào buổi sáng có sương mù 
mông lung dày đặc. Qua làn sương mù huyền ảo 
của buổi sớm mai nơi vùng cao nguyên đất đỏ, 
gã tìm về căn nhà mà gã đã sống qua từ lúc ấu 
thơ cho đến ngày thành phố phải di tản. Căn nhà 
tọa lạc giữa trung tâm thành phố và cách xa “Dinh 
ông Tướng Tư Lệnh” khoảng một trăm hai mươi 
thước. Căn nhà khi gã lên sáu tuổi, mẹ của gã đã 
sửa sang để thành quán bán các món ăn nhậu 
từ thịt rừng. Và, chỉ trong một thời gian rất ngắn 
quán của mẹ đã trở nên nổi tiếng. Ban ngày mẹ 
là cô giáo của hai trường trung học, chiều về mẹ 
là bà chủ quán có sáu người phụ giúp công việc. 
Ba của gã là lính, là sĩ quan trung cấp của Quân 
đoàn và rất vui tính. Cũng vì ba quá vui tính nên 
quán nhậu mỗi buổi chiều cho đến tận khuya lúc 
nào cũng đông nghịt lính tráng đủ mọi quân binh 
chủng. “Tiền lính thì tính liền…” Câu nói đó thì ai 
đã sống trong thời chiến tranh cũng đều có nghe 
qua. Nên vì vậy mà lính được mẹ cho ghi sổ dù 
số tiền có là bao nhiêu, và sẽ thanh toán vào kỳ 
lương đầu tháng. Dĩ nhiên đã có rất nhiều người 
lính ra đi vĩnh viễn không bao giờ còn quay trở lại 
vì… đã đi vào lòng đất mẹ khi chiến đấu với quân 
thù. 
 
Cái quán nhậu năm xưa có chiều ngang là mười 
hai thước, và chiều dài là hai mươi sáu thước, thì 
bây giờ là quán bán tạp hóa nhưng rất đìu hiu vì 
bị thu hẹp lại chỉ còn một phần tư. Nhà cầm 
quyền thành phố đã… mượn ba phần tư căn nhà 
để làm cửa hàng thực phẩm nhưng cho đến nay 
mẹ vẫn chưa được nhận lại. 
 
Gã nhìn vào trong nhà và hồi hộp khi không thấy 
mẹ mà chỉ có một người đàn bà cũng trọng tuổi 
đang ngồi trông quán. Gã hồi hộp lo sợ cho 
người mẹ thân yêu vì bị một vấn đề nào đó mà 
không có mặt. Nhưng, không như sự lo nghĩ của 

gã, một người đàn bà đã bảy mươi lăm tuổi với 
gương mặt thật phúc hậu và trí thức đang từ sau 
nhà đi lên. Bước đi của bà vẫn nhanh nhẹn và 
vững chắc lắm. Đó là người đàn bà đã sinh ra gã 
và nuôi dưỡng gã cho đến năm mười tám tuổi, 
tức một năm sau ngày mất nước gã đã phải rời 
xa mẹ và sống lang thang tại thành phố Saigon 
khi bị gọi đi “nghĩa vụ quân sự”. Hai năm sau gã 
vượt biển thành công. 
 
Mẹ của gã vui mừng và cố dằn sự xúc động 
nhưng giọng nói thì bị đứt quãng: 
- Con khỏe không con? Mẹ không ngờ… ba mươi 
bảy năm rồi… Hôm nay mẹ con mình … mới 
được gặp lại nhau. Vô nhà đi con. Con… ăn gì 
uống gì… để mẹ mua.  Mẹ con mình… còn nhiều 
thời gian lắm… phải không con? 
Gã không trả lời và cũng không đi vô nhà mà cứ 
đứng lặng người nhìn mẹ. Sự xúc động của mẹ 
đến phải nói lắp bắp đã làm cho gã không thốt 
lên được lời. Và, cuối cùng gã bước đến ôm ghì 
lấy mẹ và nói nhỏ bên tai: 
- Mẹ khác xưa nhiều quá nhưng nét cao sang vẫn 
còn hiện rõ trên con người của mẹ. 
- Thảy đều tại cuộc sống quá đỗi buồn lo mà ra 
cả con à. 
- Cuối cùng thì con cũng đã trở về khi tuổi của 
con cũng gần sáu mươi rồi. Chính xác là năm 
mươi bảy tuổi đó mẹ. 
- Nhưng không phải để ở nhà luôn với mẹ phải 
không con? Ngày xưa con cũng không có nhiều 
thời gian với mẹ thì bây giờ… có lẽ cũng vậy. 
Gã thở dài và bước đến ngồi trên cái ghế được 
đặt giữa nhà. 
- Mẹ chẳng nên suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt 
óc. Ngày nào mẹ con mình còn bên nhau thì hãy 
tận hưởng những giây phút quý báu đó. Con 
mừng vì mẹ tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn 
và mạnh khẻo lắm. 
- Có lẽ cũng do mẹ mỗi tuần ít ra là hai lần với 
đôi quang gánh trên vai đi vào các làng Thượng 
để mua bán, để trao đổi các thứ vật dụng nên 
mới được như vậy. 
- Từ hôm nay mẹ hãy vui hưởng tuổi già chứ 
buôn bán thế này thì làm sao mà chịu được với 
các siêu thị. Con bây giờ có thể lo cho mẹ được 
rồi. 
- Không có việc để làm thì cuộc sống sẽ mau 
nhàm chán lắm con ơi. Quán… xem vậy cũng 
kiếm được đồng ra đồng vào chứ không hoàn 
toàn ngưng trệ đâu con. 
 

*** 
Sáng hôm nay thành phố có mở phiên tòa xét xử 
những người Thượng nổi loạn. Vì là phiên tòa xử 
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công khai với mục đích tuyên truyền nên đồng 
bào được khuyến khích đến tham dự. Gã muốn 
tham dự phiên tòa nên mẹ của gã cũng muốn 
cùng đi. Khi gã cùng mẹ đi đến trước cổng tòa án 
thì đúng lúc một chiếc xe bít bùng chở tù nhân 
cũng vừa dừng lại trước các bậc thềm dẫn vô 
tòa. Phiên tòa hôm nay xử hai người Thượng can 
tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Hai 
người tù được bốn viên công an nắm chặt nơi 
khuỷu tay đang bị còng và lôi đi như chạy vô 
phòng xử. Bên trong phòng xử đã có rất đông 
người đến tham dự. Hai người tù được đưa đến 
ngồi trên cái băng dài, sau cái vành móng ngựa, 
và, mỗi người tù được hai viên công an ngồi kèm 
hai bên. 
 
Tuy đang là ban ngày và có nhiều ánh nắng rọi 
vô phòng nhưng tất cả các ngọn đèn trong phòng 
cũng được mở sáng choang. Có trên ba mươi 
viên công an được chia đều ra đứng hai bên 
tường. Mẹ của gã ngồi thẳng người trên cái băng 
ghế cạnh gã và luôn hướng ánh mắt nhìn về phía 
hai người tù nhân còn rất trẻ. Gã nhìn ngay mắt 
người tù để tỏ lòng cảm phục khi người tù này 
quay mặt nhìn ra phía sau lưng; nhìn những 
người đến tham dự cũng như những viên công 
an. Hai anh có lẽ đã biết là thân nhân mình sẽ 
không có mặt ngày hôm nay nên không nhìn dáo 
dác để tìm, mà luôn tỏ ra bình thản như đã tiên 
liệu trước là, nếu công việc không thành thì sự 
việc sẽ xảy ra như hiện tại. 
 
Khoảng cách chỗ mẹ và gã ngồi lên đến cái bàn 
dành cho những người xử án không xa, hiện trên 
đó vẫn còn trống. Có lẽ các người xử án còn 
đang bận họp xem “trên” quyết định bản án sẽ 
tuyên cho mỗi người tù là bao nhiêu năm. Gã 
nghĩ vậy. 
 
Gã ngước mặt nhìn lên trần nhà, cái vòm nhà uốn 
cong cong cách khéo léo và chi tiết tạo vẻ lạnh 
lùng và trang nghiêm. Đây là tòa nhà của chính 
quyền miền Nam năm xưa được phá bỏ một 
phần để xây mới làm nơi xử án. Phía sau dãy 
bàn của các người ngồi xử án có đặt một bức 
tượng bán thân thật lớn; tượng của vị lãnh tụ mà 
thoạt nhìn có vẻ khôi hài như để thúc sau lưng 
những người ngồi phía trước phải xử thật nặng 
những ai dám xúc phạm, dám bôi bác những lời 
nói hoặc việc làm của ông ta; cũng như với nhà 
cầm quyền này. Gã nhìn cái tượng mà trong lòng 
trào dâng một nỗi buồn và uất nghẹn. Chính ông 
ta và đồng đảng mới là những người phải đứng 
sau cái vành móng ngựa để cho đồng bào xử. 
Bất thần mẹ của gã nói nhỏ vào tai gã: 

- Mẹ thấy khung cảnh này chẳng khác gì cái võ 
đài mà những người được xử án cũng là các 
quan tham ô lại có quyền quyết định vận mạng 
của những người bị cướp nhà cướp đất. Khi 
người dân vì quá uất ức nên lên tiếng phản đối 
thì liền bị ghép vào tội làm mất trật tự hoặc âm 
mưu lật đổ nhà cầm quyền. Mẹ nghĩ… rồi chẳng 
sớm thì muộn cũng sẽ phải xảy ra một trận cuồng 
phong bão táp để trả lại công bằng cho người 
dân. 
 
Gã tiếp lời mẹ: 
- Đúng vậy mẹ à. Một trận cuồng phong sẽ đến 
và sẽ thổi tung cái tượng lãnh tụ kia bay ra nằm 
trong đống rác thì tức khắc những người xử án 
sẽ không còn gì để xử và sẽ chấm dứt ngay 
những hận thù, đất nước sẽ yên lành, người dân 
sẽ được no ấm và hạnh phúc. 
Gã cảm thấy hãnh diện vì mẹ. Có ai biết trên 
mãnh đất nhiều đau khổ và bất công này có một 
người đàn bà nhà quê đã bảy mươi lăm tuổi 
nhưng trong trái tim già vì tuổi tác thì luôn chứa 
đựng tình yêu quê hương và dân tộc. 
 
Vì những người xử án vẫn chưa xuất hiện nên 
mẹ của gã nói tiếp: 
- Mấy tuần trước khi con về mẹ mơ thấy một giấc 
mơ thật kỳ lạ đã đến hai lần chỉ trong một tuần. 
- Mẹ mơ thấy gì mà mẹ nói là kỳ lạ? 
- Mẹ mơ thấy một cái động đá mà bên trong thì 
tối om om. Thế rồi mẹ cố nhướng mắt lên để nhìn 
cho rõ mọi vật nhưng sự cố gắng đã không đem 
lại kết quả. Nhưng rồi một lúc thật lâu sau hai con 
mắt của mẹ cũng quen dần với bóng tối. Thì ra 
đã có lố nhố một đám đông người ngồi im lặng 
trong động tự bao giờ rồi; như đang chờ cho ánh 
sáng mặt trời lên. Tất cả đều im lặng không một 
ai lên tiếng dù chỉ là thì thầm. 
 
Bóng tối tự nó rồi cũng phải tan đi khi mặt trời 
buổi sớm mai đang từ từ ló dạng nhưng sương 
mù thì vẫn còn giăng đầy. Và, khi mẹ đã nhìn thấy 
mọi vật được rõ ràng thì mẹ giật mình vì trước 
mặt mẹ là đám con nít, trai có, gái có… mà mẹ 
nghĩ có lẽ đây là những đoàn thể thiếu nhi. 
 
Mẹ quay nguời để đi nhanh ra khỏi động đá và 
nhìn chung quanh để xem nơi đây là đâu, nhưng 
mẹ không làm sao biết được. Mẹ nhìn về phía 
mà mặt trời sẽ lặn thì thấy ở đó có ba cái đình. 
Cạnh bên ba cái đình cũng có một cái hang lớn. 
Mẹ nhìn về bên phải cái động thì thấy đó là một 
cái đồi nhỏ trồng toàn chuối. Các cây chuối được 
trồng thẳng hàng quanh sườn đồi nhưng bị che 
bớt bởi sương mù vẫn còn. 
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Màn sương cuối cùng rồi cũng tan nhưng ánh 
mặt trời cũng không đủ sưởi ấm mẹ. Dưới chân 
núi mẹ nhìn thấy thật rõ nhà cửa, trường học và 
hàng quán… Những thân người ốm o gầy còm 
đang lầm lũi nối đuôi nhau bước đi về hướng ba 
cái đình. Tất cả đang hiện rõ từng nét nhưng 
bỗng chợt nhạt nhòa lung linh của buổi sớm mai. 
Những tiếng la thất thanh từ trong động vọng ra 
làm mẹ vội vàng chạy lại vào trong động. Các chú 
bé choai choai với khăn quàng cổ màu xanh đang 
la hét quá cỡ. Cứ la hét lên. Từ trên bục cao có 
một con cáo nhưng mình người và khoác bộ long 
bào màu vàng. Một đứa trẻ nhìn mẹ như dò xét, 
như cố đoán xem mẹ thuộc thành phần nào và 
tại sao lại có mặt ở đây. Thấy vậy mẹ nói với chú 
bé: 
- Tôi bị lạc đường. 
Chú bé nghe mẹ nó vậy thì nói cho mẹ biết 
chuyện đang xảy ra: 
- Con cáo già ngồi trên kia là tội phạm. Con cáo 
đó thay hình đổi dạng liên tục, lúc thì mang mặt 
người, lúc thì mặt con cáo. Tuy nó lúc này mang 
mặt con cáo nhưng lại biết suy nghĩ như con 
người. Chỉ có trái tim của nói thì không thay đổi, 
luôn luôn vẫn là trái tim của loài thú. Con cáo đó 
gian tham quỷ quyệt biết dường nào, ấy thế mà 
nó tự cho quyền quyết định vận mạng của mấy 
mươi triệu con người. Con cáo già đó bắt chúng 
cháu quàng cái khăn màu đỏ, màu của máu đồng 
bào đã bị con cáo đó giết hại. Chúng cháu phản 
đối nên đã đổi màu khăn ra màu xanh, tức màu 
của hy vọng. 
 
Chúng cháu quyết phải mở phiên tòa hôm nay để 
xử con cáo già đó, và, hy vọng rồi mọi sự hạnh 
phúc sẽ đến với mọi người. 
Mẹ nhìn chú bé với lòng khâm phục và định nói 
những lời khuyến khích thì, bất thình lình con cáo 
già từ trên cao và chạy thật nhanh đến bên mẹ 
và định vồ lấy mẹ làm cho mẹ sợ quá la lên thật 
lớn… Và, mẹ tỉnh giấc. 
 
Giấc mơ hãi hùng đó đã đến với mẹ hai lần mới 
là lạ phải không con. 
Đến gần trưa thì những người xử án đã tuyên 
một cái án hai mươi năm tù giam, và một cái án 
mười chín năm tù giam… rồi bế mạc. 
 
Điều làm cho gã cảm phục hai người Thượng là 
họ đã tỏ ra vô cùng dửng dưng, vô cùng lạnh lùng 
khi bị tuyên án. Đồng bào tiến lại gần hai người 
tù để tặng quà nhưng hai người tù đã bị công an 
lôi như chạy lên xe chở tù và chạy thẳng ra khỏi 
cổng tòa án. 
Trên đường về nhà gã đã hỏi mẹ: 

- Mẹ thấy gì trong phiên tòa? 
- Đây không phải là phiên tòa mẫu mực để có thể 
làm cho những người bất đồng chính kiến với 
nhà cầm quyền bị nhụt chí.  
- Đúng như vậy mẹ à. Phiên tòa chỉ với tính hình 
thức để chứng tỏ cho thế giới tự do thấy là nước 
Việt Nam hiện tại cũng đang có tự do. 
 

* * * 
Đêm nay là đêm cuối cùng và ngày mai gã sẽ lại 
chia tay mẹ để về bên đất nước đã bao năm ban 
tặng cho gã cuộc sống tự do và nhân bản. Mẹ 
của gã, ngoài món súp cải nấu với thịt bò, cũng 
đã làm món mà gã rất thích. Món thịt nai nướng 
ngói chấm với mắm nêm và cuốn bánh tráng. Khi 
thức ăn đã dọn hết lên bàn, mẹ của gã nói với sự 
xúc động làm cho gã thương mẹ vô cùng: 
- Lần gặp này… không biết có còn lần nữa không. 
Con hãy ăn thật nhiều để nhớ đến mẹ… mãi mãi. 
Khi mẹ đứng trước bàn thờ của ba, gã nhìn thấy 
mẹ khóc. Gã bước đến bên mẹ và ôm chặt rồi 
hôn lên trán của mẹ. Gã cố bình tĩnh để nói như 
khơi động tinh thần mẹ: 
- Mẹ là bà tiên. Mẹ thật tuyệt vời và con rất hãnh 
diện. Con sẽ luôn luôn cầu nguyện cho mẹ được 
nhiều sức khỏe và được sống lâu để thấy ngày 
quê hương thoát khỏi tối tăm và lầm than. Khi đó 
dân tộc mình sẽ thật sự có những quyền của con 
người. Và, mẹ sẽ xin lại nhà để con trở về mở 
quán bán thịt rừng như mẹ năm xưa. Mẹ nhé! ./. 
Topa ( Hoà Lan ) 
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“ Chuyện vui bên này  (Đăng An) “ 
 

Ngẫu hứng lý “Phim Tàu” 
 
Bước chân ngoe ngẫy bỏ đi với khuôn mặt giận 
dữ Nàng bước nhanh ra khỏi phòng khách mang 
theo một tiếng “rầm” của cánh cửa đóng thật 
mạnh. Tôi ngồi thẩn thờ bất động giữa không 
gian vừa yên tĩnh, vừa lạnh lùng, tâm tư “phiền 
não” khi nghĩ đến vợ quá đỗi mê “phim Tàu”. 
Mỗi lần Nàng nhìn thấy những nhân vật đóng vai 
gian manh, đểu giả, chỉ nhìn cái miệng cười của 
Hắn là Nàng bậm miệng ứa gan, ghét cay ghét 
đắng, tưởng chứng như nếu mà gặp Hắn ở ngoài 
đời chắc Nàng cho Hắn lãnh vài ba gót giầy cho 
bỏ ghét. Cái tánh của Nàng hay bộc phát vui 
buồn, giận dữ mỗi khi coi phim Tàu. Nhìn khuôn 
mặt nàng xem phim tôi cứ tưởng mọi nhân vật 
trong phim đều có ảnh hưởng thật sự trong đời 
sống của Nàng. 
 
Tôi quen Nàng cách đây cũng khá lâu, thời kỳ 
phim bộ kiếm hiệp Hồng Kông chưa chuyển âm 
ra tiếng Việt. Mỗi lần xuống nhà Nàng thăm, thời 
gian tình tứ, hay giờ phtú ngọt ngào yêu đương, 
bị Nàng “ngoảnh mặt làm ngơ”. Sự hiện diện của 
tôi hay lời tỏ tình dễ thương đầu bằng mấy khuôn 
mặt tài tử đẹp trai, hào hoa phong nhỉ. Sự thật 
Nàng đâu có hiểu một chữ, chỉ ngồi nghe mà 
đoán mò qua cách diễn xuất của từng người. 
Không biết làm gì?, trong phòng khách tối tăm, 
ngoài trời thì ánh nắng chói chang, những hàng 
cây xanh mát bên đường đều tươi xanh trổ lá. 
Bầu trời trong sáng không gợn một chút mây đen, 
đã qua mùa Thu buồn bả, rồi mùa đông lạnh lẽo. 
Tôi phải lặn lội đường xa chịu cái lạnh điếng 
người tím mặt đứng chờ xe buýt, xe lửa để đi 
thăm Nàng. Khi mùa đông qua đi, mùa Hè lại đến 
trong lòng tôi hân hoan hít thở không khí tươi 
mát, nắng ấm xoa dịu tinh thần đang háo hức.  
Tôi bước đi vội vã, đếm từng bước chân cho 
khoảng đường dài đến nhà Nàng càng thêm 
ngắn lại, từng bậc thang cấp lên cao. Tôi bước 
thật nhanh mong gặp Nàng được phút nào đỡ 
ghiền phút đó ! Khi đến cánh cửa, tôi bấm chuông 
mấy lần mà cánh cửa vẫn im lìm. Tôi thất vọng, 
buồn thiu tưởng rằng Nàng vắng nhà, đứng chờ 
một hồi tôi bấm chuông một lần nữa. Tiếng 
chuông kêu inh ỏi hồi dài. Tôi nghe một tiếng 
“cốch” khô khan, cánh cửa hé mở, rồi bóng người 
vội vã bươc đi. Tôi lầm lũi bước vào mở cửa 
phòng khách. Mùi thuốc lá, hơi người bay tràn 
ngập cả phòng. A’nh nắng chói chan bên ngoài 
không thể xuyên qua nỗi tấm màn nhung dày, 
căn phòng tối tăm, bừa bãi những món ăn tạm 

nằm đầy trên bàn, đám người ngồi coi phim, ngồi 
la liệt từ nền nhà lên bộ ghế salon. Thấy tôi, Nàng 
chỉ mỉm cười rồi mời ngồi cho có lệ. Vừa nói cặp 
mắt thâm quần dán vào cái tivi: 
- Anh mới đến hả, có khỏe không ? 
Chỉ có vài câu ngắn ngủi, Nàng tiếp tục hướng 
nhìn cái tivi, đành lòng tôi ngồi xuống, bất đắc dĩ 
cặp mắt cũng dán vào màn ảnh. Những pha đấu 
kiếm bay qua, bay lại dưới chiếc áo dài trắng 
rộng thùng thình như con cò trắng bay giữa rừng 
rậm. Lâu rồi tôi không được xem lại phim kiếm 
hiệp, trong lòng cũng vui thích thấy lại những 
đường kiếm giống như Vương Vũ, Khương đại 
Vệ mà tôi một thời say mê. Một người râu ria rậm 
rạp, khuôn mặt hung dữ tay cầm bản đao to lớn 
bị ngả gục máu đỏ từ trong thân người phun ra 
như vòi chữa lửa, giựt mấy cái rồi nằm đơ như 
cán cuốc. Từng đợt lá vàng khô rơi lả chả, trước 
mắt là một người thanh niên mặc đồ trắng có 
khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, với hàng lông mày 
tỉa gọn, cong như lưỡi liềm, trên tay đang cầm 
thanh kiếm dính đầy máu. Chàng ta nói một tràn 
dài xí xô xí xào rồi ngữa mặt nhìn trời cười ha... 
hả... rồi bỏ đi. Tôi chẳng hiểu ất giáp những lời 
nói kia có ý nghĩa ra sao ? chưa kịp đoán mò thì 
Nàng lên tiếng trước: 
- Mấy người có hiểu ảnh nói gì không ? 
Có tiếng người ngồi dưới đất trả lời: 
- Hiểu chết liền. 
- Ảnh nói: đường kiếm này là đệ nhất thiên hạ, 
kiếm đã rời khỏi vỏ thì không ai đừng hòng sống 
nỗi. 
Nàng cáu kỉnh lườm cặp mắt bén như lưỡi dao 
cạo râu nhìn người mới lên tiếng. 
- Nói sai bét cũng bày đặt làm thợ dịch, ảnh nói 
như vầy nè: Lưới trời tuy thưa, nhưng ông trời 
còn có mắt, hôm nay gặp lại ta thì đường kiếm 
này sẽ kết liễu mạng ngươi. Thù hận năm xưa 
nay ta đã rửa, chắc cha mẹ ở dưới suối vàng 
mĩm cười nơi chín suối. 
Nàng vừa nói xong thì người khác bực bội chen 
vào: 
- Bà dịch tầm bậy, ảnh nói có vài câu mà Bà nội 
dịch một hơi dài, liên tu bất tận.  
Nàng không chịu thua cãi lại: 
- Hứ ! Tiếng Tàu nó đâu có giống tiếng Việt mình, 
tuy ảnh nói ngắn nhưng nghĩa thì dài. Không biết 
thì ngồi im nghe người ta nói. 
 
Sau cuộc cãi vả nhỏ, bầu không khí trở nên im 
lặng. Ai nấy cũng nín thinh theo dõi. Tôi ngồi mà 
trong đầu cứ mong cho cuốn phim mau chấm dứt 
để người quen của Nàng vãn tuồng về hết, trả lại 
cho tôi thời gian yên tịnh để tôi và Nàng hát bài 
“tình ca”. Nhất là cái màn nhung bông đủ màu 
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được kéo ra cho ánh sáng tình yêu rọi thắm trong 
tim tôi. Ngồi chờ hoài sốt ruột, hết cảnh này qua 
cảnh khác. Nhìn đồng hồ cũng gần tới mà chẳng 
thấy ai chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Tới hồi khúc 
phim đang gay cấn, trong phòng chẳng ai hiểu gì 
cả, bực mình vợ chồng người kia hiểu mà không 
dịch lại cho nghe. Nàng tức tối mở miệng: 
- Bà Đông ! Họ nói cái gì dzậy ? dịch lại cho tụi 
tui ngh với. 
- Nghe riết cũng hiểu mà. Tui đang chăm chú 
theo dõi không có ở không dịch lại. 
Nghe bà Đông lạnh lùng trả lời Nàng nỗi cơn tam 
bành nói lại: 
- Cái bà này ích kỷ, biết tiếng Tàu mà không dịch 
lại cho tụi tui nghe. Thì cứ nói đại khái cũng được. 
Thấy hai ông bà ngồi cười hoài làm tụi tui ứa gan. 
Phim này cả nhóm hùn nhau mướn, bà không bỏ 
tiền thì dịch lại cho cả đám nghe, chứ đâu biết 
một mình mà làm thinh cười hoài. 
Bà Đông đâu có thua gì Nàng, chu mỏ trả lời: 
-  Bà mướn kệ bà ! Ai biểu bà rủ tui tới coi, không 
hiểu thì ráng chịu. Ai ở không mà ngồi dịch lại 
cho mấy người. Nếu muốn hiểu, chờ hết phim 
xong tui sẽ nói lại cho mà nghe. 
- Không cần! Coi xong bà nói lại còn gì ma hay 
nữa. Tụi tui không hiểu mới rũ ông bà tới coi. Bà 
không nói thì thôi. Tui tắt cái video cho bà khỏi 
coi nữa. 
- Tắt thì tắt, ai mà thèm, lần sau bà có đem xe 
hơi tới thỉnh, rồi trải thảm đỏ tụi này chẳng thèm. 
- Tui thèm mời bà chi nữa, có ông bà chỉ chật 
nhà, tốn nước, mất thêm mấy gói mì chứ có ích 
lợi gì mà mời, xưa rồi Diễm ơi ! 
Hai người lời qua, tiếng lại mỗi lúc càng ác đạn 
hơn. Cuối cùng màn ảnh tivi bị tắt cái cụp, âm 
thanh khô khan đã kết thúc trận đấu võ mồm. Tôi 
mĩm cười khoái chí, lòng mừng như mở cờ trong 
bụng. Hai vợ chồng bà Đông mặt mày như cái 
bánh bao chiều, tỉu ngỉu ra về không một lời “cáo 
lỗi”. 
 
Những người còn lại cũng chán xìu đứng dậy bỏ 
đi, còn lại tôi và Nàng. Cái màn nhung được kéo 
ra một màng trời tươi mát tràn ngập chiếu trong 
phòng khách. Nàng bắt đầu dọn dẹp những đồ 
ăn bừa bãi trên bàn. Làm xong công việc, Nàng 
mới tiếp tôi: 
- Anh ăn gì chưa ? Bữa nay khách khứa đông 
quá, bận coi phim, không rảnh nấu cơm cho anh 
ăn, thông cảm xực đại mì gói nhé ! 
 
Công trình bỏ thời gian xuống thăm tưởng rằng 
ăn được bữa cơm tình cảm với Nàng, ai dè vì 
mấy cuốn phim Tàu phải xực mì gói tiếp. Trong 
lòng không vui, nhưng bù lại được ngắm no bóng 

dáng Nàng đi qua, đi lại cũng thấy vui lòng. Có gì 
ăn nấy, không ăn cũng không sao. 
Sau ngày cãi nhau với bà Đông, mỗi lần tôi gặp 
Nàng không còn cái cảnh phòng khách tối tăm, 
đầu máy video không xử dụng đóng đầy bụi, âm 
thanh “xí xô, xí xào” không còn nữa, thay bằng 
những bản tình ca. Hai đứa vui vẽ nắm tay nhau, 
dung giăng, dung giẽ đi giữa con đường 2 bên 
hàng cây xanh mát, hay những mùa lá vàng rơi, 
bước chân êm đềm hạnh phúc, đạp lên những lá 
vàng khô, âm thanh xạc xoà với lời tỏ tình yêu 
đương còn hơn “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”. 
 
Khoảng một thời gian xa, vi bận rộn công việc 
phải đi làm thêm cuối tuần, tôi không còn xuống 
nhà Nàng thương như xưa. Chờ đến ngày cuối 
tuần của mùa đông ngắm trời tuyết trắng rơi đầy 
trên thành phố. Tôi lặn lội đi trong cơn lạnh giá, 
căn nhà của Nàng hiện mờ dưới màn tuyết trắng. 
Tôi bước thật nhanh mong gặp Nàng bao nhiêu 
thời gian xa vắng để tận hưởng làn da ấm áp. 
ngồi bên Nàng với tách cà phê nóng đoưọc nghe 
những lời nói ngọt ngào văng vẳng bên tai. 
Khi đi gần đến ngay nhà Nàng trái tim tôi hồi hộp, 
nhìn cánh cửa vừa mở tôi vội bước nhanh vào 
nhà, chưa kịp cỡi cái áo lạnh, tôi nghe tiếng khóc 
nức nỡ cùng tiếng năn nĩ của người em xứ 
“Quảng” phát ra từ khi cửa. Tôi rụt rè móc cái áo 
lạnh trên vách tường. Trong đầu cứ thắc mắc, 
không hiểu chuyện gì đã xãy ra trong phòng 
khách, nhất là tiếng nói của người em xứ lạ kia ! 
Tiếng khóc vừa dứt, tôi nghe giọng một người 
đàn ông cũng người Quảng hùng hỗ la to: 
- Hừ! “Rượu mừng không uống đợi uống rượu 
phạt, chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ” có nói ra 
không ? 
Câu đầu thì tôi chưa nghe qua bao giờ, nhưng 
câu sau thì thỉnh thoảng có nghe qua. Hồi còn ở 
Việt Nam danh từ đao to, búa lớn của người đàn 
ông làm tôi ngứa ngáy tay chân. Tôi xô mạnh cửa 
bước vào. Cái cảnh ứa gan năm xưa thời gian 
qua đã mất, bây giờ tái diễn lại, cũng tấm màn 
nhung khép kín, cũng đám người quen thuộc 
ngồi đầy nhà. Cái tivi màn ảnh chớp... chớp... 
màu sắc mờ nhạt. Bên cạnh đầu máy video là cái 
máy quạt đang mở số thất mạnh để thổi mát cái 
đầu máy. Một sự tiến bộ của Nàng. Tôi không thể 
ngờ nỗi tiếng Tàu đã thay bằng tiếng Việt. Lúc 
ngồi trên xe lửa tôi tưởng tượng chắc đêm qua 
Nàng trằn trọc, thao thức, thở than trái tim tê tái 
tương tư, thức trắng mong trời mau sáng để gặp 
tôi. Nghĩ đến đó tâm hồn tôi lâng... lâng... dâng 
lên niềm vui xướng dạt dào. Nhưng khi nhìn đống 
phim Tàu nằm trên tủ, cuốn phim thứ tám đang 
coi nửa chừng, nhìn mấy cuốn phim còn lại mà 
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buồn trong lòng. Đêm qua Nàng thức khuya coi 
phim đâu có trằn trọc, nhớ nhung như tôi đã nghĩ. 
Nhìn đi, nhìn lại có thêm vài người mới, trên bàn 
mấy tô mì gói đã cạn sạch, Nàng ngiồ giữa hai 
người  bạn gái, cái mền được che kín đến tận cổ, 
cặp mắc thâm quần, lờ đờ hiện rõ mấy đêm thức 
trắng. Tôi mất hứng, lúng túng tìm chỗ ngồi. 
Đoán được  ý tôi, Nàng tươi cười mời: 
- “không cần khách sáo, mời anh cứ tự nhiên”. 
Lời lẽ văn chương nặc mùi kiếm hiệp mà Nàng 
thốt ra, tôi sững sờ chưa kịp phản ứng thì tiếp 
theo người em sầu mộng có khuôn mặt trái soan, 
có nốt ruồi bên khóe miệng ngồi bên cạnh Nàng 
chơi tiếp: 
- Anh là anh Kha phải không? biết tên người đã 
lâu không bằng hôm nay hân hạnh gặp mặt. 
Nói xong cô nương xòe tay ra bắt tay tôi nói: 
- Nhìn anh ngoài đời không đẹp trai bằng trong 
hình. 
Nữa rồi, mùi kiếp hiệp đng bay thoảng đầy trong 
phòng khách. Không cần suy nghĩ xa xôi, cái mẽ 
này hai đứa đành tách xa, ăn mì gói, thức khuya 
luyện phim, uổng mất một đêm lạc vào rừng hoa. 
Ngày mai lại khăn góp lên đường trở về trong 
trạng thái ê chề. 
Không cần chần chờ, sáng mai thức dây sớm tôi 
từ giả. Ngồi mỏi cả lưng thì Nàng mới bước ra 
khỏi phòng. Thấy tôi ngồi một mình khuôn mặt 
không vui, Nàng ngồi nói chuyện với tôi một hồi 
mà cặp mắt cứ dán vào những cuốn phim Tàu 
đang coi dỡ. Tôi buồn bã trả lời: 
- Anh đợi em dậy, anh từ giả em, anh phải về. 
- ở lại chơi với em, ăn cơm chiều xong rồi mới 
về. Bộ anh giận em hả ? Chưa nói chuyện gì đã 
vội ra về rồi. 
 
Biết giọng nói Nàng chỉ lấy lòng tôi thôi, chứ thật 
ra thời gian dành cho tôi đâu bằng những cuốn 
phim Tàu. Thấy tôi cương quyết, Nàng đành chìu 
lòng bước theo tiễn tôi ra cửa, không quên mấy 
câu kiếm hiệp đang còn vương vấn trong đầu: 
- Chúc anh về vui vẻ “đi đường nhớ bảo trọng” 
hẹn ngày gặp lại. 
Vì quá thương Nàng không lẽ mấy cuốn phim 
Tàu mà làm ảnh hưởng đến tình yêu nồng cháy 
giữa tôi với Nàng, tôi đành chấp nhận những tô 
mì gói, uống nước lạnh, thức khuya giữa nhóm 
người phiêu bạc. 
Rồi tháng ngày qua mau, giọng tôi cũng bị nhiễm 
bỡi những lời văn chương trong phim kiếm hiệp 
lúc nào không hay. Có lần tôi xin cưới Nàng làm 
vợ, thay vì bằng những lời lẽ trân trọng, ngọt 
ngào; nhưng không ngờ đến lúc thốt ra làm cặp 
mắt đủ màu của Nàng lay... láy... Nụ cười tươi 
rói, vì những lời cảm động của tôi: 

- Em Kiều à ! Chúg mình quen nhau và tìm hiểu 
với nhau cũng đã lâu rồi, bây giờ “Em gã cho anh 
nhé !”. 
Nàng nghe tôi nói xong, không cần suy nghĩ, trả 
lời: 
- “đời… đời… kiếp… kiếp này em nguyện theo 
anh mãi… mãi có họa cùng chia, có tiền cùng 
hưởng, chúng ta không rời nhau nửa bước 
 (tiếp theo kỳ sau…) 
 

*   *   * 
  Chuyện đời mẹ 

Tác giả: Trần Trung Đạo 

 

Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng  

Sông Thu Bồn trăng tháng bảy còn in  

Mười năm trời con làm mây viễn xứ  

Mười năm dài biền biệt dấu chân chim  

 

Ngày mẹ chết con chưa tròn một tháng  

Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa  

Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn  

Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa  

 

Ngày mẹ chết con nằm trong máng cỏ  

Có hay đâu mây kéo một phương trời  

Cha vấn cho con một vành tang nhỏ  

Con mang đi, đi suốt phận con người  

 

Từ mẹ chết cha một đời góa bụa  

Sống âm thầm trong mái lá tường xiêu  

Xin cho con bú từng hơi sữa lạ  

Giọt mồ hôi nhỏ xuống chén cơm chiều  

 

Những đêm mưa con nằm nghe cha kể  

Chuyện đời cha dài như một giòng sông  

Mẹ có đẹp? Cha nhìn xa không nói  

Nhưng con nghe dao cắt ở trong lòng  

 

Chuyện cha mẹ gặp nhau không cưới hỏi  

Buổi giao thời xiêu lạc cả bà con  

Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối  

Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng  

 

Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến  

Nấm mồ hoang hương khói lạnh từ đây  

Cầu xin mẹ bình yên qua chín cõi  

Trên dương gian con nối cuộc lưu đày. 

 

Trần Trung Đạo 
 

http://poem.tkaraoke.com/10015/Tran_Trung_Dao/
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Giải trí có giải 
thưởng SUDOKU 

 

Luật chơi: Có tất cả 9 hàng, 9 cột và 9 khung. 
Số từ 1 đến 9 chỉ được xuất hiện một lần ở mỗi 
hàng, mỗi cột và mỗi khung. 

Giải thưởng: giải đáp đúng sẽ được tặng một 
năm báo VNNS. Đáp số xin gởi về địa chỉ tòa 
soạn trước ngày 16-09-2015. Giải trúng quý độc 
giả có thể gởi tặng thân nhân, bè bạn. 

Độc giả trúng giải kỳ trước VNNS274: 

Tòa soạn VNNS xin đính chính câu đố kỳ trước, 
vì sơ sót nên đã ghi 2 lần số 5 trong thứ 3 tính từ 
trái qua phải, từ trên xuống dưới. Nay xin đăng 
lại câu đố đúng. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý 
bạn tham dự câu đố. 

 

 

 

                                    

                         

:                                                               

. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2     8  3  

   4   5 2  

       7 6 

  1  4 9    

 5  3  2  4  

   1 5  7   

7 8        

 1 9   3    

 6  2     8 

Mẫu giới thiệu VNNS đến gia đình bè bạn 
 

- tên người giới thiệu: ...............................  

- số độc giả: ..............................................  

- địa chỉ: ....................................................  

- giới thiệu độc giả mới tên: ......................  

- địa chỉ: ..........................................................  

 

Giới thiệu 1 độc giả mới sẽ nhận được giải 
thưởng 6 tháng báo VNNS. 

 

Gratis examentraining: Wiskunde & 
Natuurkunde 

Voor: VWO-6 , HAVO-5 en VMBO-4 –
leerlingen. 

Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán – 
Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và 
Trung Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 

Trần Hữu Sơn 
0306063967 – 0659800724 
Katumtran975@gmail.com 
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Thế giới quanh ta 

Giao thông xanh     (…tiếp theo kỳ trước) 

 

Làm thế nào để bạn có được khinh khí? 
 và làm cách nào để xe Toyota Mirai chạy bằng khinh khí? 

 

Nguồn gốc  Khinh khí không có sẵn trong thiên nhiên mà cần phải được chế 

tạo. Một phân tử nước có thể được tách ra thành dưỡng khí và khinh khí. Muốn 

được như vậy, cần phải có năng lượng. Khi xử dụng năng lược mặt trời hay 

năng lượng của gió để tạo ra khinh khí, thì ta mới có thể nói chiếc xe chạy bằng 

khinh khí đã xử dụng một loại năng lượng bền. 

 
Khoa học 
Nhưng ngoài ra còn có một lựa chọn khác đầy hứa hẹn để tạo ra 
khinh khí. Một số nhà nghiên cứu khoa học người Anh đã thành công 
trong việc bắt chước cách thức cây cối dùng ánh sáng mặt trời để 
tách rời dưỡng khí và khinh khí. Khi cách sản xuất này được ứng 
dụng một cách quy mô, thì chúng ta có thể sản xuất khinh khí một 
cách trong lành và rất ít tốn kém. 
Nước từ ống khói xe 

Phản ứng hóa học của khinh khí 
rất sạch. Chỉ có một chất thải duy nhất, là nước. Chúng ta chia tay 
với việc gây ô nhiễm không khí. 
 
5 phút để lấy nhiên liệu 
Có nhiều cách để vận chuyển khinh khí đã được sản xuất đến các 
trạm bán nhiên liệu. Chẳng hạn xử dụng xe bồn, hay đường ống 
ngầm dẫn khí, giống như trường hợp của một trạm khinh khí ở 
Rhoon đã có ống ngầm dẫn khinh khí giữa cảng Rotterdam và 
Antwerpen. Tại thị xã Helmond, Automotive Campus là một trạm 

bán khinh khí duy nhất trong toàn Hòa Lan đã sản xuất khinh khí tại chỗ. Tại trạm bán khinh khí bạn 
chỉ cần chưa đầy 5 phút là có thể bơm đầy bình cho một chiếc Toyota Mirai.  
 
Phản ứng hóa học 
Khi bạn bơm khinh khí, rất có thể bạn nghĩ xe cũng chạy bằng khi khí. Nhưng thật ra xe khinh khí 
chạy bằng điện. Khinh khí, sau khi bơm vào, được nén trong hai bình cao-áp thật chắc. Từ nơi này, 
khinh khí được dẫn vào các ngăn chứa pin nhiên liệu đã được nạp sẵn dưỡng khí từ trước. Trong 
đó sẽ xảy ra một phản ứng hóa học tạo ra điện năng. 
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Hỗn hợp 
Toyota có trên 18 năm kinh nghiệm về các thành phần hỗn 
hợp đáng tin cậy. Xe Mirai cũng được trang bị pin hỗn hợp. 
Năng lượng phát ra khi thắng xe sẽ được cất vào pin hỗn 
hợp và khi xe chạy với vận tốc thấp thì xe chỉ xử dụng điện 
từ pin hỗn hợp. Khi xe cần tăng tốc thì ngăn chứa tế bào 
nhiên liệu sẽ được nối kết với pin hỗn hợp tạo ra điện năng 
cho động cơ điện. 
 
Học hỏi từ láng giềng. 
Chiếc xe Toyota Mirai sẽ được giới thiệu qua từng giai đoạn. 
Những nước đầu tiên có xe Mirai lăn bánh trên đường phố 
sẽ là Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đan Mạch và Anh. Như vậy các 
nước này đã triển khai mạng cung cấp khinh khí như thế 
nào? 
 
Nhật Bản. 
Dân số: 127 triệu. 
Năng lượng bền (duurzame energie): Từ khi xảy ra tai nạn nổ lò điện nguyên tử năm 2011, Nhật 
Bản liên tục nghiên cứu các dự án phát triển năng lượng bền. Năm 2014 tổng sản lượng năng lượng 
được sản xuất bằng ánh nắng mặt trời đã lên đến 11,9 tỷ watt. Ngoài ra, Nhật còn xử dụng khinh khí 
trong giao thông và trong sản xuất điện. 
Cơ sở hạ tầng cho khinh khí (waterstofinfrastructuur): Trước cuối năm 2015 Nhật Bản hy vọng 
sẽ có 100 trạm cung cấp khinh khí trên toàn quốc. 
Hỗ trợ của chính phủ: Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe tuyên bố “Bây giờ là lúc để giới thiệu thời 
đại khinh khí”. Sau khi lái thử chiếc xe Toyota Mirai. Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ 17.500 triệu cho 
xe khinh khí. 
Sau năm 2015: Chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch 25 năm để thực hiện thành công việc xử dụng 
khinh khí trong giao thông, gia cư và công nghiệp. 
 
Mỹ. 
Dân số: 316 triệu. 
Năng lượng bền (duurzame energie): Tại Hoa Kỳ, tiểu bang California có tham vọng lớn nhất trong 
lãnh vực sản xuất năng lượng bền. Jerry Brown, Thống đốc tiểu bang, mong muốn kể từ năm 2030 
50% năng lượng điện sẽ được sản xuất từ các nguồn nhiên liệu bền. 
Cơ sở hạ tầng cho khinh khí (waterstofinfrastructuur): H2USA là một công ty liên doanh giữa 
chính quyền và tư nhân đã dự trù 200 triệu mỹ kim để xây dựng các trạm cung cấp khinh khí. Trong 
năm nay phải có 20 trạm khinh khí hoạt động. 
Hỗ trợ của chính phủ: Có một số ưu đải để khuyến khích việc mua xe chạy bằng điện và khinh khí. 
Trong đầu năm nay đã có hơn 100.000 chiếc xe chạy bằng điện và khoảng chừng 300 chiếc xe chạy 
bằng khinh khí. 
Sau năm 2015: Tương lai của khinh khí rất tươi sáng. Tiểu bang California đã chuẩn bị thật kỹ càng 
trong các mặt có liên quan đến việc xuất hiện các xe chạy bằng khinh khí. 
 
Đức. 
Dân số: 80 triệu. 
Năng lượng bền (duurzame energie): Đức là một nước hàng đầu trên thế giới trong việc chuyển 
đổi năng lượng. Gió và ánh nắng đóng góp rất lớn trong việc cung ứng điện năng. Năm vừa qua hơn 
30% năng lượng đã được sản xuất một cách bền vững. 
Cơ sở hạ tầng cho khinh khí (waterstofinfrastructuur): Trước cuối năm nay sẽ có 50 trạm khinh 
khí được đưa vào xử dụng. Trong năm 2023 phải có khoảng 400 trạm. 
Hỗ trợ của chính phủ: Cho Clean Energy partnership chính phủ đã dự trù sẵn 200 euro để nghiên 
cứu và phát triển và 500 triệu euro để giới thiệu khinh khí và công nghệ pin nhiên liệu. Các doanh 
nghiệp đã nhân đôi số tiền đầu tư này.  
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Sau năm 2015: Trung tâm Helmholtz Berlin về vật liệu và năng lượng cùng với đại học kỹ thuật Delft 
đang phát triển một công nghệ xử dụng hiệu quả ánh nắng để sản xuất khinh khí. 
Anh Quốc. 
Dân số: 316 triệu.  
Năng lượng bền (duurzame energie): Cuối năm qua Anh Quốc đã có đủ tấm pin mặt trời để sản 
xuất hơn 2 triệu watt, đặc biệt là nhờ vào tư nhân. Chính phủ tập trung tầm nhắm vào nguồn năng 
lượng gió trên đất liền và trên biển. Năm qua, năng xuất của tất cả cối xay gió lên đến hơn 11 
gigawatt. 
Cơ sở hạ tầng cho khinh khí (waterstofinfrastructuur): Hiện nay, có 10 địa điểm cung cấp khinh 
khí. UK H2Mobility, một liên doanh giữa chính quyền và tư nhân muốn thực hiện vào khoảng thời 
gian 2015-2030 một hạ tầng cơ sở cung cấp khinh khí nối liền thành phố và trục giao thông lớn. 
Hỗ trợ của chính phủ: Cuối năm qua chính quyền Anh đã lập ra một quỹ đặc biệt để giúp đỡ xe 
chạy bằng khinh khí. Đó là một ngân sách 11 triệu bảng (14,5 triệu euro). 
Sau năm 2015: Anh Quốc vẫn tiếp tục khuyến khích việc xử dụng các xe sạch. Nếu tất cả đều tùy 
thuộc vào chính phủ thì vào năm 2040 chỉ có xe không có khí thải chạy trên nước Anh. 
 
Đan Mạch. 
Dân số: 316 triệu.  
Năng lượng bền (duurzame energie): Năm qua người dân Đan Mạch tiêu thụ không dưới 39,1 % 
năng lượng từ gió. Qua đó, dân Đan Mạch dẫn đầu thế giới về mặt này.  
Cơ sở hạ tầng cho khinh khí (waterstofinfrastructuur): Hiện giờ có 4 trạm khinh khí tại Đan Mạch 
và Coperhagen Hydrogen Network còn đang tiếp tục mở rộng. Như vậy, trong một thời gian ngắn sẽ 
có thêm các trạm khinh khí. 
Hỗ trợ của chính phủ: Đan Mạch muốn năng lượng từ năm 2050 đều được sản xuất từ các nguồn 
nhiên liệu bền. Khi nói đến việc giảm bớt khí thải CO2 thì Đan Mạch có rất nhiều tham vọng. Do đó, 
việc ra đời các xe chạy bằng khinh khí rất đang được khuyến khích. 
Sau năm 2015: Sự kiện Koperhagen được chọn để tổ chức hội nghị World Hydrogen Energy 
conference sẽ mang lại rất nhiều hứa hẹn. 
 

 

 

Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung 
sướng ngày nào..." Tôi cúi sát đầu tôi vào 
khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức 
những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước 
mắt theo tôi. 

Ngày 7/8/2003, một trăm ngày sau khi chôn cất 
mẹ, thư gọi nhập học dát vàng dát bạc của Đại 
học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngả đường mẹ 
tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên 
qua ruộng lúa đầu làng, "bay" thẳng vào cửa 
nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi 
mộ cô tịch của mẹ: "Mẹ, con đã có ngày mở 
mặt mở mày rồi, MẸ có nghe thấy không? MẸ 
có thể ngậm cười nơi chín suối rồi!" 

 

Tác giả: Vương Hằng Tích, Trung Quốc 

(BBT hoalinhthoai.com sưu tầm trên internet) 

 

Người mẹ điên 
 
(…tiếp theo trang 15 ) 
 
Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi đi men 
theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có 
mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả 
cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được 
quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân 
cây đào có một vết gãy cành, dưới cây là vực 
sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói: "Chúng 
ta đi xuống khe vách đá tìm!" Tôi nói: "Thím, 
thím đừng doạ cháu...". Thím không nói năng 
kéo tôi đi xuống vách núi... 
 
Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào 
dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn 
nắm chặt một quả, máu trên người mẹ đã 
đông cứng lại thành đám màu đen nặng nề. 
Tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm 
chặt cứng lấy mẹ, gọi: "Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của 
con ơi! Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt! 
Chính là con đã lấy mạng của mẹ...  
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Gia chánh 

 

 

 

 

Sườn Nướng Sốt Chua Cay  

 

 

 

 Nguyên liệu: 

 -  200g sườn non 

 -  2 muỗng canh nước sốt barbecue 

 -  50g măng tây, 1 củ khoai tây, 1/2 củ cà rốt 

-  50g bông cải xanh 

 -  bột nêm, tương ớt, tương cà, tỏi, dầu ăn. 

Cách làm: 

Sườn non rửa sạch, để ráo, ướp nước sốt 
barbecue khoảng 10 phút, sau đó nướng trên lửa 
than. Măng tây, bông cải cắt miếng, khoai tây, cà 
rốt gọt vỏ, rửa sạch cho vào nồi luộc chín. Phi 
thơm tỏi, cho tương ớt, tương cà, bột nêm. 

Thưởng thức: 

Lần lượt xếp khoai tây, cà rốt, măng tây, bông cải 
lên đĩa rồi cho sườn nướng và chan nước sốt lên. 

 

Cơm Hải Sản Thái Lan 

 

Nguyên liệu: 

-  2 chén cơm 
 -  50g jambon 
-  50g gà philê 
-  5 con tôm sú 
-  20g tôm khô 
-  ½ củ cà rốt 
 -  50g đậu bo 
-  1 trái ớt sừng 
- 1 trái thơm 
 -  Ớt bột 
-  3 muỗng cà phê hạt nêm 
-  2 muỗng súp dầu ăn 
   
Cách làm: 
1. Jambon xắt sợi. Gà xắt hạt lựu. 

 2. Tôm khô ngâm nở mềm. Tôm tươi lấy 3 con 
lột vỏ, xắt hạt lựu. 3 con còn lại luộc chín, lột vỏ 
chừa đuôi để dành trang trí. 

3. Thơm gọt phần gai, giữ vỏ xanh. Cắt một mặt 
thơm, khoét thơm và moi ruột thành hình chiếc 
xuồng. Lấy một phần ruột thơm xắt hạt lựu thành 
khoảng 2 thìa súp là được.  

4. Đậu bo rửa sạch luộc sơ. Cà rốt gọt vỏ, rửa 
sạch, xắt hạt lựu. Ởt sừng xắt hạt lựu. 

 5. Bắc chảo nóng, chiên cơm với jambon, ga, 
tôm, tôm khô, cà rốt, đậu bo, ớt sừng và thơm. 
Nêm hạt nêm cho vừa ăn. 

Khi chiên món cơm này, không nên chiên quá 
lâu,  dừa sẽ bị khét dầu không ngon. Nên cho 
dừa  vào sau cùng khi gà và hải sản đã chín kỹ 

 6. Trút cơm ra trái thơm, trang trí với tôm, ăn 
nóng. 
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Du lịch 

 

 

 

Thắng cảnh trên đảo lớn Hawaii  
 
Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm 

Quanh vùng thành phố Hilo bên bờ biển phía 
Ðông đảo lớn Hawaii Big Island có rất nhiều cảnh 
đẹp như biển xanh trong vắt thấy đá san hô và 
từng đàn cá lội. Những con đường mòn trails 
xuyên qua rừng núi nhiệt đới xanh tươi để ngắm 
những thác nước từ trên cao đổ xuống. Ði về 
hướng Nam xem núi lửa hoạt động còn âm ỉ nghi 
ngút khói hay nhìn mặt đất đá đen hình thù quái 
dị do phún xuất thạch tạo thành. Trên lớp đá đen 
đó có những chồi non cây xanh bắt đầu nẩy mầm 
như những cây bonsai xanh tươi đầy sức sống. 

 

 

Thác Rainbow Falls ở Hilo. 

 

Vừa đến Hilo thị trấn lớn nhất trên đảo Hawaii, 
lấy nhà trọ xong là chúng tôi ra xe đi vào trung 
tâm thành phố đến chợ trời Farmers Market để 
ăn trưa. Chợ trời nhóm trong lều lớn, chắc vì trời 
hay mưa những cơn bất chợt, năm mười phút 
trời nắng trở lại. Trong chợ đủ thứ món ăn của 
các nước bán trong các hàng quán. Chúng tôi 
ghé vào quán ăn Thái Lan cũng có hủ tiếu xào 
“Pad Thái,” gỏi đu đủ cay chua, cơm chiên, v.v... 
Cũng có những gian hàng món Tàu, món Mễ, 
món Ý Pizza, hàng kem, chè Thái Boba, nước đá 
bào chế xi rô nhiều màu v.v... Ðặc biệt nhất là trái 
cây miền nhiệt đới như xoài, sầu riêng, măng cụt, 

mãng cầu, riêng dừa thì rất nhiều, $3 một trái và 
anh chàng bán gọt một nắp trên trái dừa để 
khách uống nước. 

 

Thành phố nhỏ rất êm đềm không ồn ào tiếng xe 
cộ, đường sá láng bon, làn kẻ, bảng giao thông 
rõ ràng, nhiều công viên cây xanh bóng mát với 
những cây đa cổ thụ rễ từ trên cây thòng xuống 
như phụ chống thân cây quá nhiều cành. Ngoài 
đường du khách đủ mọi quốc tịch: người Mỹ, 
người Âu, người Á Châu như Nhật, Trung Quốc, 
Nam Hàn, riêng thổ dân Hawaii địa phương lại 
rất ít. Trong thành phố nhiều cơ sở văn hóa, nhà 
bảo tàng, phòng tranh, những khu mua sắm và 
gặp vài tiệm phở. Tưởng người Việt Nam chỉ tập 
trung ở Honolulu nào ngờ ở các đảo xa xôi cũng 
có mặt để làm ăn mua bán. 

 Thác cầu vồng Rainbow Falls 

Theo con đường số 200 từ trung tâm đi về hướng 
Tây Nam vài miles sẽ gặp thác ngay cạnh con 
đường. Thác nằm trong khu công viên tiểu bang, 
đậu xe miễn phí lại vào không tốn tiền. Thác cao 
80 ft (24 m) nước đổ xuống trắng xóa rất mạnh, 
chảy thành sông Wailuku xuôi về Hilo và đổ ra 
biển. Phía sau thác nước đổ xuống là một hang 
động to lớn có đường mòn đi vào, chúng tôi men 
theo tưởng rằng không khí sẽ mát rượi nhưng 
hôm đó lại nóng oi bức nên trở ra. Dưới hồ nơi 
chân thác đổ xuống cũng không thấy ai tắm có lẽ 
vì địa thế ghềnh đá cheo leo hiểm trở không có 
đường đi xuống. Tên gọi là Rainbow vì vào 
khoảng 10 giờ sáng, ánh nắng sẽ chiếu xuyên 
qua màn hơi nước bốc lên tạo thành cầu vòng. 

 

 

Chợ trời Farmers Market ở Hil 
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 Vườn bách thảo Hawaii Tropical Botanical 
Garden 

Trở về Hilo vào đường 19 Hawaii Belt Road lên 
hướng Bắc dọc theo bờ biển khoảng 6 miles sẽ 
gặp vườn bách thảo trồng các loại thảo hoa nhiệt 
đới. Hawaii Tropical Botanical Garden rộng 17 
acres là một cơ sở vô vụ lợi, mở cửa phục vụ du 
khách mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí. Cổng vào 
nằm dưới rừng cây xanh mát hoa lá xinh tươi rất 
đẹp, một ông cao niên người gốc Nhật tình 
nguyện ngồi phân phát bản đồ và trả lời các câu 
hỏi. Theo lối mòn trails bằng xi măng xây trên cao 
phía dưới là rừng cây tàng lá tỏa rộng che mát 
lối đi. Vườn có tất cả 2,000 giống loại thảo mộc 
được chia ra: Palms (họ Dừa 200 loại), 
Heliconias (họ Gừng hơn 80 loại), Bromeliads 
(họ Dứa hơn 80 loại) và nhiều thứ cây khác. 
Thích nhất là những cây họ Gừng, Ngãi có nhiều 
loại hoa lạ màu sắc rực rỡ như chim két rồi lan 
rừng và những loại dây leo. Bắt gặp cây 
Cannonball vì cây có trái tròn như quả đạn cà 
nông mọc ra từ thân và hoa to lớn màu đỏ chói 
chan. Cây này nhiều chùa Miên ở Trà Vinh, Sóc 
Trăng có trồng. Trong vườn có thác nước róc 
rách, ao sen súng nuôi cá Koi và đi ra phía biển 
là một đầm nước trong xanh thấy tận đáy, ở đây 
có những đường hầm (lava tubes) tạo thành bởi 
dòng phún thạch ngày xưa. 

 

 Thác Akaka Falls 

Tiếp tục con đường 19 lên hướng Bắc vài miles 
rẽ vào đường Old Mamalahoa Hwy. để đến thác 
Akaka Falls. Thác nước rất cao 422 ft (129 m) 
đẹp và hùng vĩ vô cùng, nước từ trên dòng suối 
đổ ầm ầm xuống một hố rất sâu, vách đứng cheo 
leo không ai xuống được. Du khách chiêm 
ngưỡng thác từ xa bằng cách đi theo những lối 
trails vòng quanh phía trên của thác hay tham gia 
trò chơi đu dây Zipline, từ phía trên núi ngồi móc 
lên một sợi cáp, sức nặng của thân người đưa 
du khách lơ lửng ngang qua thác nước và sẽ “hạ 
cánh an toàn” về phía hạ lưu. Trò chơi đu dây 
này phải trả tiền nhưng vào xem thác thì miễn phí 
vì thác nằm trong công viên tiểu bang Hawaii. 

 

  Hawaii Vocanoes National Park 

Hôm sau chúng tôi đi về hướng Nam trên đường 
Hawaii Belt Road lên vùng ngọn núi lửa Kilauea 
để viếng Công Viên Hỏa Diệm Sơn Quốc Gia. 
Núi lửa Kilauea cao 4,078 ft là một trong hai núi 
lửa còn đang hoạt động ở Hawaii, ngọn núi kia là 
Mauna Loa ở gần đó là hỏa diệm sơn phun khối 
lượng nham thạch lớn nhất thế giới. Công viên 

núi lửa này thành lập từ năm 1916 là nơi các để 
nhà địa chất học tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt 
động của núi lửa. 

Cảnh vật nơi đây tương đối trống trải ít cây cối, 
có những hồ phún xuất thạch đã nguội, đá màu 
đen nổi lên cuồn cuộn như những con quái thú 
khổng lồ. Vào công viên chỉ $15 cho mỗi xe, 
được cung cấp bản đồ để du khách tự do muốn 
viếng thăm nơi nào cũng được. Nhà tiếp đón du 
khách Visitor Center nằm ngay cổng vào, trưng 
bày và cung cấp tài liệu về những địa điểm trong 
công viên núi lửa này. Gần đó là Volcano Art 
Center là ngôi nhà mà nguyên thủy là khách sạn 
để xem núi lửa mở cửa từ năm 1877. Nhà bảo 
tàng Thomas A. Jaggar cách vài miles về hướng 
Tây trên đường Crater Rim Drive, mang tên nhà 
khoa học là giám đốc đầu tiên của trạm quan sát 
Hawaii Volcano Observatory ngay cạnh nhà bảo 
tàng. Trạm quan sát được quản lý bởi cơ quan 
khảo sát địa chất U.S. Geological Survey không 
mở cửa cho công chúng vào xem. 

Hiện nay chỉ còn vài cột khói trắng xám bốc lên 
từ miệng núi và trận phun lửa gần nhất xảy ra 
vào ngày 19 tháng 3, 2008. Kỳ núi lửa hoạt động 
đó rất ngắn không có phun trào nham thạch 
nhưng sinh ra chất khí độc Sulfur Dioxide nên 
thời gian ấy người ta phải đóng cửa công viên. 
Trường hợp phún xuất thạch (lava) trào ra thì đó 
là đá bị nóng chảy thành chất lỏng. Khi nguội nó 
sẽ cứng lại và trở về dạng đá cứng như trước. 
Chúng tôi lái xe trên đường Crater Rim Drive và 
dừng lại để đi bộ lên đỉnh nhìn xuống nơi còn bốc 
khói. Thật sự núi lửa chỉ phun lửa, trường hợp 
thấy khói bốc dầy đặc là cây cối đất đá rơi vào 
miệng núi lửa bị đốt cháy tạo thành khói. 

Ðảo Hawaii Big Island là do 5 ngọn núi lửa từ đáy 
biển phun phún xuất thạch tạo thành, nếu đo 
chiều cao chân núi từ đáy biển lên đến ngọn cao 
nhất ở đây thì nó còn cao hơn ngọn núi Hy Mã 
Lạp Sơn (Everest). Diện tích đất đảo Hawaii ngày 
càng được bồi đấp khi núi lửa hoạt động như từ 
tháng 1, 1983 đến tháng 9, 2002 nham thạch 
phun lên đã thêm được 543 acres (220 ha) cho 
diện tích đảo.  
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Y học – Sức Khỏe 

 

 
Thủ phạm khiến thận tổn thương  

Nghiêm trọng… 

 Bác sĩ Eben Alexander  

Giảng viên Đại Học Y Harvard 

 

Thận là cơ quan có rất nhiều chức năng như sản xuất 
hormone, lọc máu, hấp thụ khoáng chất, sản xuất 
nước tiểu và cân bằng độ pH trong cơ thể.  

 

Không uống đủ nước: Chức năng quan trọng nhất 
của thận đó là lọc máu và loại bỏ các chất độc cũng 
như các chất thải cặn bã. Khi bạn không uống đủ 
nước lọc trong ngày, các chất độc và chất thải cặn bã 
bắt đầu tích tụ và có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ 
thể. 

Ăn nhiều muối: Cơ thể cần natri (hay chính là muối) 
để hoạt động một cách chính xác. Tuy nhiên, hầu hết 
mọi người đều hấp thụ quá nhiều muối, điều đó có 
thể làm tăng huyết áp và tạo ra nhiều áp lực lên thận. 
Giống như nguyên tắc của ngón tay cái, chỉ nên hấp 
thụ không quá 5 gram muối mỗi ngày. 

Uống quá nhiều nước ngọt và nước có ga: Thận 
là cơ quan chính để điều chỉnh độ pH của cơ thể, vì 
thế khi mà cơ thể phải hấp thụ quá nhiều nước ngọt 
và nước uống có ga trong một thời gian dài sẽ làm 
tăng gánh nặng cho thận và làm tăng xác suất gây 
tổn thương thận. 

Uống trà đặc sau khi uống rượu: Các chuyên gia 
đã chỉ ra rằng chất theophylline trong trà có tác dụng 
làm lợi tiểu và nó có thể ảnh hưởng khá nhanh đến 
thận. Rượu không có thời gian để phân hủy do đó gây 
ra kích thích ethanol làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
cho thận. 

 Nhịn tiểu: Nhiều người trong chúng ta thường nhịn 
tiểu bởi vì họ quá bận rộn hoặc muốn tránh phòng vệ 
sinh công cộng. Nhịn tiểu một cách thường xuyên làm 
tăng áp suất nước tiểu và có thể dẫn đến suy thận, 
sỏi thận và tiểu không kiểm soát. 

Thiếu vitamin và các khoáng chất: Nhiều sự thiếu 
hụt có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận hay suy thận. 
Chẳng hạn như vitamin B6 và magie là các chất cực 
kì quan trọng nhằm giảm bớt sỏi thận. 

Hấp thụ quá nhiều protein động vật: Hấp thụ quá 
nhiều protein, đặc biệt là thịt đỏ làm tăng hàm lượng 
chuyển hóa trong thận. Vì vậy có nhiều protein trong 
chế độ ăn của bạn đồng nghĩa với việc thận phải làm 
việc nhiều hơn và theo thời gian điều này có thể dẫn 
đến tổn hại thận hay rối loạn chức năng. 

Ăn rau quả không phù hợp: Chúng ta đều biết rằng 
ăn nhiều rau quả có lợi cho sức khỏe. Kali có trong 
rau thường được coi là chất hỗ trợ tốt giúp giảm huyết 
áp tự nhiên, tuy nhiên nếu dùng trong thời gian dài nó 
lại có thể làm tổn thương thận đối với những người 
có vấn đề về chức năng thận. 

 Thiếu ngủ: Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về tầm 
quan trọng của một giấc ngủ ngon. Sự thiếu ngủ 
thường xuyên có thể dẫn tới nhiều căn bệnh và các 
bệnh về thận cũng nằm trong danh sách đó. Trong 
thời gian ban đêm, cơ thể hồi phục lại tế bào thận đã 
bị tổn thương, vì vậy hãy cho cơ thể thời gian để tự 
chữa lành và hồi phục. 

Uống cà phê: Cũng giống như muối, caffein có thể 
làm tăng huyết áp và gây áp lực lên thận của bạn. 
Uống cà phê quá nhiều sẽ không tốt cho thận của 
bạn. 

Lạm dụng thuốc giảm đau: Có quá nhiều người 
dùng thuốc giảm đau mặc dù chỉ là những cơn đau 
nhỏ, trong khi đó lại có sẵn rất nhiều phương thuốc 
hoàn toàn từ tự nhiên mà lại an toàn. Sử dụng quá 
mức hay lạm dụng thuốc giảm đau có thể dẫn đến sự 
tổn hại nghiêm trọng cho gan và thận. 

Sử dụng đồ uống có cồn: Đồ uống có cồn thật sự 
là một chất độc hợp pháp nhưng nó lại tạo ra nhiều 
sức ép lên thận và gan. 

Bánh mì ngọt: Có một loại phụ gia thực phẩm được 
gọi là kali bromat trong bánh mì và bánh ngọt làm cho 
bánh mềm và thơm ngon hơn. Tuy nhiên, ăn quá 
nhiều chất này có thể gây ra tổn hại cho hệ thống thần 
kinh trung ương, máu và thận. 

Ăn nhiều đồ ăn chế biến sẵn: Hàm lượng chất bảo 
quản thực phẩm có trong các đồ ăn sẵn là rất lớn, 
nhất là trong đồ hộp. Nếu ăn thường xuyên, các chất 
bảo quản tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều. Khi đó 
khả năng đào thải độc tố có trong các chất này của 
gan và thận sẽ trở thành 'vô hiệu hóa'. 
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Cười Chút Chơi 

 
 
 

Ai đây? 
Một cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: 
- Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần! 
- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không? 
- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù! 
- Ông ta bị hói? 
- Đúng vậy. 
- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được? 
- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà! 
 
Tai nạn thảm khốc 
Trong một cuộc thi lấy bằng xe, ban giám khảo 
hỏi một anh chàng nọ: 
- Trong trường hợp xe anh bị lao xuống dốc với 
tốc độ thật nhanh, nhưng xe lại đứt thắng. Bên 
phải là vách núi, bên trái là vực thẳm, thì anh sẽ 
xử lý làm sao? 
- Tôi sẽ kêu Thanh đến. 
- Thanh, Thanh là ai? 
- Là thằng bạn thân của tôi, nó là phóng viên ảnh, 
để nó chứng kiến một tai nạn thảm khốc nhất từ 
trước tới nay. 
 
Ai được quyền? 
Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một 
đứa con trai chung. Tòa tuyên xử lỗi về người 
chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người 
chồng phải cấp dưỡng hàng tháng. 
 Ông chánh án hỏi người chồng: 
- Anh có điều gì muốn nói nữa không ? 
- Tôi muốn nói tòa đã bất công khi không cho 
phép tôi được nuôi con tôi. 
- Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy ? 
- Thưa ông chánh án, tôi xin phép hỏi ông chánh 
án khi bỏ một đồng vào cái máy bán nước giải 
khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì 
hộp nước đó của ông chánh án hay vẫn còn là 
của cái máy. 
 
Ðùa dai 
Một tài xế vô tình bị một máy đo tốc độ tự động 
chụp được chiếc xe anh chạy vượt quá tốc độ. 
 Ngay sau đó anh ta nhận được một giấy phạt 40 
Euro cùng với hình chiếc xe hơi. 
 Thay vì trả tiền phạt anh ta gửi lại cho sở cảnh 
sát một tấm hình chụp tờ giấy bạc 40 Euro. 
 Nhiều ngày sau đó, người tài xế nhận được một 
bức thư trả lời của sở cảnh sát trong bì thư  để 
một tấm hình khác  – hình chụp cái còng tay!!! 
 

Khi con tàu chìm 
Vì đã được thông báo là con tàu sẽ chìm trong 
vòng 15 phút nữa, các thủy thủ bắt đầu nhốn 
nháo. Thuyền trưởng đứng lặng yên một mình và 
không nhúc nhích trên đài chỉ huy. Hình như ông 
ta không nhận ra cái nguy cơ khủng khiếp đang 
đe dọa con tàu. Một thủy thủ bơi rất giỏi lên gặp 
thuyền trưởng và nói: “Xin lỗi thuyền trưởng, xin 
ngài cho biết từ đây vào đất liên gần nhất là bao 
xa?” 
Thuyền trưởng nói: “À, khoảng hai dặm thôi”. 
Mặt người thủy thủ tươi tỉnh hẳn lên với nụ cười 
và tiếp tục nói: “Thưa ông, về hướng nào ạ?” 
Vì lúc đó sóng gầm to thuyền trưởng không nghe 
thấy câu hỏi nên người thủy thủ nhắc đi nhắc lại, 
cố nói cho thật rõ. 
“Về hướng Bắc ạ? Hướng Nam, hướng Đông 
hay hướng Tây?” 
Thuyền trưởng trả lời với giọng buồn thiu: 
“Hướng đi xuống”. 
 
Lãng mạn 
Hướng dẫn viên du lịch, kiêm tiểu thuyết gia, cắt 
nghĩa: 
- Ngọn núi này tên là "tình ly", vì ngày xưa có rất 
nhiều cặp tình nhân dẫn nhau lên đó rồi chẳng 
bao giờ thấy họ trở về! 
- Trời! Thế họ biến đâu mất? 
- Thì họ đi xuống núi bằng phía bên kia. 
 
Bay thấp 
Binh nhất hỏi chỉ huy:  
- Thưa ông trung sĩ, cá sấu không thể bay được, 
đúng không ạ?  
- Tất nhiên là như thế, vậy đứa nào nói với anh 
cái điều ngu ngốc kia? 
- Ngài thiếu tá ạ. 
- Vậy à, tôi quên mất đấy. Tất nhiên cá sấu bay 
được chứ. Nhưng nó bay rất thấp, thấp lắm lắm. 
 
Rượu 
Khách hàng hỏi người bán: 
- Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế? 
- Bằng tắc kè. 
- Rượu rắn? 
- Ngâm bằng rắn. 
- Rượu sâm? 
- Thì đương nhiên ngâm sâm rồi. 
- Vậy rượu Na-pô-lê-ông? 
 - !!! 

http://www.de-mooiste-animaties.nl/files/animaties/lachen/lachen-16593.gif
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*  độc giả Mw. TD Nguyen, Q.K Le và M.A. Ho xin liên lạc về tòa soạn để xác nhận, xin đa tạ 

Ghi chú: vừa qua độc giả TS Nguyen (376) đã liên lạc về tòa soạn để xác nhận, xin đa tạ !  

 

 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 12-6-2015 đến 18-08-2015  

       

stt ngày trả tiền Tên vùng số độc giả  số tiền  ghi chú 

       

1 22-6-2015 Tran thi Ky Nieuwegein 730  €   30,00   

2 29-6-2015 TD Nguyen ? ?  €   30,00  * 

3 29-6-2015 T.S Nguyen Uitgeest 94  €   30,00   

4 1-7-2015 Q.H. Tran Diemen 559  €   35,00   

5 1-7-2015 T.N.A. Nguyen Breda 29  €   30,00   

6 6-7-2015 V.T Dinh Purmerend 750  €   30,00   

7 4-7-2015 Tran Van Vinh Lisse 271  €   60,00   

8 7-7-2015 Tran Quoc Sung Den Bosch 274  €   30,00   

9 7-7-2015 Q.K. Le ? ?  €   30,00   

10 10-7-2015 Truong Hoai Thu 't Veld 493  €   30,00   

11 22-7-2015 VN Tran Purmerend 37  €   30,00   

12 22-7-2015 Luu Bich Diep Anderlecht 848  €   80,00   

13 27-7-2015 BT Tran Nieuwegein 204  €   30,00   

14 4-8-2015 M.A. Ho ? ?  €   30,00   

15 6-8-2015 Phong Hoang Hilversum 662  €   30,00   

16 13-8-2015 MD Huynh Utrecht 849  €   30,00   

17 18-8-2015 Le T.T.C. Hong Bergen op Zoom 239  €   50,00  20 ủng hộ 

 

 

Hàn Long Ẩn 
 
Yêu đi nhé, nếu không là sẽ muộn 
Thời gian trôi chẳng đợi một ai đâu 
Như mây bay, gió thoảng, nước qua cầu 
Ngày sẽ hết khi mặt trời giã biệt 
  
Hãy yêu mình và yêu đời tha thiết 
Yêu cỏ cây hoa lá, chim muông 
Yêu con sâu, cánh bướm, chuồn chuồn 
Yêu giọt nắng ban mai, yêu cơn mưa chiều cuối phố 
 
Yêu tiếng khóc, yêu nỗi buồn nhăn nhó 
Yêu nụ cười, yêu hạnh phúc đam mê 
Yêu phồn hoa phố thị, miền quê 
Yêu trẻ nhỏ, yêu cụ già tóc bạc 
 
 

 

 

Cuối tháng 3/2015 

 

 

 

Yêu giọng nói, yêu lời ca tiếng hát 
Yêu câu thơ, trang sách tuổi học đường 
Yêu tóc dài, tóc ngắn cũng yêu luôn 
Yêu chiếc nón ngày hè, yêu chiếc khăn 
mùa lạnh 
 
Yêu kẻ giàu sang, yêu những mảnh đời 
bất hạnh 
Yêu bậc tri thức, yêu người ít học dại 
khờ 
Yêu sum vầy, yêu chia cách bơ vơ... 
Yêu tất cả vì kiếp người ngắn lắm! 
 
Đừng gieo rắc chi thêm hận thù, rối rắm 
Hãy bao dung, yêu hết thảy muôn loài 
Yêu hôm nay và yêu cả ngày mai 
Yêu, yêu nữa, đến ngàn sau, yêu mãi! 
 
Chùa Thiên Trúc, California 3/2015 
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… 

Chiều nay khói thuốc vẫn bay, 
Hoàng hôn vơi nắng những ngày buồn hiu. 
Thương quê nhà,nhớ mẹ yêu, 
Biết bao kí ức lắm điều khó phai. 
…   
Nguyễn Hoàng (Dophuquy’s Blog) 

 

Hai tháng hè đã trôi qua mau và mùa tựu trường 
lại đến, các em học sinh đã và đang lo việc mua 
sắm dụng cụ học sinh chuẩn bị cho niên khóa mới. 
Các bậc phụ huynh cũng vừa trải qua những ngày 
nghỉ thoải mái, nay đang thu xếp các thứ sinh hoạt 
trong gia đình để trở lại với công việc thường nhật. 

Đặc biệt với quý chú bác, anh chị cộng tác viên VNNS thì đã phải lo toan bài vở cách đây hơn hai 
tuần trước khi quý độc giả cầm tờ báo này trên tay. 

Thay mặt Ban Biên Tập VNNS và quý độc giả xa gần chân thành cảm tạ sự đóng góp quý báu này.   

Số báo tới, VNNS276 mang chủ đề: Văn. Báo sẽ được phát hành vào trung tuần tháng 10, bài vở 
xin quý vị văn-, thi sĩ gởi bài về tòa soạn trước ngày 11-10-2015. 

Trân trọng 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 

 

 

 

 

 
Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2015 

Trang Màu hay trắng đen        Mỗi số báo 1 năm 8 số báo 

    

Trang ngoài bìa sau Hình màu €.150 €.800 

Trang trong bìa sau Hình màu €.100 €.600 

A 4 trang trong Trắng đen €.80 €.500 

1/2 trang trong Trắng đen €.50 €.300 

1/4 trang trong Trắng đen €.25 € 150 

1/8 trang trong Trắng đen €.15 €.150 
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