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 Quan điểm

 

 

 

 

Hàng năm cứ vào độ tháng tƣ âm lịch là hoa sen bắt đầu nở. Hoa sen nở báo hiệu mùa Phật Đản lại về. Ðó là 
lúc ngƣời Phật tử Việt Nam cùng hòa chung niềm vui lớn với hàng triệu ngƣòi con Phật khắp năm châu hân 
hoan đón mừng ngày Ðức Thế Tôn ra đời. 

Ðức Thích Ca do lòng từ bi vô lƣợng, đã từ bỏ hạnh phúc riêng tƣ, quyền uy và tiện nghi vật chất để tìm ra con 
đƣờng giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau sanh, lão, bệnh, tử, đƣa đến cuộc sống an lạc vĩnh cửu. Ðức Thích 
Ca đã để lại cho thế gian một giáo lý từ bì; giáo lý ấy không lấy cá nhân, vị kỷ làm gốc mà lấy con ngƣời, xã hội 
làm mục tiêu giải thoát. 

Ðạo Phật du nhập vào nƣớc ta hơn 2000 năm qua, đạo Phật đã thấm sâu vào lòng ngƣời nhƣ hơi thở, nhƣ 
máu, nhƣ xƣơng. Ðạo Phật đã hòa đồng vào đời sống dân ta nhƣ dòng sông nhỏ, nhƣ đồng lúa vàng, nhƣ lũy 
tre xanh bên thôn làng mộc mạc. Ðạo Phật đã trở thành truyền thống của dân tộc và cùng trôi nổi theo vận 
nƣớc nhƣ câu nói nhân gian: Ðất nước còn, Phật giáo còn. Ðất nước suy đồi, Phật giáo suy vong. 

Quê hƣơng và Phật pháp nhƣ bóng với hình, vận mệnh của dân tộc luôn dính liền với vận mệnh Phật pháp. 
Chính vị vậy ngƣời Phật tử Việt Nam cũng đã đƣợc giảng dạy: Công ơn quốc gia xã hội là một trong tứ ân 
người Phật tử phải luôn ghi nhớ. 

Ðối với ngƣời Phật tử Việt Nam đang sống ở hải ngoại thì ân quốc gia xã hội lại càng quan trọng. Dù ở phƣơng 
trời nào chăng nữa thì chúng ta vẫn chỉ có một quê hƣơng duy nhất, đó là Việt Nam. Chúng ta tất phài có trách 
nhiệm với quê hƣơng, với dân tộc.  

Nơi hải ngoại chúng ta có thể xây đƣơc những ngôi chùa to lớn, tiện nghi nhƣng vẫn không thể sánh bằng ngôi 
chùa mộc mạc nơi quê nhà, vì nơi đó là cội nguồn, là truyền thống, là tổ tiên nhƣ ý thơ mà một vị thiền sƣ Việt 
Nam đã viết: 

“....Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng, 

Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung… 

Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

Nếp sống muôn đời của tổ tông”. 

Nhƣng những “mái chùa che chở hồn dân tộc” đó giờ đây đang bị chà đạp vây hãm, giáo hội bị cấm hoật động, 
các bậc cao tăng bị giam cầm, quản chế bởi ngƣời cộng sản vô tâm.  

Ngƣời Phật tử Việt Nam thấm nhuầm giáo lý nhà Phật không thể ngồi yên khi quê hƣơng nghiêng ngả, khi giáo 
hội quê nhà đang bị bức tử. Chúng ta hãy cùng nhau hòa với toàn dân trong và ngoài nƣớc lên tiếng và hành 
động để đòi tự do cho tôn giáo, dân chủ và công bằng cho xã hội và an lạc cho đồng bào tại quê nhà. Ðó chắc 
chắn sẽ là món quà cao quý và có ý nghĩa nhất để dâng lên Ðức Thế Tôn trong mùa Phật Ðản năm nay. 

 

Chương Ngô  

  

Phật Ðản với tự tình dân tộc 
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Hoà Thượng Thích Quảng Độ, 

niềm tự hào của Phật Giáo Việt Nam 
Ðắc Khanh 

Hòa thƣợng Thích Quảng Ðộ, vị Tăng Thống thứ 5 của Giáo Hội Phật giáo 
Việt Nam Thống Nhất, một lần nữa đã đƣợc đông đảo dân biểu, nghị sĩ khắp 
nơi trên thế giời đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình 2012. Ðây không phải là lần 
đầu tiên hòa thƣợng đƣợc đề nghị nhận giải thƣởng cao quý này. Nhiều năm 
trƣớc đó hòa thƣợng cũng đã đƣợc đề cử và liên tiếp những năm gần đây, 
hòa thƣợng có tên trong danh sách 4, 5 ngƣời cuối cùng có hy vọng đƣợc 
trao giải. 

Mặc dù chƣa đƣợc nhận giải Nobel Hòa Bình (Thụy Ðiển) nhƣng Hòa thƣơng 
đã đƣợc trao tặng 2 giải thƣởng cao quý của thế giới vào năm 2006. Ðó là 
giải Nhân quyền quốc tế Rafto (Na Uy) và giải Dũng khí Dân Chủ (Democracy 
Courage Tribute) của Phong Trào Dân Chủ Thế Giới. 

Với giải Nhân Quyền quốc tế Rafto (Na Uy), hòa thƣơng đƣơc vinh danh vì đã 
kiên trì tranh đấu một cách ôn hòa, bất chấp những khó khăn và nguy hiểm 
cho tánh mạng, nhằm thay thế chế độ độc đảng cộng sản bằng một chế độ 
dân chủ trong đó nhân nguyền và tự do đƣợc tôn trọng.  

Giải Democracy Courage Tribute đƣợc trao tặng cho 2 ngƣời Việt Nam là hòa thƣợng Thích Quảng Ðộ và giáo 
sƣ Hoàng Minh Chính trong đại hội lần thứ 4 vào năm 2006 của Phong trào Dân chủ Thế giới họp tại Istanbul, 
Thổ Nhĩ Kỳ với trên 600 đại biểu của 125 quốc gia. Giải thƣởng đã đƣợc trao với ý nghĩa nhƣ sau: ”Vinh danh 
hai con ngƣời đã đấu tranh qua bao thập kỷ cho dân chủ và cải cách chính trị tại Việt Nam”.  

Không phải ngẫu nhiên hòa thƣợng đƣợc trao tặng hai giải thƣởng cao quý nói trên cũng nhƣ đƣợc đề cử 
nhận giải Nobel Hòa bình thế giới trong nhiều năm qua. Ðại lão hòa thƣợng Thích Quảng Ðộ, 84 tuổi, đƣợc thế 
giới biết đến vì đã hiến dâng cuôc đời mình để tranh đấu trong ôn hòa cho dân tộc và đạo Pháp hơn 3 thâp 
niên qua. Sự đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ đó, hoà thƣợng đã phải trả một giá rất đắt là hơn 30 năm tù đầy 
và quản chế. 

Thực vậy, sau khi cộng sản (CS) nhuộm đỏ toàn nƣớc Việt Nam, hòa thƣợng với chức vụ Tổng thƣ ký Viện 
Hóa Ðạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) đã cƣơng quyết không để đảng CS 
khuynh loát giáo hội. Ngay những năm đầu tiên sau 1975, ngài đã luôn lên tiếng đòi tự do cho tôn giáo và dân 
chủ cho toàn dân Việt Nam. Ngài cũng đã cƣơng quyết không để GHPGVNTN gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam vì ngài cho rằng Giáo hội này là con đẻ của đảng CSVN. Tức giận vì sự chống đối của ngài, năm 1982 
CSVN đã trục xuất hòa thƣợng và mẹ già ra khỏi Sài gòn và bắt trở về sống ở nguyên quán là xã Vũ Ðoài, tỉnh 
Thái Bình. Mặc dù bị đầy đọa, khổ ải và hăm dọa đủ điều, hòa thƣợng vẫn cƣơng quyết giữ vững lập trƣờng 
không gia nhập Giáo hội nhà nƣớc. Ngài nhẫn nhục, chịu đựng cực khổ mà vẫn tự hào đƣợc dịp nuôi mẹ trong 
giai đoạn khốn cùng nhất.  

Năm 1992, mặc dù không đƣợc sự chấp thuận của chính quyền CSVN, hòa thƣợng quyết định tự ý trở về Sài 
gòn và tiếp tục hoạt động công khai để lãnh đạo GHPGVNTN và đòi hỏi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, công 
bằng xã hội và dân chủ cho toàn dân Việt Nam.  

Trong khi đảng và chính quyền CSVN đang huyênh hoang tự đắc là “đỉnh cao trí tuệ” thì tháng giêng năm 1992 
hòa thƣợng Thích Quảng Ðộ công khai tuyên chiến với CSVN qua „’Bản nhận định về những sai lầm tai hại 
của đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo Việt Nam‟‟. Là một nhân chứng của các tội ác 
do đảng Cộng sản gây ra, bản nhận định này nhƣ mũi súng bắn thẳng vào thành trì của đảng CSVN. 

Trong hơn 30 năm, Hòa thƣợng Thích Quảng Ðộ đã luôn luôn sát cánh cùng Ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền 
Quang lèo lái con thuyền GHPGVNTN trƣớc cơn bão táp vây hãm của đảng và chính quyền CSVN.  

Những bản công bố của GHPGVNTN nhƣ “Tuyên cáo Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn”  đƣa ra nhận thức về 
tình hình nguy kịch ở VN và đề nghị các biện pháp trị liệu, trong đó có yêu sách bỏ điều 4 trên hiến pháp để 
mọi ngƣời có quyền tự do ứng cử và bầu cử.  

GHPGVNTN cũng đã đề nghị đảng và nhà cầm quyền CSVN lấy ngày 30 tháng 4 làm “Ngày Sám hối và Chúc 
sinh toàn quốc” nhằm sám hối những sai lầm trọng đại của đảng CSVN đối với dân tộc, nhƣ các cuộc đấu tố 
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trong phong trào cải cách ruộng đất, nhƣ vụ thảm sát Tết Mậu Thân Huế  v.v… và nhằm giải quyết vấn đề oan 
hồn tử sĩ cũng nhƣ thƣơng phế binh của hai miền Nam Bắc. 

Với “Lời kêu gọi dân chủ cho Việt Nam”, hòa thƣợng đòi hỏi chấm dứt nạn độc quyền cai trị của đảng CSVN 
và kêu gọi hình thành liên minh dân tộc để tiến tới dân chủ hóa cho VN. Do những việc làm này, hòa thƣợng đã 
bị công an tra vấn nhiều lần và đã bị xử nhiều năm tù đầy, quản chế. Tuy nhiên trƣớc áp lực quốc tế và sự vận 
động kiên trì của ngƣời Việt khắp nơi trên toàn thế giới, năm 1998 hòa thƣợng đƣợc thả tù và kể từ ngày ấy 
cho đến nay ngài vẫn bị giam lỏng, quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện Sài gòn. 

Nhìn lại lịch sử Việt Nam qua nhiều thời đại, có nhiều vị sƣ vì đời giúp nƣớc nhƣ Thiền sƣ Khuông Việt đã 
cùng bàn việc nƣớc dƣới thời vua Ðinh Tiên Hoàng, nhƣ Thiền sƣ Vạn Hạnh, vị quốc sƣ tài ba lỗi lạc có công 
nuôi dƣỡng, dạy dỗ Lý Công Uẩn từ thủa sơ sinh, để sau này trở thành vua Lý thái Tổ, là vị vua nhà Lý có đức 
độ cao, lấy nhân đức trị nƣớc an dân. 

Theo gƣơng ngƣời xƣa cũng nhƣ thâm nhập tinh thần nhập thế của Phật giáo VN, hòa thƣợng Thích Quảng 
Ðộ đã không ngừng đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hƣơng. Nhƣng tiếc thay chính 
quyền CSVN hiện nay không phải là một chính quyền yêu nƣớc, thƣơng dân mà chỉ là một đám ham quyền cố 
vị, tham nhũng và nhu nhƣợc yếu hèn, cho nên những đề nghị cứu nƣớc cứu dân của hoà thƣợng đã phải trả 
một giá rất đắt với hơn 30 năm tù đày quản chế.Hoà thƣợng đã từng nói: ”Sẽ tới lúc nhà cầm quyền cộng sãn 
không thể bắt nhân dân im hơi lặng tiếng mãi được. Ðó là lúc toàn dân đứng dậy như nước vỡ bờ. Cùng chung 
nhau 80 triệu dân Việt nói chung một tiếng nói yêu sách cho dân chủ và nhân quyền. Lúc đó nhà cầm quyền 
không còn thối thác trước các đòi hòi của toàn dân, mà phải đối diện và giài quyết thực tại ấy. Ðây là lúc tình 
hình Việt Nam bắt buộc phải thay đổi và tiến trình dân chũ hóa sẽ ló ra”. Ngƣời Phật tử Việt Nam có quyền tự 
hào có một vị thầy suốt cuộc đời hiến thân mình cho đạo Pháp và dân tộc. 

Ngƣòi Việt Nam có quyền tự hào có một chiến sĩ dũng cảm và bất khuất luôn luôn hòa mình với toàn dân trong 
công cuộc đấu tranh đòi tự do và nhân quyền cho Việt Nam. 

 

 
 

 

 

 

  M    T   N 

Thích Quảng Ðộ 

 

  m  hật  ản  
ánh tr ng r m huyền ảo  
khắp không gian như t a ngát m i hương  
tinh tú  a nghìn t  lại một phương  
để chào đón đấng si u nhi n  uất thế  
nơi ng c thất tôi nhìn vào hiện thể  
khắp quanh tôi tràn ngập  óng vô minh  
t   a  ưa  
vì nghiệp lực chúng sinh  
đã tạo dựng nhân gian thành đ a ng c  
tôi cười vang trong đ m trường u t ch  
 ốn  ức  à lim như s p đổ dưới chân tôi 
Ôi đau thương 
đây thế giới ta  à 
Cực lạc niết  àn cũng là đây hiện thực 
ánh đạo r i giũa lòng tôi sáng rực 
 ao ưu phiền trút sạch tựa mây tan 
kìa gông c m  iềng  ích trần gian 
trong khoảnh khắc cháy tan thành tro   i 
tôi vận d ng sức  hiện tiền tam muội  
ngồi an nhi n như sen nở gi a than hồng 
thời gian trôi lặng lẽ 
tôi   ng t nh thấy  ình minh ló dạng 
thế giới ngày mai m a  uân tươi sáng  
đạo t   i nhuần thấm khắp n m châu 

 

 

 

 

 

 

 

Trở Lại Phật  ường 
 

Trở lại nơi đây Chốn phật đường 

Bao n m ôm ấp mối tơ vương 

T  lâu dáng ng c dường quy ẩn 

Nay t a linh Châu sáng lạ thường 

 

Nương náo t  bi tìm chánh giác 

tựa vào đạo pháp thấy chân phương 

Trường thi nhân thế chờ viên mãn 

Trực ch  bồng lai nhận kiết tường 

 

04- 10- 2011  Hoài Tâm Niệm 
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Huyền Thoại Đản Sinh 

TN. T nh Quang 

Mỗi con ngƣời là một huyền thoại. Chúng ta ai ai cũng có huyền 
thoại từ khi còn trong trứng nƣớc cho đến lúc mở mắt chào đời; 
những chuyện ly kỳ về mỗi ngƣời khi sinh ra đều đƣợc hai đấng 
sinh thành ghi nhớ và kể lại nhƣ là một điềm lạ về sự chào đời 
của đứa con thân yêu dù rất nhỏ nhoi, và đôi khi chúng ta bẵng 
quên mất khi đời sống quá ƣ bận rộn, mệt nhoài...  

Cũng thế, các vĩ nhân và thánh nhân xuất hiện trên thế gian này 
đều có những huyền thoại vĩ đại hơn chúng ta, đặc trƣng của 
những huyền thoại hoặc sinh hay tử đƣợc lƣu truyền từ đời này 
sang đời khác, bằng khẩu truyền, bằng bút ký hay bằng thiên 
hùng ca... Những câu chuyện huyền thoại xoay xung quanh cuộc 
đời của các vĩ nhân nhƣ là một sự minh chứng đối với sự hiện 
hữu tuyệt vời của họ trong một mốc son lịch sử và đƣợc truyền 
tụng cho đến bây giờ.  

Là một con ngƣời trên tất cả con ngƣời, là một vĩ nhân trên tất cả 
vĩ nhân, cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gắn liền với một 

huyền thoại tuyệt đẹp, phi phàm và thi vị nhất. Khi vừa mới mở mắt chào đời, Ngài đã nhẹ nhàng bƣớc trên 
bảy đóa sen, tay phải chỉ lên trời, tay trái trỏ xuống đất và dõng dạc tuyên ngôn : "Ta là Đấng cao quý duy nhất 
trong thiên hạ" (I alone am the World-Honored One). Biết bao thế kỷ tang thƣơng, cuộc dâu bể đổi dời, huyền 
thoại về sự ra đời của Ngài nhƣ vẳng nghe mới hôm nao bên những trang kinh tƣởng chừng nhƣ chƣa ráo 
mực.  

Tƣơng truyền, vào một đêm hoàng hậu Maha Maya mộng thấy con voi trắng sáu ngà từ cõi trời bay xuống 
trong tiếng nhạc vang lừng, quỳ xuống bên chân hoàng hậu, con voi dâng cho bà một cành sen hồng đƣợc 
mang từ cái vòi của nó. Thức giấc, hoàng hậu thấy cảm giác dễ chịu và khoan khoái với những mùi hƣơng lạ 
thơm ngát căn phòng, và bà biết rằng mình đã thụ thai thái tử Siddhartha.  

Vào một buổi sáng trời trong xanh, nắng đẹp, chim chóc vui hót, hoàng hậu Maha Maya đi dạo chơi trong vƣờn 
Lumbini, một khu vƣờn xinh đẹp thuộc thành Kapilavatthu, một lúc bà thấy mệt và vịn tay phải vào cành cây vô 
ƣu (ashok tree) đang nở đầy hoa thì hạ sinh thái tử. Thái tử Siddhartha đƣợc sinh ra từ hông bên phải, ngay 
lúc ấy Ngài đứng dậy đi bảy bƣớc, dƣới chân Ngài nở bảy đóa sen, một tay chỉ trời một tay chỉ đất mà nói rằng 
: "Thiên thƣợng thiên hạ, duy ngã độc tôn".  

Hơn hai mƣơi sáu thế kỷ trôi qua, biết bao giấy mực luận bàn về huyền thoại này. Sự Đản sinh của Đức Phật 
đã trở thành đề tài muôn thuở cho các nhà nghiên cứu bình luận, là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất từ xƣa tới 
nay đồng thời cũng là tiền đề hứng thú nhất cho các nhà Phật học và thi nhân kim cổ.  

Không ít các nhà phân tích Phật học cho rằng bảy đóa sen kia là tƣợng trƣng cho bảy phần Bồ đề (hay Thất 
giác chi) - một trong Ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo - là phƣơng pháp tối yếu để giúp cho ngƣời học đạo và tu đạo 
giác ngộ, hoặc là yếu nghĩa của Tam thừa Tứ quả, và cũng không ít ngƣời cho rằng bƣớc sen thứ bảy là sự 
giải thoát hoàn toàn từ sáu bƣớc sen trƣớc, nhƣ là sự vƣợt thoát sáu cõi luân hồi. Một số nhà bình luận khác 
thì cho rằng con số 7 là con số triết học thuần túy của Ấn Độ, với ý nghĩa không gian có bốn (Đông, Tây, Nam, 
Bắc), thời gian có ba (quá khứ, hiện tại và tƣơng lai); thái tử đi trên bảy đóa sen tƣợng trƣng cho sự vƣợt thoát 
về ý niệm của không gian và thời gian. 

 Ngài sinh từ hông phải là biểu thị cho bản thể tuyệt đối vô nhiễm và câu tuyên ngôn : "Ta là Đấng cao quý nhất 
trong thiên hạ" là sự xác tín về Phật tính - vốn ẩn tàng trong mỗi chúng sinh... Tất cả khía cạnh lý giải đều có ý 
nghĩa nhất quán, mặc dù trên hình thức có đôi chút dị biệt, đó là sự giác ngộ về Chân tâm Phật tính xuyên qua 
truyền thuyết Đản sinh này.  

Tuy nhiên, các học giả đứng trên lập trƣờng khách quan thì cho rằng bảy bƣớc hoa sen tƣợng trƣng cho bảy 
phƣơng hƣớng : Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dƣới và Tại đây (East, West, North, South, Up, Down and Here). 
Và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất là điềm lành báo hiệu sự hiện hữu của một vị cứu tinh cho cõi Thiên Nhơn - 
nối kết giữa trời và đất, giữa thiên đƣờng và trần gian bụi bặm. Câu tuyên ngôn : "Ta là Đấng tôn quý nhất 

http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/01/hoa-sen.jpeg
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trong thiên hạ" theo quan điểm Phật giáo Phát triển là một cách nói khác để xác quyết về tính giác hằng hữu 
trong không gian vô cùng và thời gian vô tận bên trong mỗi chúng sinh.  

Bên cạnh đó, không ít các bình luận gia ngoại đạo cho rằng huyền thoại Đản sinh của Đức Thích Tôn đƣợc vay 
mƣợn từ huyền thoại chào đời của thần Indra - vị thần cổ của Ấn Độ giáo vốn đƣợc truyền tụng ở trong văn 
học Rig Veda. Thần Indra cũng sinh ra từ bên hông của mẹ, và khi vị thần này chào đời có những hiện tƣợng 
lạ xảy ra nhƣ là nhật thực (1), trái đất vang động, núi non trời đất lung lay (2), tất cả các vị thần khác đều sợ hãi 
sự phẫn nộ của thần Indra...(3). Một trong những thi kệ của ca ngợi vị thần này : "Ồ Indra, sự khéo léo của 
ngƣời giống nhƣ bậc thầy của các Thiên chủ và loài ngƣời..." (4). 

 Đặc biệt khi vừa ra đời thần Indra nói rằng ta sẽ là đấng thừa hành những sứ mệnh vĩ đại. Cũng có một số học 
giả khác cho rằng truyền thuyết Đản sinh của Đức Phật không ít thì nhiều có ảnh hƣởng truyền thuyết Hy Lạp, 
khoảng thời gian sau khi Đại đế Alexander cai trị vùng Đông Á vào năm 334 BC, và có một sự hòa nhập đáng 
kể về tƣ tƣởng và nghệ thuật giữa Phật giáo và Hy Lạp... Tất cả sự tranh cãi này không ngoài mục đích là đánh 
tan thần tƣợng thần thánh hóa Đức Phật.  

Dù vậy không ai có thể chối bỏ đƣợc hình tƣợng hoa sen - một biểu tƣợng cho trí tuệ trong nghệ thuật Phật 
giáo, hoa sen còn đại diện cho sự tinh khiết và thanh cao của tâm linh. Bên cạnh đó, bảy bƣớc hoa sen của 
Đức Phật chỉ cho bảy hƣớng : Đông, Tây, Bắc, Nam, Trên, Dƣới và Tại đây thì không tƣơng đồng với bất kỳ 
huyền thoại nào khác. Đức Phật ra đời trong một bối cảnh xã hội Ấn Độ đầy phức tạp.  

Mặc dù trong giai đoạn này thế lực chính thống của Bà La Môn giáo đã đến thời kỳ suy yếu, thay vào đó sáu 
phái triết học và bảy mƣơi hai tà kiến với nhiều lập trƣờng triết thuyết tranh nhau hùng cứ khắp các khu vực 
thƣợng và hạ lƣu sông Hằng. 

 Sự ra đời của Ngài nhƣ để dàn xếp và thống nhất các học thuyết tƣ tƣởng bằng sự giác ngộ thực tại Duyên 
khởi, và chỉ có Đức Thích Tôn mới làm đƣợc cuộc cách mạng lịch sử thống nhiếp các trào lƣu tƣ tƣởng đƣơng 
thời. Và cho đến hôm nay, giáo lý giải thoát này vẫn mãi hiện hữu mầu nhiệm giữa lòng trời đất bao la, xuyên 
qua bốn phƣơng Đông, Tây, Nam và Bắc của quả địa cầu này.  

Ngoài bảy bƣớc hoa sen, huyền thoại Đản sinh với câu tuyên ngôn : "Ta là Đấng cao quý nhất trong thiên hạ" 
đã làm chấn động cho tất cả ngƣời nghe với các thành phần xã hội. Câu tuyên ngôn này có mâu thuẫn chăng 
khi lập trƣờng của Phật giáo là Vô ngã ? Chúng ta không thể lý giải theo quan niệm "tự tôn" với một trẻ sơ sinh 
chƣa có ý thức phân biệt. Tất cả các nhà phân tích đều đồng quan điểm rằng cái "Ta" trong câu nói trên nhƣ là 
một sự xác tín về Chân ngã 

 - Phật tính vốn chi phối và điều động sự hiện hữu của thế giới. Cái "Ta" này biểu hiện dƣới hình thái con 
Ngƣời - chính là Thƣợng đế tôn quý nhất trong thiên hạ, nhƣng con ngƣời đã bỏ quên để rồi lang thang tìm 
cầu 1 Thƣợng đế xa xôi, vô vọng và rồi tự chuốc thêm vọng tƣởng khổ đau !  

Một cách khác, câu nói này cũng là lời tuyên cáo rằng chỉ có Đức Phật mới là Đấng Thƣợng đế duy nhất bao 
hàm Trí tuệ và Từ bi viên mãn. Kokkali nói : "Trí tuệ của Đức Phật rộng lớn nhƣ biển khơi, và Thánh linh của 
Ngài là đầy đủ đức đại từ bi". Đức Phật không có hình thái cụ thể nhƣng thể hiện chính mình trong sự hoàn 
thiện và dẫn dắt chúng ta bằng cả tấm lòng từ bi của Ngài (5). Do đó, sự thị hiện của Đức Phật không ngoài 
mục đích tạo dựng một thế giới của tình yêu thƣơng và hòa bình trên căn bản của tuệ giác vô ngã vị tha.  

Mỗi tôn giáo đều gắn liền với huyền thoại của Đấng giáo chủ theo thời gian huyền thoại ấy đƣợc tô điểm và 
truyền tụng nhƣ một sự linh thiêng, huyền bí. Cũng nhƣ những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đều có huyền 
thoại của riêng mình.  

Trên tất cả huyền thoại, huyền thoại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giàu chất thi ca và nghệ thuật: sinh giữa 
rừng hoa, thành đạo dƣới gốc cây, thuyết pháp giữa rừng cây và nhập diệt cũng dƣới gốc cây, giữa núi rừng 
tĩnh mặc. Điều này đã nói lên rằng chỉ có Đấng Điều ngự Thế Tôn mới thoát khỏi đƣợc ngôi nhà tam giới, ngục 
tù của vô minh và ảo tƣởng.  

Không hình ảnh nào tuyệt đẹp và thi vị hơn hình ảnh Đản sinh của Đức Thích Tôn nhẹ nhàng bƣớc trên bảy 
đóa hoa sen. Không có lời nói nào tạo nên sự sửng sốt và bàng hoàng muôn thuở nhƣ tuyên ngôn : "Ta là 
Đấng tôn quý duy nhất trong thiên hạ".  

Nhƣ là một công án, câu nói này là một lời thôi thúc cho mọi ngƣời tìm hiểu học thuyết Phật Đà, và "đến để mà 
thấy". Huyền thoại Đản sinh nhƣ là mệnh đề dẫn nhập hay nhất cho toàn bộ nội dung chi tiết của giáo pháp 
Phật Đà băng qua trên mọi ngôn từ và lý luận giả tạo của trần gian.  
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Văn tức là người 

Tiểu Yến Tử 

 

Cũng nhƣ bao ngƣời khác, Yến Tử thƣờng hay có bệnh dị ứng. Chẳng phải là vì mùa này cây trái đơm bông, 

trăm hoa đua sắc, khiến mình cứ phải sụt sà sụt sịt và hai con mắt cứ đỏ hoe lên đâu. Mà là dị ứng với cách sử 

dụng những từ ngữ mà mình nghe không thuận tai cho lắm. 

 

Nhớ lúc “các chú bộ đội” mới vào nam ham thích “cái đài”, say mê “chiếc đồng hồ hai cửa sổ”, ƣa uống ly cà 

phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” khiến dân miền nam kháo nhau nhƣ chuyện tiếu lâm để quên đi những tức tƣởi 

trong cuộc sống mới. Yến Tử chƣa thấy tận mắt, nhƣng đã nghe tận tai ngƣời Sài Gòn bàn tán là nhà bảo 

sanh Từ Dũ lúc ấy bị đổi tên là “xƣởng đẻ”. Đến mức này thì không còn là câu chuyện tiếu lâm nữa rồi, mà là 

một sự bàng hoàng vì nhân cách con ngƣời đã bị xỉ nhục đến tận cùng rồi. 

 

Từ khi ra ở nƣớc ngoài, may mắn đƣợc đọc lại các trang báo của làng báo hải ngoại, Yến Tử nhƣ tìm lại đƣợc 

sự đồng cảm ngày nào, quên đi những khẩu hiệu đã phải nghe hàng ngày đến phát sợ. Yến Tử còn nhớ là vào 

những ngày đầu tháng 5 năm bảy nhăm, cứ mỗi khi ở nhà bật “cái đài” lên, nghe giọng cô xƣớng ngôn viên đài 

“giải phóng” chua le chua lét, khiến ngƣời lớn thì ớn lạnh cả ngƣời, còn thằng cháu bé con bà chị mới còn 

đang nằm trong nôi, chƣa hiểu ất giáp gì, nhƣng cứ mỗi lần nhƣ thế cũng sợ tá hỏa và phải òa lên khóc. Từ 

đấy trở đi trong nhà chả ai dám bật “cái đài” lên nghe nữa. 

 

Từ khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, “nhà nƣớc ta” buộc lòng phải mở cửa, gọi mỹ miều là hội nhập thế giới, 
thì thỉnh thoảng mình lại nghe nhiều từ gây dị ứng. Nhƣ thuật ngữ tin học thì hay sử dụng những từ nhƣ “phần 
mềm” và “phần cứng” thay vì sử dụng từ nhƣ “nhu liệu” hay “cƣơng liệu”. Chả trách thiên hạ truyền tai một 
chuyện tiếu lâm nhƣ sau: Trong một tiệm máy vi tính. Một ông khách bƣớc vào, nói với cô bán hàng là: „Cô ơi ! 
hình nhƣ phần mềm của cô không thích hợp với phần cứng của tôi, nên khi đặt phần mềm của cô vào ổ cứng 
của tôi thì xảy ra sự cố ngay‟. Cƣời ra nƣớc mắt, phải không quí vị? 

Nếu bảo là mình yêu nƣớc nên chỉ muốn sử dụng những từ thuần túy Việt Nam, thì sao lại sử dụng từ “hiển thị” 
thay vì nói nôm na là “hiện rõ trên máy” có dễ hiểu hơn không? Rồi đến cách gọi tên các quốc gia trên thế giới 
thì cũng khó ai có thể hiểu đƣợc là nƣớc “Bắc Síp”, “Cô-oét”, “Niu Dilân”, “Cƣ-rơ-gƣ-xtan” hay “U-giơ-be-kít-
xtan” là nƣớc nào. 

Cũng chính vì dị ứng nhƣ vậy, mà Yến Tử tôi cho đến bây giờ vẫn chỉ chuộng sử dụng từ Hòa Lan, thay vì ở 
Việt Nam hiện nay lại gọi là Hà lan. Dẫu gì thì từ Hòa Lan hay Hà Lan cũng chỉ là những biến thể của cách phát 
âm từ tiếng Tàu, việc này chẳng dính dáng gì đến mặt ngữ nghĩa chi cả. Vì dị ứng nhƣ thế nên nếu ai đó phát 
âm là Hà Lan, thì Yến Tử tôi tức thì sẽ nhảy mũi ngay.     

 

    

 

 

Lời hay – Ý đẹp 

  ng nhìn lại quá khứ,đ ng mơ tưởng vào tương lai,hãy chú tâm ngay vào phút giây hiện tại. 

 ức Phật 

Hãy suy nghĩ  tật cả nh ng gì bạn nói.Nhưng đ ng nói tất cả nh ng gì bạn suy nghĩ. 

Dalarme 
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Tưởng Nhớ Ngày Quốc Hận, Cộng 
Ðồng tại Hoà-Lan biểu tình chống Việt 
Cộng và Trung Cộng 

Den Haag 28/4/2012.- Nhằm tƣởng niệm ngày quốc 
hận 30/4, ngày toàn thể đất nƣớc Việt Nam bị đặt 
dƣới ách thống trị của cộng sản, đồng hƣơng từ khắp 
các miền trên đất nƣớc Hoà-Lan đã đáp lời kêu gọi 
của Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đến tham gia cuộc 
biểu tình phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam 
và Trung Cộng tại các toà đại sứ của chúng ở thành 
phố Den Haag vào ngày 28/4/2012. 

 

Mặc dầu thời tiết giá lạnh, đồng hƣơng thuộc mọi lứa 
tuổi từ các em nhỏ, các thanh niên thiếu nữ, đến các 
vị cao niên đã tề tựu tại trƣớc toà đại sứ VC theo nhƣ 
chƣơng trình ấn định lúc 13g30. óng Nguyễn Hữu 
Phƣớc, ngƣời điều khiển cuộc biểu tình đã mời mọi 
ngƣời cùng hƣớng về bàn thờ tổ quốc và mời Linh 
mục Nguyễn đức Minh và ông Lê Quang Kế, một 
nhân sĩ trong Cộng Ðồng lên dâng hƣơng tƣởng niệm 
các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, đồng bào đã bỏ 
mình trên đƣờng tìm tự do. Mọi ngƣời đã đồng hát 
quốc ca và tƣởng niệm đến những ngƣời đã khuất. 
Tiếp theo đó ông Nguyễn đắc Trung, chủ tịch Cộng 
Ðồng đã thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn các đại diện 
hội đoàn, đồng hƣơng và thân hữu ngoại quốc, đã 
không quản ngại thời tiết xấu và giá lạnh để đến tham 
dự cuộc biểu tình. Óng đã nêu lên ý nghĩa cuộc biểu 
tình gồm tố cáo trƣớc công luận thế giới sự vi phạm 
nhân quyền và tự do của ngƣời dân dƣới chế độ độc 
tài cộng sản cũng nhƣ sự bán nƣớc cho quan thầy 
Trung Cộng của họ. Sau đó óng Nguyễn Hữu Phƣớc 
đã hƣớng về toà đại sứ Việt Cộng nêu lên những tội 
ác của chúng đối với dân tộc Việt Nam và mọi ngƣời 
đã cùng ông hô vang những khẩu hiệu: “Ðả đảo cộng 
sản Việt Nam”, “Tự Do cho Việt Nam”, “Nhân Quyền 
cho Việt Nam”, “Dân Chủ cho Việt Nam”. Linh Mục 
Nguyễn đức Minh và các đại diện của Gia Ðình Quân 
Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà,  đảng Việt Tân, 
Phong Trào Hổ Trợ Ðấu Tranh cho Dân Chủ tại Việt 

Nam, Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng cũng đƣợc Ban Tổ 
Chức mời phát biểu.    

 

Ðiểm đặc biệt của cuộc biểu tình lần này là ngoài 
tiếng Việt, các ngoại ngữ Hoà-Lan và Anh Ngữ đã 
đƣợc xử dụng thật nhiều trong các phần phát biểu và 
tố cáo tội ác cộng sản Việt Nam, các thanh niên thiếu 
nữ đã cùng phụ giúp Ban Tổ Chức trong việc này. 
Xen lẫn với các lời phát biểu là những bài ca rực lửa 
đấu tranh đƣợc mọi ngƣời đồng ca vang dậy cả khu 
phố. Các tờ truyền đơn viết bằng Hoà-Ngữ cũng 
đƣợc phân phối đến ngƣời đi đƣờng và để vào hộp 
thơ của những ngôi nhà chung quanh toà đại sứ VC, 
nhằm giúp họ hiểu thêm về mục đích cuộc biểu tình 
của Cộng Ðồng Việt Nam và bộ mặt thực của chế độ 
cộng sản vô nhân. Các biểu ngữ tố cáo tội ác cộng 
sản và tấm hình phóng lớn cha Lý bị bịt miệng trong 
toà án VC đã gây đƣợc nhiều chú ý của ngƣời đi 
đƣờng. 

Cuộc biểu tình trƣớc toà đại sứ VC chấm dứt lúc 
15g00, mọi ngƣời cùng đi bộ tuần hành đến toà đại 
sứ Trung Cộng ở gần đó. 

 

Ðúng 15g30 nhƣ dự trù, ông chủ tịch Cộng Ðồng đã 
hƣớng về toà đại sứ Trung Cộng nêu lên lý do Cộng 
Ðồng ngƣời Việt đến biểu tình, phản đối sự chiếm 
đoạt các quần đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa của Việt 
Nam, cũng nhƣ sự xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải 
Việt Nam. Óng Nguyễn Hữu Phƣớc đã nêu lên chi tiết 
các sự kiện xâm lăng của Trung Cộng cũng nhƣ bắn 
giết ngƣ dân Việt Nam của lực lƣợng giang cảnh 
Trung Cộng khi các ngƣ phủ này đánh cá trong các 
vùng thuộc lãnh hải Việt Nam. Một bức thƣ của Cộng 
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Ðồng Tây Tạng để tỏ tình liên đới với Cộng Ðồng Việt 
Nam cũng đã đƣợc đọc bởi một thiếu nữ. Bài thơ 
“Thƣa những ngƣời còn sống – chúng tôi đã chết” 
của tác giả Hận Nhiên sáng tác để tƣởng niệm 9 ngƣ 
dân Việt Nam bị bắn chết bởi cảnh sát Trung Cộng tại 
Vịnh Bắc Bộ vào năm 2005 cũng đã đƣợc đọc lên, tố 
cáo sự dã man tàn ác của chúng. Chen lẫn với những 
lời phát biểu là những bài ca đấu tranh, những tiếng 
hô vang dậy “Hoàng Sa - Việt Nam”, “Trƣờng Sa - 
Việt Nam”, “Hãy ngƣng giết ngƣ phủ Viêt Nam”, “Hãy 
ngƣng xâm lăng Việt Nam”, “Hãy cút khỏi Viêt Nam” 
bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Hoà Ngữ. Các biểu 
ngữ do đoàn ngƣời biểu tình mang theo, các tờ 
truyền đơn viết bằng Hoà Ngữ phân phối cho ngƣời đi 
đƣờng đã tố cáo và phơi bày chính sách xâm lăng 
của Trung Cộng trƣớc công luận thế giới.  

 

(Trước Tòa đại sứ Trung Công  tại  Denhaag ) 

Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 16g30, mọi ngƣời chia 
tay và hẹn gặp lại trong những lần đấu tranh sắp đến, 
cho đến ngày quê hƣơng Việt Nam thoát khỏi ách 
thống trị cộng sản. 

Thế Truyền ghi 

Buổi Nói Chuyện của Linh Mục Nguyễn 
Văn Khải tại Houten Hoà-Lan 

 

 

 

 

 

 

 

Vào lúc 19g00 ngày thứ bảy 14/4/2012 tại trung tâm 
Văn Hoá Xã Hội Nieuwoord thành phố Houten, Linh 
Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, thuộc Dòng Chúa Cứu 
Thế, Giáo Phận Thái Hà – Hà Nội hiện đang du học 
tại Roma đã đến nói chuyện cùng đồng hƣơng về 
“Tình trạng  Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo ở Việt 

Nam” theo lời mời của nhóm Vinh Danh Cờ Vàng. 
Ðƣợc biết trƣớc buổi nói chuyện, Linh Mục Khải đã 
cùng với các Linh Mục Nguyễn Ðức Minh, Linh Mục 
Nguyễn Văn Thông đồng tế thánh lễ cho giáo dân. 
Khoảng trên 100 đồng hƣơng từ khắp nơi ở Hoà-Lan. 
một số vị đến từ Pháp và Bỉ đã đến tham dự buổi nói 
chuyện này. 

Sau nghi thức chào quốc kỳ và dâng hƣơng trƣớc 
bàn thờ tổ quốc, ông Nguyễn Trung Cang đã thay mặt 
Ban Tổ Chức chào mừng Linh Mục Khải và đồng 
hƣơng. Tiếp theo đó xƣớng ngôn viên Trần Hữu Sơn 
đã mời ông Nguyễn đắc Trung, chủ tịch Cộng Ðồng 
Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan phát biểu. 
Sau đó Linh Mục Khải đã trình bày về thực trạng của 
đất nƣớc Việt Nam, sự vi phạm nhân quyền, đàn áp 
tôn giáo, đạo lý suy đồi và tình trạng bán nƣớc của 
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho Trung Cộng. 
Linh Mục Khải đã kể lại một số diễn tiến đàn áp giáo 
dân tại Thái Hà và đặc biệt ca ngợi tinh thần đoàn kết 
của các giáo hữu, mặc dầu bị đánh đập bắt bớ, 
nhƣng vẫn không sờn lòng trƣớc bạo lực. Trong phần 
thảo luận với sự điều hợp của anh Nguyễn Ðiền 
Lăng, nhiều đồng hƣơng đã nêu lên những câu hỏi và 
đƣợc Linh Mục Khải trả lời thoả đáng. Linh Mục Khải 
quan niệm các giáo hữu và ngay cả một vị  Linh Mục 
dầu theo giáo luật không đƣợc phép tham chính, 
nhƣng đều có nghĩa vụ giống nhau trong việc tranh 
đấu bảo vệ cho công lý và bảo vệ tổ quốc. Linh Mục 
cho rằng điều thiết thực nhất để có thể thay đổi xã hội 
là mỗi ngƣời Việt Nam nên ý thức đƣợc bổn phận của 
mình đối với đất nƣớc và thực hiện những việc trong 
khả năng, chẳng hạn nhƣ tiếp tay phá vỡ sự bƣng bít 
ở Việt Nam qua các mạng thông tin internet, face 
book,...hổ trợ tinh thần cũng nhƣ vật chất cho các 
chiến sĩ đang bị cầm tù vì công lý cũng nhƣ gia đình 
của họ... điều này sẽ giúp cho các phong trào đấu 
tranh tại Việt Nam đƣợc ngày càng lan rộng... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi nói chuyện đƣợc xen kẽ với phần phụ diễn văn 
nghệ với những bài ca đấu tranh và các sáng tác của 
Việt Khang nhƣ “Việt Nam Tôi Ðâu”, “Anh là ai?”,... 
với những giọng ca quen thuộc tại Hoà-Lan nhƣ các 
chị Vũ Thuỷ, Tuyết Lê, chị Thanh, anh Lƣu Phát Tấn, 
Nguyễn Lê Cƣờng...các tay đờn Khanh, Hans,...Buổi 
nói chuyện của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải với 
đồng hƣơng chấm dứt lúc 22g00. 
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Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 

Vào ngày thứ bảy 21/4/2012 tại thành phố Den 
Bosch, Gia Ðình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng 
Hoà tại Hoà-Lan đã tổ chức lễ tƣởng niệm Quốc Hận 
30 tháng 4, ghi nhớ công ơn các  chiến sĩ Vị Quốc 
Vong Thân và tƣởng nhớ đồng bào đã bị Việt Cộng 
sát hại trong suốt cuộc chiến. 

 

Ngoài sự hiện diện của các cựu quân cán chính tại 
Hoà-Lan và thân hữu, còn có sự hiện diện của cựu 
Thiếu Tá Nhảy Dù Lâm Văn Rớt đến từ Pháp, ông 
Nguyễn đắc Trung chủ Tịch Cộng Ðồng và ông Ðinh 
Ngọc Hiển, trƣởng cơ sở Việt Tân tại Hoà-Lan. 

Buổi lễ bắt đầu lúc 13g00, mọi ngƣời cùng nghiêm 
trang hƣớng về bàn thờ tổ quốc và linh vị của các anh 
hùng đã tuẫn tiết khi cộng sản chiếm miền Nam Việt 
Nam, củng hát quốc ca và tƣởng niệm những ngƣời 
đã khuất. Tiếp theo đó, óng Truơng Hải, hội trƣởng 
Gia Ðình QCC/VNCH/HL đã nói lên ý nghĩa của việc 
tƣởng niệm quốc hận 30/4, nhắc nhở cho mọi ngƣời 
nhớ đến gƣơng hy sinh của những chiến sĩ Việt Nam 
Cộng Hoà trong việc bảo vệ Tự Do cho miền Nam 
Việt Nam và bổn phận của những chiến sĩ trong việc 
tiếp tục đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam. 
Óng Trần Văn Thắng, ngƣời điều khiển chƣơng trình 
cũng mời các vị đại diện Cộng Ðồng và đại diện đảng 
Việt Tân cùng chia xẻ những cảm nghĩ về ngày quốc 
hận 30 tháng 4. Sau đó mọi ngƣời hiện diện đã cũng 
tiến đến bàn thờ dâng hƣơng. 

 

Trƣớc bàn thờ khói hƣơng nghi ngút, mọi ngƣời cùng 
ngậm ngùi hồi tƣởng lại những giây phút kinh hoàng 
khi cộng sản tiến chiếm miền Nam, sự trả thù tàn bạo 
của chúng đối với quân cán chính Việt Nam Cộng 
Hoà và gia đình của họ, biến cả đất nƣớc Việt Nam  
thành một nhà tù khổng lồ...Trong bữa cơm thân mật 
với không khí gia đình, các chiến hƣu và thân hữu có 
dịp cùng ôn lại những kỷ niệm xƣa, những gƣơng hy 
sinh hào hùng của các tƣớng Lê Văn Hƣng, Nguyễn 
Khoa Nam, Trần Văn Hai, Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn,...các 
trận đánh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà tại 
trƣờng Bộ Binh Thủ Ðức, tại Ngã Tƣ Bảy Hiền trong 
những giờ phút cuối cùng trong ngày 30/4/1975.  Các 
phu nhân và con cháu của của cựu quân cán chính 
cũng đã cùng quây quần trong ngày lễ tƣởng niệm, 
họ đã cùng chia xẻ những gian truân với ngƣời 
chồng, ngƣời cha của mình trong suốt cuộc chiến, lặn 
lội thăm nuôi ở các trại tù trong các vùng rừng sâu núi 
thẳm, cùng gian nguy khi vƣợt biển tìm tự do và giờ 
đây họ đang tiếp tục cùng với ngƣời chồng, ngƣời 
cha của họ, góp sức trong cuộc tranh đấu chấm dứt 
chế độ độc tài cộng sản để giành lại Tự Do cho Việt 
Nam. 

 

 

Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa Qua 

Geert Wilders, Kẻ Tháo Chạy 

Nội Các do Thủ Tƣớng Mark Rutte cầm đầu đã sụp 
đổ, vì Geert Wilders, thủ lãnh đảng PVV, không muốn 
cùng chịu trách nhiệm cho một số biện pháp cắt giảm 
chi phí để hạ thấp mức thâm thủng ngân sách quốc 
gia mà Nội Các Rutte cho là tối cần thiết để khôi phục 
và duy trì sức mạnh kinh tế Hòa Lan. Wilders lý luận 
rằng những biện pháp nói trên sẽ vi phạm đến mức 
không thể chấp nhận đƣợc quyền lợi chính đáng của 
khối cử tri mà ông là ngƣời đại diện. Có ngƣời do dó 
đã khôi hài rằng một kẻ chuyên môn mị dân nhƣ ông 
tất nhiên không dám ủng hộ những điều không đƣợc 
ngƣời dân ƣa chuộng... (“Een populist durft natuurlijk 
geen impopulaire maatregelen te verdedigen.”) 

Sự bỏ cuộc của Wilders đã khiến ông mất uy 
tín và do đó mất khả năng tác động trực tiếp vào việc 
điều hành quốc gia: Từ nay trở đi, không ai còn muốn 
hợp tác với một ngƣời đã tháo chạy khi gặp khó khăn. 
Đảng PVV của Wilders sẽ tiếp tục sinh hoạt trên chính 
trƣờng Hòa Lan, sẽ vẫn lôi cuốn đƣợc một số lớn cử 
tri trong tƣơng lai, nhƣng khác với lúc trƣớc, giới 
chính trị Hòa Lan không còn xem nó nhƣ là một đối 
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thủ đáng ngại nữa. Ma lực của Wilders, theo nhận xét 
của giới phân tích, đã hoàn toàn mất hiệu nghiệm… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tương Lai Bất Định 

Với sự sụp đổ của Nội Các Rutte, chính trƣờng Hòa 
Lan có lẽ đang hƣớng về một tƣơng lai bất định, vì 
hiện giờ không ai biết làm sao có thể tạo ra đƣợc một 
liên minh thân chính có số ghế quá bán trong Hạ Viện 
để ủng hộ một nội các mới sau cuộc bầu cử Hạ Viện 
đƣợc tổ chức vào tháng 9 tới. 

Đây không phải là một điều khó hiểu. Các 
đảng chính trị theo đuổi những đƣờng lối ôn hòa, có 
truyền thống cầm quyền và khả năng hợp tác với 
nhau để lèo lái con thuyền quốc gia nhƣ đảng CDA, 
PvdA và, ở một cƣờng độ thấp hơn, VVD ngày càng 
mất nhiều cử tri vào tay các đảng cực đoan, thƣờng 
cỗ võ các chính sách bị cho là thiếu thực tế nhƣng lại 
đƣợc một số lớn ngƣời Hòa Lan ủng hộ, ví dụ nhƣ 
đảng SP ở cánh tã và đảng PVV bên cánh hữu. 

Sự lớn mạnh của hai đảng SP và PVV đánh 
dấu sự rạng nức ngày càng sâu đậm giữa giai cấp 
trung lƣu và giai cấp lao động tại Hòa Lan. Trong quá 
khứ thì quyền lợi của thành phần trung lƣu hữu 
khuynh đƣợc đảng VVD bảo vệ, trong khi D66 và 
GroenLinks là hai đảng đại diện cho khối trung lƣu 
thiên tả. Còn CDA và PvdA vốn là hai đảng lớn, đại 
diện cho giai cấp trung lƣu cũng nhƣ giai cấp lao 
động. 

Trong thời kỳ nền kinh tế Hòa Lan phát triển 
tốt đẹp thì sự mâu thuẩn giữa giai cấp trung lƣu và 
giai cấp lao động trong xã hội Hòa Lan nói chung và 
trong nội bộ hai đảng CDA và PvdA nói riêng còn có 
thể đƣợc hóa giải hay che dấu, nhƣng từ lúc nền kinh 
tế này gặp khó khăn nghiêm trọng thì mối xung đột 
nói trên đã trở nên quá hiển lộ, một điều đƣợc phản 
ảnh qua việc mất cử tri của CDA và PvdA, hai đảng 
đang nằm trên đà trung lƣu hóa. Khi cầm quyền cũng 
nhƣ lúc đang ở trong vị thế đối lập, họ luôn ban hành 
hoặc ủng hộ những chính sách đƣợc giới trung lƣu 
chấp nhận nhƣng bị giai cấp lao động cho là nguy 
hiểm cho quyền lợi của giai cấp này. CDA và PvdA 
đều đồng ý rằng ngƣời làm việc phải tiếp tục đi làm 
lâu năm hơn trƣớc khi đƣợc phép về hƣu, một biện 

pháp mà giai cấp lao động Hòa Lan khó có thể chấp 
nhận, vì tính chất nặng nhọc của công việc mà họ 
phải làm. Hai đảng nói trên cũng có một đƣờng lối đối 
ngoại thân Âu Châu, chủ trƣơng mở cửa thị trƣờng 
lao động quốc gia, cho phép công dân của các quốc 
gia ở Trung và Đông Âu sang Hòa Lan làm việc, khiến 
cho giới lao động bản xứ gặp cạnh tranh nghiêm 
trọng, làm cho đời sống của họ bị khốn đốn hơn trƣớc 
rất nhiều… 

Đây là nguyên nhân chính phía sau sự lớn 
mạnh ngoạn mục của hai đảng SP và PVV. Có thể nói 
rằng hai đảng này là hai đại diện chân chính cho giai 
cấp lao động Hòa Lan, tranh thủ đƣợc khối cử tri có 
cảm giác bị CDA và PvdA bỏ rơi hay phải bội.  

Việc hai đảng có truyền thống cầm quyền nhƣ 
CDA và PvdA ngày càn mất nhiều cử tri là một mối đe 
dọa cho ổn định chính trị tại Hòa Lan. Đảng SP và 
PVV có thể chiếm nhiều ghế trong Hạ Viện Hòa Lan 
hơn hai đảng này, nhƣng chúng ta không biết đảng 
SP và PVV có khả năng điều hành quốc gia hay 
không. Chính trƣờng hợp của đảng PVV đã cho thấy 
rằng một đảng chỉ sống bằng lời hứa bảo vệ quyền lợi 
của giai cấp lao động thƣờng không có đủ nghị lực để 
đƣa ra và thi hành những biện pháp tuy cần thiết 
nhƣng lại có hại cho giai cấp nói trên. Do đó nên rất 
khó thiết lập đƣợc một liên minh thân chính với những 
đảng này.  

Nhƣ vậy nếu sau kỳ bầu cử vào tháng 9 tới 
đây, không ai có thể thành lập đƣợc một nội các có 
sự hậu thuẩn quá bán trong Hạ Viện, thì điều đó ít 
nhiều gì cũng là hệ quả của sự mâu thuẩn quyền lợi 
chƣa giải quyết đƣợc giữa giai cấp trung lƣu và giai 
cấp lao động tại Hòa Lan. 

(Ông N m Chuột tổng hợp các nguồn tin lấy t  báo 
chí, đài phát thanh, đài truyền hình và hệ thống thông 
tin toàn cầu.) 

 

Mỹ sẵn sàng kế hoạch tấn công Iran 

JERUSALEM (Reuters) - Cũng nhƣ Israel, chính phủ 
Mỹ cho hay xem việc dùng biện pháp quân sự là giải 
pháp sau cùng để ngăn không cho Iran dùng khả 
năng tinh luyện uranium để chế tạo bom nguyên tử. 
Iran nói rằng chƣơng trình nguyên tử của họ chỉ cho 
những ứng dụng dân sự. 

“Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này qua phƣơng 
cách ngoại giao và qua việc dùng áp lực thay vì có 
biện pháp quân sự,” theo lời Ðại Sứ Dan Shapiro 
trong lời phát biểu về Iran đƣợc đài phát thanh quân 
đội Israel loan tải hôm Thứ Năm. 
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“Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng không chuẩn 

bị sẵn sàng cho giải pháp khác. Việc soạn thảo kế 

hoạch đã hoàn tất để bảo đảm mọi sự sẵn sàng,” theo 

lời ông Shapiro. 

Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Ðức đang sử 

dụng các biện pháp trừng phạt và thƣơng thảo để 

thuyết phục Iran thu hẹp chƣơng trình nguyên tử của 

mình. 

Các cuộc thƣơng thảo gần đây đã diễn ra tại Istanbul 

hồi tháng qua đã tái tục ở Baghdad hôm 23/05/2012. 

Anh không muốn tổng thống Iran dự 
Thế Vận Hội 

 

Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad. Ông nói muốn 
sang Anh để yểm trợ lực sĩ Iran thi đấu Thế Vận 
2012 nhưng    Anh làm khó. (Hình: A /Hasan 
Sarbakhshian) 

Giới chức hãng thông tấn chính phủ Iran, IRNA trích 

thuật lời ông Ahmadinejad, rằng ông muốn “đƣợc sát 

cánh bên cạnh các lực sĩ của Iran” trong suốt thời 

gian thi đấu nhƣng nƣớc Anh miễn cƣỡng không 

muốn tiếp đón. 

Phát biểu trong buổi họp với các lực sĩ đủ tiêu chuẩn 

đi dự thi thế vận, ông Ahmadinejad nói: “Tôi muốn ở 

cạnh bên các lực sĩ trẻ của chúng ta trong dịp Thế 

Vận 2012 nhƣng nƣớc chủ trì tỏ ra có vấn đề.” 

Ahmadinejad không cho biết rõ ông có chính thức yêu 

cầu đƣợc tham dự Thế Vận hay phía Anh có thực sự 

từ chối cho ông nhập nội hay không. 

Văn Phòng Bộ Ngoại Giao Anh từ chối bình luận 

nhƣng chỉ nói rằng chính sách của họ là không thảo 

luận về trƣờng hợp chiếu khán của từng cá nhân 

riêng lẻ. Tuy nhiên, chính quyền Anh xác nhận là bất 

kỳ ai cũng có thể bị ngăn lại nếu xét thấy sự hiện diện 

của họ “bất lợi cho công chúng”. 

Ông Trần Quang Thành đã nạp đơn xin 
đi Mỹ 

Một viên chức nhà nƣớc Trung Quốc đã tới gặp ông 
Trần và gia đình gồm vợ và hai con tại bệnh viện nơi 
4 ngƣời vẫn bị quản thúc từ sau khi ông rời khỏi tòa 

Ðại Sứ Mỹ ba tuần trƣớc. Sau khi hoàn tất giấy tờ và 
chụp hình, viên chức này cho biết mọi ngƣời sẽ nhận 
đƣợc chiếu khán trong vòng 15 ngày. Ông Trần dự 
định xin học bổng nghiên cứu tại đại học University of 
New York. 

 

Nhân vi n  ảo vệ và công an canh gác trước cổng  ệnh viện Chaoyang, 
nơi nhà tranh đấu Trần Quang Thành và gia đình    quản thúc t  sau khi 
rời kh i tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. (Hình Goh Chai Hin/AF /Getty 
Images) 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói là đã sẵn sàng cấp chiếu 
khán cho nhà tranh đấu mù và gia đình nhập cảnh 
Hoa Kỳ khi Bắc Kinh bật đèn xanh. Nữ phát ngôn viên 
Bộ Ngoại Giao Victoria Nuland hôm Thứ Ba nói là thủ 
tục cấp chiếu khán hoàn tất từ một tuần trƣớc cho gia 
đình ông Trần. 

Hôm Thứ Ba vừa qua, lần thứ nhì ông Trần đã gọi 
điện thoại đến một buổi điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ 
về vấn đề nhân quyền do Dân Biểu Christopher H. 
Smith chủ trì. Ông khiếu nại về việc ngƣời anh và 
cháu bị đánh sau khi ông rời khỏi nhà cuối tháng 4, 
hiện đang ở trong một nhà tù tại tỉnh Sơn Ðông. Hai 
luật sƣ đại diện cho gia đình đã xin vào thăm nhƣng 
không đƣợc cho phép. 

Ðảng viên lão thành đòi cách chức 
trùm an ninh Trung Quốc 

 

Chu Vĩnh Khang, tr m an ninh và là nhân vật quyền lực thứ 
chín trong hệ thống quyền lực Trung Quốc, v a    một nhóm 
đảng vi n lão thành của Bắc Kinh viết thư, y u cầu cách 
chức. (Hình: Liu Jin/AF /Getty Images) 
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Lời kêu gọi bãi chức Chu Vĩnh Khang, một trong chín 
nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất ở Trung Quốc, liên hệ 
tới vụ tai tiếng Bạc Hy Lai (Bo Xilai), nguyên bí thƣ 
thành ủy Trùng Khánh và cũng là ngƣời đƣợc Chu 
Vĩnh Khang đỡ đầu, tạo ra các chấn động chính trị 
lớn nhất ở Trung Quốc từ nhiều thập niên qua. 

Zhao Zhengrong, một giới chức hồi hƣu ngành kiểm 
tra Ðảng, thuộc thành phố Zhaotong ở tỉnh Hồ Nam, 
nằm về phía Tây Nam Trung Quốc, cho giới truyền 
thông Tây phƣơng hay ông ta và 15 đảng viên khác 
đã gửi đề nghị bãi chức Chu Vĩnh Khang lên giới lãnh 
đạo. 

“Chúng tôi đòi hỏi điều này vì Chu Vĩnh Khang chỉ đạo 
„mô hình Trùng Khánh‟ và hỗ trợ Bạc Hy Lai,” theo 
ông Zhao, ám chỉ việc Bạc Hy Lai điều hành nơi này 
với bàn tay sắt và khơi dậy phong trào tả khuynh 
khiến nhiều ngƣời lo sợ sự phục hồi của Vệ Binh Ðỏ 
thời Mao Trạch Ðông. 

Các phân tích gia chính trị Trung Quốc nói rằng việc 
bãi chức Thành Ủy Trùng Khánh của Bạc Hy Lai và 
sau đó đuổi ra khỏi Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực 
cao cấp với 25 ủy viên, cho thấy có sự chia rẽ lớn lao 
trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc. 

Họ cho rằng phía kêu gọi quay trở lại các giá trị bảo 
thủ của thời Mao Trạch Ðông, nhƣ Bạc Hy Lai và Chu 
Vĩnh Khang đã làm, và phía thúc đẩy có cải cách 
chính trị để tiến tới chế độ pháp trị, đang đấu đá với 
nhau trƣớc ngày có sự chuyển tiếp lãnh đạo nhƣ dự 
trù. 

Ðòi hỏi đƣa Chu Vĩnh Khang ra khỏi chức vụ Bí Thƣ 
Ủy Ban Các Vấn Ðề Luật Pháp và Chính Trị xảy ra 
trong lúc có các tin đồn cho hay ông ta thực ra đã mất 
chức vụ này. 

“Ðiều gọi là trấn áp mafia ở Trùng Khánh của Bạc Hy 
Lai chỉ có thể thực hiện đƣợc dƣới hệ thống pháp luật 
do Chu Vĩnh Khang lãnh đạo, bao gồm công an, tòa 
án và viện kiểm sát nhân dân,” theo lời cựu Giáo Sƣ 
Ðại Học Sơn Ðông Sun Wenguang. 

“Phƣơng thức họ sử dụng để dẹp mafia cũng đồng 
thời phá hủy sự độc lập và công bằng của hệ thống 
pháp luật. Ðiều này đƣa đến nhiều phiên xử bất công 
và tạo thêm sự sợ hãi trong quần chúng.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình như đã chia xa 

Huỳnh Kim Khánh 

  m ấy hai ta hò hẹn 

 Mà đ m rời rã giấc mềm 

  m ấy chờ em cuối phố 

Nghe rợp tình ta đ m đen 

 

Ta đợi chờ em đ m nay 

 Áo em mờ t  lối gầy 

 Bàn tay ta chờ đợi 

 Bờ tóc em bay bay 

 

Yêu em mòn m i cô đơn 

 Ta vuốt mông em dỗ hờn 

 Tà áo em e ấp 

 Hôn em nét sầu cô đơn 

 

Có phải ta đã chờ em? 

 T  khi nguyệt chiếu bên thềm? 

 T  khi tình ta lỗi hẹn 

 T  thủa chờ em thâu đ m? 

 

Ta đứng đó chờ em 

 Khi đ m mòn m i ru thềm 

 Khi  ước em rời rã 

 Khi ta chờ đợi đ m đen 

 

Ta ghe tình đã chia  a 

 Ta nghe tình yêu nhạt nhòa 

 Ta nghe đâu đây tình lỡ 

Y u em tình đã chia  a! 

 

Ta vuốt bờ mông em 

 Công viên mờ lối dõi tìm 

 Hôn em n  cười v ng dại 

 Tay ta mòn m i đ m đen 

 

Ta đợi em mùa thu ca dao 

 Áo em bay rợp giấc mơ nào 

 Bàn tay ta lượn vùng cung cấm 

 Em đến khi tình mới tiêu diêu 

 

Ta uống môi em chiều đam m  

 Bàn tay ta lạc lối đi về 

Bờ môi em lạc vùng cung cấm 

 Nguyễn Triệu, Lưu thần phút tái tê 

 

Tình đó  ây giờ đã chia  a 

 Y u em tình cũ đã nhạt nhòa 

  m nay một mình trên gác 

 Ta nghe tình đã chia xa!        
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Truyện ngắn 

CHÚ TIỂU CHÙA CỔ PHÁP 

Ngô Viết Trọng 

Một buổi chiều, khi sƣ Khánh Vân đang dạo bƣớc ngắm hoa 

ở sân sau thì chợt nghe tiếng ngƣời ồn ào đâu phía trƣớc. 

Chú tiểu Công Sơn từ ngoài đi vào lật đật lại gần sƣ thƣa: 

- Bạch thầy, không biết ai đã đem một đứa bé trai bỏ trƣớc 

cửa chùa. Nó đang khóc dữ quá. Cũng có một số thôn dân 

đang đứng quanh đấy bàn tán xôn xao, xin thầy ra xem thử. 

 - Mô Phật, để đó thầy ra xem sao! 

 Sƣ thong thả đi trƣớc, tiểu Công Sơn cũng nối gót theo sau. 

Những ngƣời dân đang đứng quanh đứa trẻ thấy sƣ đi ra thì 

đều hƣớng về sƣ chắp tay xá và nói nhƣ đồng loạt: 

 - Nam mô A Di Đà Phật! 

 - Mô Phật, chào các đàn việt! 

Một ngƣời đàn bà thƣa: 

- Bạch thầy, không biết con ai đem bỏ đây, nó khóc quá mà 

ai bồng nó cũng không chịu. Chúng con đều thử cả rồi nhƣng không thể nào làm nó nín. Tội nghiệp thằng nhỏ 

trông kháu quá! 

 

 Đứa trẻ đƣợc đặt nằm ngửa trên một tấm vải thô màu nâu, đang quơ tay quơ chân khóc dữ dội. Sƣ Khánh 

Vân tiến lại gần đứa trẻ, đứng nhìn nó. Đứa trẻ bỗng im bặt chăm hẳm nhìn lại sƣ rồi vƣơn tay lên nhƣ đòi 

bồng. Mọi ngƣời có vẻ ngạc nhiên lắm. Sƣ quay lại hỏi: 

- Thế các đàn việt có ai biết đây là con ai và ngƣời nào mang nó lại bỏ đây không? 

Một ngƣời đàn ông thƣa: 

- Bạch thầy, con đang gánh củi ngang qua đây thì thấy một ngƣời đàn bà từ nơi này đi ra có vẻ hấp tấp lắm. 

Ban đầu con không để ý làm gì nhƣng sau đó con nghe tiếng trẻ khóc, con ngạc nhiên nhìn lại thì thấy đứa trẻ 

này, khi ấy ngƣời đàn bà đã khuất dạng mất rồi. Con lại gần thì đứa trẻ càng khóc thét lên, con phải dội ra. Kế 

đó những ngƣời này kéo lại, thấy đứa nhỏ dễ thƣơng ai cũng muốn bồng nhƣng hễ ai đƣa tay đến là thằng nhỏ 

lại hét lên. Không ngờ bây giờ thấy thầy nó lại im thin thít và đòi bồng nhƣ vậy, kể cũng là một sự lạ. Con nghĩ 

có thể đứa trẻ này có duyên với chùa. 

 

Nhà sƣ ngồi xuống cạnh đứa trẻ, nó mỉm cƣời vói tay lên nhƣng nhà sƣ không bồng, nói với mọi ngƣời: 

- Bây giờ các đàn việt hãy giúp thầy dò tìm ngƣời nào đã đem con bỏ lại nơi này. Tìm ra, thầy sẽ có cách nói 

chuyện và tìm giải pháp giúp thân nhân đứa trẻ. Thầy nghĩ ngƣời nào đó chắc có một nỗi khổ tâm. Trong khi 

chờ đợi tìm ra tông tích đứa bé, thầy nhờ một đàn việt nào đó đem đứa bé về săn sóc, chùa có thể phụ cấp 

cho về mặt vật chất. Thầy xem tƣớng đứa trẻ này không phải tầm thƣờng đâu. Nào, nó nín khóc rồi, đàn việt 

nào lại bồng nó về đi! 

Một ngƣời đàn bà tiến lại: 

- Thầy để con lo việc này cho! 

Nhƣng khi ngƣời đàn bà đƣa tay toan bế đứa trẻ thì nó giẫy nẩy và khóc thét lên. Ngƣời đàn bà cố gắng mấy 

lần nhƣng vô hiệu. 

- Thôi, con xin chịu! 

Mấy ngƣời khác đều thay nhau thử bồng nhƣng đứa trẻ nhất quyết không chịu và cứ một mực đòi sƣ Khánh 

Vân. Sƣ Khánh Vân gọi chú tiểu Công Sơn lại bế thử thì ngƣời ta lại ngạc nhiên thấy đứa nhỏ nín khóc và chịu 

cho bồng. Mọi ngƣời đều cƣời : 

- Thôi, quả là thằng nhỏ có duyên với Phật rồi! 

 

Sƣ Khánh Vân lấy làm lạ bèn khiến tiểu Công Sơn bồng đứa nhỏ vào chùa. Khi đƣợc tiểu Công Sơn bồng đi 

vào cổng thì thằng bé nhoẻn miệng cƣời có vẻ thích chí. Sƣ Khánh Vân thấy vậy cũng cƣời, quay lại nói với 

mọi ngƣời : 
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- Mô Phật, bây giờ tạm thời cứ yên yên nhƣ vậy đã. Nhƣng thầy nhờ các đàn việt phải tìm gấp tông tích thân 

nhân đứa trẻ cho thầy nhé! 

- Bạch thầy, chúng con sẽ cố gắng. 

Từ khi chú bé đƣợc đem vào chùa, tiểu Công Sơn phải bận rộn hơn một chút. Tuy thế, để bù lại, cái không khí 

trong chùa lại khởi sắc vui vẻ hơn. Chú bé không mấy khi khóc, không làm nũng. Những khi sƣ Khánh Vân và 

tiểu Công Sơn bận kinh kệ hoặc công việc, chú bé một mình đùa nghịch vui vẻ với mấy món đồ chơi chứ 

không làm phiền ai hết. Quá lắm, chú chỉ bò quanh trong phạm vi đƣợc tiểu Công Sơn “khoanh vùng”. Sƣ 

Khánh Vân, tiểu Công Sơn và những khách đến lễ chùa đều cảm thấy vui vẻ khi đùa chơi với chú bé. Chú tỏ ra 

rất thông minh, bắt chƣớc tiếng nói khá nhanh và biết nghe lời dạy bảo. Không nhƣ những đứa trẻ khác, chú 

không ăn uống ẩu, không chơi dơ. Khi cần đi cầu đi tiểu chú cũng kêu và chờ ngƣời lớn giúp đỡ chứ không 

bao giờ làm bậy. Vào chùa đƣợc mƣơi ngày thì chú biết ngồi. Sau đó không lâu chú đƣợc tập đứng, tập đi và 

chỉ ba tháng sau là chú có thể đi lui tới khắp chùa. 

 

Sự có mặt của chú nhỏ trong chùa không làm trở ngại việc tu học bao nhiêu mà lại tăng thêm sự vui vẻ nên sƣ 

cũng nhƣ tiểu Công Sơn không còn nôn nóng trong việc tìm tông tích thân nhân đứa bé nữa. Bốn tháng trôi 

qua, vẫn không thêm đƣợc một tin gì khác về gia đình chú nhỏ, sƣ Khánh Vân đành cƣời:  

 "Con ai đem bỏ chùa này, 

Nam mô A Di Đà Phật, con thầy, thầy nuôi!" 

 

Bấy giờ sƣ Khánh Vân mới tính đến việc chọn một cái tên cho chú nhỏ. Không biết con ai làm sao biết họ gì? 

Sƣ suy nghĩ rồi quyết định cho chú nhỏ lấy họ Lý, họ của sƣ. Sƣ lại đặt tên cho chú nhỏ là Công Uẩn. Ở trong 

chùa bên cạnh sƣ, tất nhiên Công Uẩn cũng trở thành chú tiểu. 

 

Khi bắt đầu dạy chữ nghĩa, sƣ Khánh Vân vô cùng ngạc nhiên về sự thông hiểu mau chóng và nhớ dai của 

Công Uẩn. Giảng đâu hiểu đó, đọc đâu nhớ đó, chẳng bao lâu Công Uẩn có thể đối đáp văn sách ngang ngửa 

với tiểu Công Sơn. Riêng về thơ phú thì Công Uẩn vƣợt hẳn cả tiểu Công Sơn. Trong thơ của Công Uẩn 

thƣờng toát ra một thứ khẩu khí kỳ dị. Nhƣ một hôm Công Uẩn phạm lỗi, bị sƣ phạt trói nằm giữa bệ đặt tƣợng 

Phật suốt đêm, Công Uẩn đã đọc ra hai câu "Đêm khuya chân mỏi không dám ruổi. Chỉ sợ sơn hà xã tắc 

nghiêng". Sƣ Khánh Vân nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hằng ngày sƣ càng chuyên tâm dạy dỗ cho Công Uẩn 

hơn. 

Hôm ấy có một vị sƣ phƣơng xa vân du đến viếng chùa Cổ Pháp. Vị sƣ trông dáng dấp oai nghi thông tuệ, đó 

là sƣ Vạn Hạnh. Sau khi cùng khách lễ Phật rồi dẫn khách viếng quanh chùa một vòng, sƣ Khánh Vân mời sƣ 

Vạn Hạnh vào nhà khách uống trà. 

- Này sƣ huynh, không hiểu sao bần tăng thấy cảnh sắc nơi đây có vẻ khác thƣờng lắm! Trong chùa có gì lạ 

chăng? - sƣ Vạn Hạnh hỏi. 

- Sƣ huynh thấy có sự lạ sao? Chùa này lâu nay vẫn thế có gì khác đâu! 

- Dám hỏi, sƣ huynh đƣợc mấy đệ tử? 

- Chẳng dám giấu sƣ huynh, bần tăng chỉ có hai đệ tử, đệ tử lớn Công Sơn là ngƣời vừa dâng nƣớc đó. Đệ tử 

nhỏ Công Uẩn hiện đi lấy củi chƣa về. 

- Thế lâu nay sƣ huynh có theo dõi chuyện thời thế đến không? Theo bần tăng nhận xét, rồi đây đạo có thể gặp 

khó khăn đấy. 

- Sƣ huynh hay vân du khắp chốn nên rõ tình hình. Bần tăng cứ ru rú một chỗ thế này chẳng biết gì cũng lấy 

làm thẹn. Có gì xin sƣ huynh rộng lƣợng chỉ bảo cho biết. 

- Không dám, tuy nhiên bần tăng cũng không ngại ngùng đƣa ra những nhận xét thô thiển của mình xem có 

hợp ý sƣ huynh không. Quả tình bần tăng có vân du nhiều nơi thật, nhƣng đến nơi nào thấy cảnh sắc già lam  

cũng tiêu điều, bần tăng lấy làm lo lắm. Không ngờ khi đến đây thì thấy cảnh sắc lại khác hẳn, thật đáng mừng. 

Nếu quả sắp tới đây có pháp nạn thì chính nơi này là chỗ cứu đạo đây. 

- Sƣ huynh nói thế chứ bần tăng và tiện đệ tử đức mỏng tài cạn mà trông gì! 

 

Tuy nói thế nhƣng sƣ Khánh Vân lại vui nghĩ tới ngƣời học trò nhỏ của mình. Bấy lâu nay sƣ đã có nhận xét so 

sánh giữa hai đệ tử của mình, thực là một trời một vực. Cũng lúc ấy, tiểu Công Uẩn vác một bó củi đi vào. Sƣ 

Vạn Hạnh nhìn thấy tiểu Công Uẩn thì giựt mình. Tiểu Công Sơn liền ra ngoài báo cho Công Uẩn biết chùa 

đang có khách. 
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- Đệ tử Công Uẩn xin ra mắt sƣ bá và sƣ phụ. 

Sắc mặt sƣ Vạn Hạnh sáng hẳn lên. Sƣ gật đầu cƣời với Công Uẩn rồi nhìn sƣ Khánh Vân - Mừng cho sƣ 

huynh có một đệ tử xứng đáng. 

Sau khi chào khách, tiểu Công Uẩn đi lo công việc. Sƣ Khánh Vân khi ấy cũng tƣơi nét mặt nói với sƣ Vạn 

Hạnh : 

- Sƣ huynh chắc biết xem tƣớng! Sƣ huynh thấy tiện đệ tử thế nào? 

Sƣ Vạn Hạnh gật gật cái đầu : 

- Quí lắm! quí lắm! Về học vấn Công Uẩn đã đạt tới mức nào rồi? 

 

Sƣ Khánh Vân bèn đem tông tích, đạo hạnh cùng học vấn của Công Uẩn kể hết cho sƣ Vạn Hạnh nghe. 

Suy nghĩ một lúc, sƣ Vạn Hạnh nói : 

- Sƣ huynh có thể nào cho bần tăng mƣợn Công Uẩn một thời gian đƣợc không? 

- Để làm gì? 

- Thú thật với sƣ huynh, bần tăng có một đệ tử võ nghệ siêu phàm, bần tăng muốn cho Công Uẩn đƣợc truyền 

thụ cái võ nghệ đó. Đồng thời, bần tăng cũng muốn có một thời gian ngắn gần gũi với Công Uẩn để chỉ dạy cho 

y một ít kiến thức về thuật kinh bang tế thế. 

- Đâu cần thiết phải vậy? Thật sự Công Uẩn cũng đã đƣợc bần tăng truyền một chút võ nghệ đủ giữ thân rồi. 

Một kẻ đã muốn rời vòng tục lụy còn ôm cái thuật kinh bang tế thế vào ngƣời đâu có hay. Bần tăng muốn tiện 

đệ tử chăm lo kinh sách để sớm đạt đạo mà giác ngộ đại chúng thoát cảnh trầm luân trong bể khổ là toại 

nguyện rồi. 

- Nhƣ vậy là sƣ huynh chƣa hiểu ý bần tăng. Thú thật với sƣ huynh, bần tăng vốn cũng có học chút đỉnh về 

việc xét đoán thời thế, xem tƣớng ngƣời. Nếu bần tăng không nhìn sai, rồi đây đạo Phật có thể vƣớng vào 

vòng nƣớc lửa, đất nƣớc ta có thể rơi vào tròng nô lệ. Chúng ta rất cần một ngƣời có khả năng cứu nƣớc giúp 

đời, mà ngƣời đó, dƣới mắt bần tăng, có thể là Công Uẩn. 

- Xin lỗi sƣ huynh, lý của sƣ huynh bần tăng thấy còn mơ hồ. Lôi kéo một ngƣời có khả năng đi tới bến giác trở 

lại vòng tử sinh, bần tăng thật áy náy lắm. Thôi thì xin sƣ huynh tha cho tiện tử. 

- Đạo có thể bao trùm vũ trụ nhƣng ngƣời theo đạo không nên tách rời với sự an nguy của tổ quốc. Bần tăng 

sở dĩ phơi cả lòng mình ra mà thỉnh cầu sƣ huynh, chính là vì nƣớc mà cũng vì đạo nữa. Nếu nhƣ nƣớc bị tàn 

phá, dân chịu gông ách nô lệ, sƣ huynh có thể thoải mái ngồi tìm chân lý giải thoát đƣợc không? Những kẻ vô 

thần, dị giáo họ có thể để sƣ huynh yên ổn ngồi tu không? Việc đời luôn luôn biến cải, nếu mình cứ nhất nhất đi 

theo một nguyên tắc e rằng lạc hậu đến phải ân hận mất. Giả sử đạo Phật có giới cấm sát sinh, nhƣng nếu 

vùng mình ở có một con cọp cứ luôn làm hại ngƣời, mình có thể vì giới cấm mà cứ để cho con cọp giết ngƣời 

mãi hay không? Sƣ huynh cho rằng Công Uẩn có khả năng đi tới bến giác, thì tới bến giác cũng chỉ có mục 

đích cứu độ chúng sinh chứ gì? Đồng ý là khi đã đạt đạo, cái khả năng cứu độ, giải thoát sẽ nhiệm mầu hơn 

nhiều, nhƣng chẳng lẽ cứ hƣớng tới đó mà lơ cái việc cứu vớt những kẻ trầm luân ngay bên cạnh mình, cho 

nhƣ thế là bị níu kéo, bị trở ngại? Bậc nhân giả ở trong chốn ba quân hay giữa trƣờng đời đen bạc nhƣng vẫn 

giữ đuợc tâm ý tự tại, tùy hoàn cảnh mà phuơng tiện độ sinh cũng là một cách tu vậy. Không lý việc diệt gian 

trừ tà để cứu chúng sinh thoát cảnh trầm luân binh lửa cũng là tội? Giờ đây, vua Đại Hành đã già mà chƣa lập 

Thái tử, con trai ngài thì quá đông, rõ ràng là mầm loạn chứa sẵn rồi.  

 

Các đại thần trong triều thì mỗi ngƣời riêng một bụng. Chắc chắn sẽ có cảnh huynh đệ tƣơng tàn xảy ra. Nƣớc 

Tàu tham lam thì khi nào cũng rình rập cơ hội để thôn tính nƣớc Đại Cồ Việt ta. Nếu sƣ huynh cho Công Uẩn đi 

với bần tăng mà sau này lời dự đoán của bần tăng không đúng, tất nhiên Công Uẩn sẽ trở về với sƣ huynh 

thôi. Còn nếu sƣ huynh không chịu nghe bần tăng mà sự việc ấy quả xảy ra thì e công đức của sƣ huynh sứt 

mẻ nặng. Xin sƣ huynh suy nghĩ kỹ. 

 

 Sƣ Khánh Vân trầm ngâm suy nghĩ. Sƣ biết ngƣời học trò của mình khác thuờng đấy. Nhƣng sƣ làm sao dám 

nghĩ rằng chú tiểu đó lại có khả năng làm thay đổi vận nƣớc? Sƣ Vạn Hạnh hy vọng có quá đáng không? Sƣ 

cũng có nghe phong phanh về những sự tác oai tác quái của một số quan lại địa phƣơng dựa vào sự che chở 

của một số đại thần đang gây thế lực trong triều. Những dự đoán của sƣ Vạn Hạnh nghiệm ra cũng có lý lắm. 

Cuối cùng sƣ Khánh Vân buông xuôi: 

- Sƣ huynh đã nói cạn lời nhƣ vậy bần tăng đâu dám ngăn cản. Tuy nhiên, nên để cho chính Công Uẩn tự 

quyết định vẫn hay hơn. 
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Sau đó, tiểu Công Uẩn đã theo sƣ Vạn Hạnh về chùa Lục Tổ. 

 Mấy năm sau, Lý Công Uẩn vào Hoa Lƣ làm quan. Nhờ tài năng xuất chúng, đức độ siêu quần, không bao lâu 

uy tín ông lan rộng trong dân chúng cũng nhƣ ở triều đình. Chƣa tới 30 tuổi ông đã đƣợc phong chức Tả Thân 

Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Cũng thời gian này, nhà Tiền Lê đang ở trên đà tuột dốc kinh khủng. Vua Lê Đ ại 

Hành tuổi già bệnh hoạn liên miên cho nên suy tính rất lầm lẫn. Mùa xuân năm Giáp Thìn (1004) ngài mới lập 

con thứ ba là Long Việt lên làm Thái tử trong khi mộng lớn đã căng đầy trong đầu óc các hoàng tử khác.  

Tháng 3 năm Ất Tỵ, vua Đại Hành qua đời. Thế là ba vị hoàng tử Ngân Tích (con cả), Long Kính, Long Đĩnh nổi 

loạn đánh nhau luôn 8 tháng ròng Long Việt mới chính thức lên ngôi đƣợc. Ngân Tích bỏ trốn rồi bị giết, Long 

Kính, Long Đĩnh đầu hàng. Nhƣng chỉ ba ngày sau, Long Đĩnh lại thuê ngƣời lẻn vào cung ám sát đƣợc vua 

Long Việt. Long Đĩnh cƣớp ngôi xƣng là Khai Thiên Ứng Vận Thánh Văn, Tắc Thiên Sùng Đạo Đại Thắng Minh 

Quang Hiếu Hoàng Đế. Vụ ám sát vua Long Việt xảy ra làm các quan lớn nhỏ của triều đình kinh hoảng bỏ 

chạy tứ tán. Chỉ còn lại viên quan Thân Vệ Lý Công Uẩn ở lại ôm thây vị vua xấu số mà khóc. Hành động trung 

thành và can đảm này của Công Uẩn đã chinh phục đƣợc sự nể nang của Long Đĩnh. Nhƣng Long Đĩnh lên 

ngôi lại liền bị các hoàng tử Long Ngân, Long Kính nổi dậy đánh tơi bời. Phải hơn một năm sau Long Đĩnh mới 

dẹp yên đƣợc loạn lạc. 

Long Đĩnh có lẽ là ông vua tàn bạo nhất hoàn vũ. Bình thƣờng ông ƣa lấy chuyện giết chóc làm trò vui. Nhiều 

lần ông thân xuống nhà bếp tự tay thọc huyết bò heo gà vịt rồi trao cho nhà bếp. Ông bắt tử tù quấn rơm vào 

mình, tẩm dầu rồi đốt cho nóng chạy trƣớc khi chết. Ông bắt tù leo lên cây rồi sai đốn cây cho ngã. Ông sai trói 

tù dƣới chân cầu để chờ nƣớc lên xem tù chết ngộp nhƣ thế nào. Nghe ở Ninh Giang có nhiều rắn độc, ông sai 

trói tù bên mạn thuyền rồi cho bơi qua bơi lại để cho rắn cắn. Có khi ông cho để mía trên đầu nhà sƣ mà róc vỏ 

rồi giả vờ trật tay cho dao bổ xuống đầu làm cho chảy máu, trong số đó có nhà sƣ Quách Ngang, nhà sƣ có 

tiếng đƣơng thời. 

 Năm Nhâm Thân, ông đánh dẹp giặc Mán, bắt đƣợc một tù trƣởng đem về đánh đập hành hạ. Tên này chịu 

không thấu kêu tên tục vua Đại Hành mà chửi. Thế mà Long Đĩnh sung sƣớng cƣời ha hả vì lâu nay Long Đĩnh 

vẫn hờn giận vua cha đã cố ý không truyền ngôi cho mình. 

Long Đĩnh lại hoang dâm vô độ nên mắc bệnh không ngồi dậy đƣợc. Lúc thiết triều ông thƣờng phải nằm 

nghiêng nên ngƣời thời bấy giờ vẫn quen gọi là Ngọa Triều. Thế mà ông vẫn tìm niềm vui bằng cách sai mấy 

tên hề nhại tiếng những viên quan tấu trình công việc làm chốn triều đình không còn thể thống gì hết. 

Trong tình trạng triều đình nhƣ thế, sƣ Vạn Hạnh bèn ráo riết bí mật vận động sắp đặt tạo ra một cuộc chính 

biến để cứu vớt lê dân. Dân chúng đồn ầm lên về chuyện có một cây gạo lớn ở làng Diên Hồng bị sét đánh 

gẫy, trên thân cây bị tróc vỏ thấy có mấy chữ "Hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành". Chữ hòa, chữ đao, chữ 

mộc hợp lại thành chữ Lê, chữ thập, chữ bát, chữ tử hợp lại thành chữ Lý. Câu chữ Hán trên chiết tự và giải 

nghĩa thành "Lê rụng, Lý thành". Không bao lâu khắp quân đội lẫn dân chúng đều nghe lời "truyền sấm" đó.... 

Giữa lúc đó thì vua Ngọa Triều bỗng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Ngƣời con mới 4 tuổi của ông đƣợc ông di 

chiếu truyền ngôi. 

Thấy cơ hội đó, một viên quan có thế lực trong triều là Đào Cam Mộc bèn đến gặp Lý Công Uẩn và bàn: 

- Hồi trƣớc đức vua tối tăm bạc ác nên lòng trời chán ghét, con ngài thì bé nhỏ quá làm sao kham nổi việc 

nƣớc trong buổi đa nạn này? Dân chúng trông chờ chân chúa nhƣ khát nƣớc mong mƣa. Thân Vệ nên theo 

gƣơng Thang, Võ để cho dân nhờ. Trƣớc đây họ Lê lấy nƣớc củ a h ọ Đinh đƣợc coi là chính đáng thì nay nếu 

Thân Vệ làm việc này cũng vậy, trên hợp ý trời dƣới thuận lòng dân chứ khƣ khƣ giữ cái tiết mọn làm gì? 

Lý Công Uẩn trả lời: 

- Ông muốn đem cái họa giết ba họ đến cho tôi sao? Tôi không dám nghe đâu! 

Đào Cam Mộc trở về. Nhƣng hôm sau ông lại đến gặp Công Uẩn, nói: 

- Lời sấm đã nói rõ họ Lý sẽ dấy lên, đổi họa ra phúc cho đất nƣớc, Thân Vệ còn ngần ngại gì nữa? 

Lần này thì Công Uẩn xiêu lòng: 

- Ý ông và sƣ Vạn Hạnh giống nhau, nhƣng làm sao cho trong ấm ngoài êm? 

- Dân đang đói khổ, Thân Vệ là ngƣời công bình, khoan thứ vỗ về ai không nghe? 

Đƣợc sự bằng lòng của Công Uẩn, Đào Cam Mộc chủ động triệu tập các quan, lợi dụng lòng căm ghét củ a h ọ 

đối với vua Ngọa Triều, ông thuyết phục họ tôn Công U ẩn lên ngôi Hoàng Đế. Cuộc chính biến đã xảy ra 

không đổ một giọt máu. 
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Chú tiểu Công Uẩn của chùa Cổ Pháp bấy giờ đã trở thành vua Lý Thái Tổ. Ngài là vị vua khai sáng ra triều Lý, 

một triều đại tiếng tăm lừng lẫy về những chiến công phá Tống bình Chiêm, khiến các lân bang lớn nhỏ đều 

phải kiêng nể. 

Sau khi lên ngôi, Lý Thái Tổ cho dời đô từ Hoa Lƣ ra Thăng Long. Về nông nghiệp, ngài cho đắp đê Cơ Xá để 

tránh thủy tai hàng năm làm thiệt hại mùa màng. Về văn học, ngài cho lập Văn miếu để tôn sùng Nho học và 

mở khoa thi Tam giáo (Phật, Lão và Nho giáo). 

  

Vốn xuất thân từ cửa thiền, Lý Thái tổ đặc biệt trọng đãi và khuyến khích Phật giáo. Ngài phong sƣ Vạn Hạnh 

là Quốc Sƣ và cho sƣu tầm Tam Tạng kinh điển để truyền bá đạo Phật. Ngài cũng cho xuất tiền kho để xây 8 

ngôi chùa ở phủ Thiên Đức (châu Cổ Pháp cũ, quê hƣơng ngài). Tại thành Thăng Long, ngài cho lập chùa 

Thiên Ngự, chùa Vạn Tuế và cung Thái Thanh. Bên ngoài thành Thăng Long thì ngài cho xây các chùa Thắng 

Nghiêm, Thiên Vƣơng, Cẩm Y, Long Hƣng, Thánh Thổ, Thiên Đức và Thiên Quang. Ngoài ra, những chùa đổ 

nát ở các đị a h ạt khác đều đƣợc ngài cho tu sửa. 

  

Việc cải tổ lớn lao nhất của vua Lý Thái Tổ nhờ ảnh hƣởng của Phật giáo là bãi bỏ đƣợc hình luật đặt vạc dầu 

và nuôi cọp beo để trừng trị tội phạm nhƣ dƣới hai triều Đinh, Lê. Bản sắc từ bi của Phật giáo đã ảnh hƣởng 

mạnh mẽ đến chính sách trị dân của cả triều Lý. Nhƣ vua Lý Thái Tôn tha tội không giết Nùng Trí Cao, ngƣời 

đã nổi loạn, vì ông ta là ngƣời còn lại duy nhất của một dòng họ. Nhƣ vua Lý Thánh Tôn không giết vua Chiêm 

Thành là Chế Củ. Cũng chính vua Thánh Tôn, vào một mùa đông cực lạnh, đã ra lệnh phát áo chăn cho tù 

phạm và cho xét giảm tội và tha bớt. Không có một vị vua Lý nào hiếu sát hay hoang dâm quá độ.  

Có thể nói nhà Lý là triều đại có chính sách cai trị dân khoan hồng độ lƣợng nhất trong lịch sử mà không một 

triều đại nào khác theo kịp. 

 

 

    

M    C N       

Thích Quảng Ðộ 
 
 

Ngày trở về  
đường tôi đi th nh thang rộng mở  
ánh nắng chan hòa  
m a  uân tươi sáng  
và đầy vườn hoa nở chim ca  
gió thổi vi vu nghìn khúc nhạc hòa  
qua nh ng hàng cây sum su  trải dài  óng mát  
thoang thoảng không gian một m i thơm ngát  
của hương trời lá thắm c  non  
khắp n o đường tôi đi  
nh ng tà áo  inh tươi vờn theo ng n gió  
dưới nắng vàng  
cành liễu thướt tha  
tiếng cười vui vang l n t  khắp m i nhà  
hòa l n tiếng tr  thơ   a tập hát  
m i người nhìn nhau qua ánh mắt  
của tình người  

 

 

của trìu mến thiết tha  
sau hàng phượng vĩ  
dưới mái trường  ưa  
thầy trò hoan ca mở hội  
thôi hết rồi nh ng n m dài t m tối  
sống đ a đày tủi nh c lầm than  
nh ng n m dài áp  ức  ạo tàn  
đã vĩnh viễn chôn v i trong dĩ vãng  
 ất nước hôm nay muôn màu rực sáng  
đời tự do hoa nở thắm tươi  
hạnh phúc tr n môi h  mở n  cười  
như chào đón một m a  uân  ất tận  
thôi hết rồi nh ng tháng n m th  hận  
tình thương y u mở lối tương lai  
người với người  
tay trong tay  
c ng ước mơ  ây dựng ngày mai  
trong thanh  ình ấm no hạnh phúc  
c ng điểm tô non sông gấm vóc  
sáng đẹp muôn đời tổ quốc Việt Nam! 
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Sức mạnh của lòng từ ái 

 Nguyễn Duy Nhiên 

Tình thƣơng là một động từ.  Và tôi nghĩ một trong những 
biểu hiện của tình thƣơng là lòng kiên nhẩn và sự tĩnh 
lặng.  Tình thƣơng nhƣ một dòng nƣớc trong mát, nó có 
khả năng chảy len qua những vách đá, bờ tƣờng ngăn 
cách để làm dịu mát những phiền não và khổ đau của 
nhau. 

 Ông Terry Dobson là một trong số ít những ngƣời Tây 
phƣơng đã đƣợc học môn Aikido trực tiếp từ vị tổ sƣ 
Morihei Ueshiba vào thập niên 60.  Tuy là một võ sinh 
Aikido lão luyện, nhƣng có lần ông đã học đƣợc một bài 
học là đôi khi ta không cần vật ngã đối thủ bằng sức mạnh, 
mà chỉ bằng năng lực của tình thƣơng.  Xin chia sẻ với các 
bạn câu truyện của ông Terry Dobson. Một bài học về nghệ 
thuật hòa giải 

 "Chiếc xe điện lắc lƣ, chạy sầm sập xuyên qua khu ngoại ô thành phố Tokyo vào một buổi xế trƣa mùa xuân 
mơ ngủ.  Toa xe vắng ngƣời – một vài bà mẹ với những đứa con nhỏ, vài ngƣời già đi chợ về.  Tôi vô tƣ nhìn 
ra ngoài cửa sổ, một dãy nhà lụp xụp với những hàng cây bẩn thỉu bao quanh làm thành một hàng rào. 

 Xe dừng lại ở một trạm, cửa xe bật mở, buổi trƣa im lặng thình lình bị phá tan bởi tiếng chửi thề tục tằn, thô bỉ 
của một ngƣời đàn ông vừa mới bƣớc vào toa xe, với một dáng đi loạng choạng.  Hắn mặc một bộ đồng phục 
của những ngƣời lao động chân tay, hắn to lớn, say rƣợu và dơ dáy.  Vừa la hét, hắn quơ tay đập vào một 
ngƣời đàn bà đang ngồi ôm một đứa con nhỏ.  Cú đánh mạnh làm bà ta ngả té lăn lên trên ngƣời của một cặp 
vợ chồng già ngồi cạnh bên.  Nhƣng may mắn thay, đứa bé không hề hấn gì. 

 Sợ hãi, ông bà lão vội vã đứng lên bỏ chạy sang một toa xe khác.  Tên say rƣợu đƣa chân vói đá theo bà lão, 
nhƣng hụt.  Điều này làm cho hắn nhƣ điên thêm, hắn nắm cây cột vịn sắt ở giữa toa xe cố vặn nhổ ra khỏi sàn 
xe.  Tôi thấy một bàn tay của hắn bị cắt và chảy máu.  Toa xe điện giật mạnh, bắt đầu chạy, những ngƣời trong 
toa xe ngồi chết cứng vì sợ hãi.  Tôi từ từ đứng lên… 

 Ngày ấy tôi còn trẻ, chuyện cũng đã hơn 20 năm qua, thân thể tôi rất tráng kiện.  Trong thời gian ấy, mỗi ngày 
tôi bỏ ra tám tiếng để tập Aikido, trong suốt ba năm trời.  Tôi thích nắm bắt và quật ngả!  Tôi tự cho mình là một 
ngƣời rất dũng cảm.  Chỉ có mỗi một điều là nghề võ của tôi chƣa bao giờ đƣợc sử dụng trong một cuộc đấu 
lộn thật sự nào hết.  Là một môn đồ của Aikido, chúng tôi không đƣợc phép đánh nhau. 

 “Aikido”, thầy tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, “là một nghệ thuật hòa giải.  Những ai có ý nghĩ muốn tranh đua 
hơn thua, là đã tự làm đứt đoạn mối liên hệ của mình với vũ trụ.  Vừa khi ta cố gắng chiến thắng ngƣời khác là 
ta đã thất bại rồi.  Chúng ta học cách để giải quyết những bất hòa, chứ không phải là tạo thêm chúng.” 

 Tôi nghe theo lời dạy của Thầy tôi.  Tôi cố gắng hết sức mình.  Có lúc tôi băng qua bên kia đƣờng để tránh 
khỏi phải gặp những chimpira, những tên du côn thƣờng tụ tập gần các trạm xe lửa điện.  Thái độ tự chủ ấy lại 
càng mang cho tôi một cảm giác cao thƣợng.  Tôi cảm thấy mình rất dũng cảm và thánh thiện.  Nhƣng trong 
thâm tâm, lúc nào tôi cũng chờ đợi có một cơ hội, để tôi có thể ra tay dẹp trừ kẻ hung bạo và cứu ngƣời bị lâm 
nguy. 

 Và đây chính là cơ hội ấy!  Tôi tự nhủ trong khi từ từ đứng lên.  Những ngƣời chung quanh tôi đang bị nguy 
hiểm, và nếu nhƣ tôi chần chờ thì thế nào cũng sẽ có ngƣời bị thƣơng tích. 

 Thấy tôi đứng lên, tên say rƣợu thấy có đối tƣợng để hắn trút sự giận dữ.  “À há!”  Hắn hét lên, “Một thằng 
ngoại quốc!  Chắc mầy chƣa bao giờ học bài học về phép lịch sự của ngƣời Nhật phải không?” 

 Tôi đƣa tay nắm nhẹ sợi dây vịn phía trên trần, và từ từ hƣớng về phía hắn một cái nhìn khinh bỉ.  Tôi sẽ cho 
tên này nằm đo ván mà không còn sức ngóc đầu lên nổi, nhƣng có điều là hắn phải tấn công tôi trƣớc.  Tôi 
muốn chọc cho hắn điên lên thêm, nên tôi đƣa bàn tay lên miệng và thổi cho hắn một nụ hôn. 

 “Đƣợc rồi!” hắn hét lên.  “Để ông dạy cho mầy một bài học.”  Hắn sửa soạn lao đến phía tôi. 
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 Ngay lúc ấy, trƣớc khi hắn có thể cử động, thì có một ngƣời nào đó trong toa xe hét lên “Hê!”  Tiếng hét to đến 
điếc tai.  Nhƣng âm thanh ấy cũng có mang một sự mừng vui, nhẹ nhàng – nhƣ khi chúng ta đang cùng nhau 
tìm kiếm một vật gì đó, rồi thình lình mình bắt gặp nó “Hê!” 

 Tôi lách nhìn sang bên trái, tên say rƣợu quay sang phía bên phải.  Cả hai chúng tôi nhìn xuống một cụ già 
nhỏ thó.  Ông ta ít nhất cũng gần 80 tuổi, dáng ngƣời nhỏ bé, ngồi nghiêm trang trong bộ kimono thẳng nếp 
của ông.  Ông lão chẳng chú ý gì đến tôi, chỉ nhìn thẳng vào mắt của tên lao động một cách vui tƣơi, nhƣ là 
ông ta biết một điều gì bí mật rất quan trọng và muốn chia sẻ với hắn. 

 “Lại đây,” ông lão nói bằng một thổ ngữ bình dân, thân mật, mời mọc tên say rƣợu.  “Lại đây, ngồi xuống đây 
nói chuyện một chút đi mà.”  Ông vẫy nhẹ tay. 

 Tên say rƣợu to lớn bƣớc tới gần.  Hắn đứng thẳng trƣớc mặt ông lão với một tƣ thế sẵn sàng tấn công, và la 
lớn lên át cả tiếng xe đang chạy, “Tại sao ta phải nói chuyện với ngƣơi, ngƣơi là cái thá gì chứ!”  Tên say rƣợu 
lúc này đang quay lƣng lại phía tôi, chỉ cần hắn nhúc nhích một ngón tay thôi, là tôi sẽ cho hắn rơi xuống sàn 
xe nhƣ một miếng giẻ rách. 

 Ông lão vẫn ngồi yên đấy, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn.  “Chú mới uống rƣợu gì thế?”  Ông hỏi với ánh mắt 
chân thành.  “Ta uống rƣợu sa-kê,” hắn hét lên, “mà việc ấy chẳng mắc mớ gì đến ngƣơi hết!”  Nƣớc bọt của 
hắn văng vào ngƣời ông lão. 

 “Ồ tuyệt quá,” ông lão nói, “thật là tuyệt!  Chú em biết không, tôi cũng mê rƣợu sa-kê lắm.  Mỗi xế chiều, tôi và 
nhà tôi, bà ấy cũng 76 rồi chú nhé, cùng hâm nóng một bầu rƣợu sa-kê nhỏ và mang ra vƣờn.  Chúng tôi ngồi 
với nhau trên một chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ.  Tụi tôi ngồi nhìn mặt trời lặn ở cuối chân trời, và ngắm cây hồng nhà 
mình.  Chú biết không, cây hồng ấy là do ông cố của tôi trồng, tôi cứ lo không biết nó có đủ sức sống nổi qua 
mấy trận bảo, mƣa đá của mùa đông vừa qua không!  Nhƣng cây hồng của tôi khỏe mạnh hơn tôi nghĩ, nhất là 
lại trồng trên loại đất nghèo nàn ở vƣờn nhà mình.  

 Mỗi buổi chiều, hai đứa tôi hâm rƣợu sa-kê và dắt nhau ra mà ngồi ngắm cây, ngắm hoàng hôn, thật là mãn 
nguyện vô cùng.  Ngay cả trong những ngày trời mƣa nữa.”  Ông lão ngƣớc lên nhìn tên lao động say rƣợu, 
mắt ông lóng lánh. 

 Trong khi cố gắng theo dõi câu chuyện của ông lão thì gƣơng mặt của hắn cũng từ từ dịu xuống.  Bàn tay 
đang nắm chặt cứng của hắn cũng bắt đầu buông lỏng ra.  “Ừ”, hắn nói, “tôi cũng thích trồng cây hồng nữa…”  
Giọng hắn nhƣ lạc hẳn đi. 

 “Vậy à,” ông lão tiếp lời, “chắc chú em cũng có một ngƣời vợ xinh nữa chứ?” 

 “Không, vợ tôi mất rồi.”  Nhẹ nhàng lắc lƣ theo nhịp xe của chiếc xe lửa, tên lao động to lớn bắt đầu bật lên 
khóc.  “Tôi không còn vợ, tôi cũng không có nhà cửa gì hết, tôi cũng mới vừa bị thất nghiệp.  Tôi thấy chán 
mình lắm, tôi thấy mình thật là vô ích, ông biết vậy không.”  Nƣớc mắt chảy dài xuống má, dƣờng nhƣ có một 
làn tuyệt vọng lan tràn qua khắp ngƣời hắn. 

 Bây giờ thì đến phiên tôi.  Tôi đứng yên đấy với vẻ bề ngoài hào nhoáng, thanh lịch của mình, mang trên 
ngƣời một sứ mạng đầy chính nghĩa đi trừ-gian-diệt-bạo, nhƣng tự nhiên lúc này tôi cảm thấy mình còn thua 
kém hơn tên say rƣợu dơ bẩn kia. 

 Khi ấy, chiếc xe cũng vừa dừng lại trạm của tôi.  Khi cánh cửa đang mở, tôi nghe giọng nói cảm thông của ông 
lão, “Tội quá,” ông nói, “hoàn cảnh của chú em thật là khó xử.  Thôi ngồi xuống đây đi, chú em hãy kể cho tôi 
nghe hết đi.” 

 Tôi quay đầu lại nhìn một lần cuối.  Tên say rƣợu đang quỳ dƣới ghế, đầu hắn gục vào đùi của ông lão.  Ông 
lão lấy tay nhẹ nhàng vuốt mớ tóc rối bù, dơ bẩn của hắn. 

 Khi xe lửa điện từ từ rời trạm, tôi ngồi xuống trên một chiếc băng dài.  Những gì tôi muốn đạt đến bằng sức 
mạnh của bắp thịt đã đƣợc giải quyết bằng những lời nói từ ái.  Tôi vừa chứng kiến đƣợc sự áp dụng của 
Aikido trong một cuộc xung đột, mà tinh yếu của nó là tình thƣơng.  

 Sau lần đó tôi đã học nghệ thuật chiến đấu với một tinh thần hoàn toàn khắc hẳn.  Nhƣng ngày mà tôi có thể 
thật sự đạt đến đƣợc thái độ ấy, chắc cũng còn xa xôi lắm." 
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Anh  i Thật Rồi Sao! 

Tovancap 
 
(Chuyện tình có thật của chàng sinh vi n VB và cô n  sinh BTX) ( tiếp theo kỳ trước) 

 
   

Ngày 28 tháng 11 năm 1964, gần 400 SVSQ khóa 19 quỳ xuống vũ đình 
trƣờng Lê Lợi để nhận cấp bậc tốt nghiệp và khi đứng dậy đã là các tân 
sĩ quan, trong đó có Nguyễn Đăng Khôi. Các thiếu úy tốt nghiệp trƣờng 
VBQGVN sau hai năm trui rèn trong lò luyện thép trên đồi 1515 sẵn sàng 
lên đƣờng. Tất cả khóa 19 đều ra chiến trƣờng, không có đơn vị chuyên 
môn nhƣ khóa đàn anh. Sau khi một số bốc thăm đi các binh chủng, số 
còn lại thì tự chọn các sƣ đoàn Bộ Binh. 

Hết 15 ngày phép, bạn bè và tôi tiễn chân Khôi ra phi trƣờng Liên 

Khƣơng để về trình diện SĐ2/BB! Trên đƣờng đi đến phi trƣờng, Khôi ôm 

tôi, cầm tay vuốt ve tràn đầy yêu thƣơng, an ủi tôi đừng buồn, anh hứa sẽ 

viết thơ về ngay sau khi đến đơn vị. Tôi chỉ biết nép sát vào Khôi nhƣ rút 

hơi ấm từ anh, miệng dạ dạ mà không biết nói gì với Khôi, dù rằng có cả 

ngàn lời thƣơng yêu muốn nói với anh. Tôi nhủ lòng nhất định không 

khóc đề khỏi làm nhụt trí ngƣời trai, nhƣng không hiểu sao nƣớc mắt cứ 

ứa ra! Mong con đƣờng dài thêm để đƣợc nép bên anh phút nào hay 

phút đó, nhƣng rồi xe vẫn đến phi trƣờng, mọi ngƣời xuống kéo theo 

hành lý cho Khôi, vì tay Khôi còn bận nắm tay tôi. 

Thủ tục đã xong, mọi ngƣời đứng vây quanh Khôi, chỉ chờ loa phóng thanh gọi tên anh nữa là xong. 
Khôi ôm vai tôi vỗ nhè nhẹ, hình nhƣ anh cũng đã cạn lời nên vẫn chỉ lập lại mãi một câu “Đừng buồn, anh yêu 
em, anh sẽ viết thƣ cho em ngay khi đến đơn vị”. Giây phút chia tay đã đến, họ gọi tên Khôi trên loa phóng 
thanh, Khôi vội ôm tôi  hôn giã từ, nụ hôn kéo dài, loa phóng thanh lại réo tên anh lần nữa, bạn bè giục anh, 
Khôi chần chừ buông tôi ra và chạy vội lên cầu thang, dừng lại tại cửa máy bay vẫy tay giã biệt! 

Chân tay tôi cứng đơ, tôi chỉ biết cố mở thật to đôi mắt để thu hình Khôi, muốn ghi hình ảnh anh vào tận 
cùng tâm trí, nhƣng sao hình Khôi cứ mờ dần, mờ dần, tôi  mở to mắt nhƣng không thấy gì nữa, đƣa tay vuốt 
mặt mới biết mình khóc và bất chợt kêu thầm đau khổ: 

 “Khôi ơi! Anh đi thật rồi sao!” 

Phi cơ bay đi lâu rồi mà tôi vẫn còn đứng đó, đứng nhƣ một tƣợng gỗ! Lộc, một bạn thân của Khôi đến 
vỗ vai tôi an ủi: 

 Thôi ta về đi em, đừng buồn nữa, nó sẽ viết thƣ ngay cho em mà. 

Suốt trên đƣờng về, đầu óc tôi hoàn toàn tê liệt, tôi cắn môi im lặng để khỏi bật ra tiếng khóc. Đến khu 
Hòa Bình, cả nhóm vào café Tùng, riêng tôi thì nhƣ kẻ mất hồn, chỉ có một cảm xúc thật rõ ràng là mất mát, 
mất một cái gì thật to lớn và quý giá: “Anh đi thật rồi sao?” 

Mọi ngƣời gọi café, tôi chƣa bao giờ biết uống café nhƣng cũng gọi đại một ly café đen nhƣ dân ghiền 
sành điệu uống không đƣờng, dƣờng nhƣ tôi muốn nếm thử vị đắng của café so với điều cay đắng xót xa vừa 
đến nhƣ thế nào. Thực sự thì tôi không biết mình nghĩ gì, làm gì giữa đám đông bạn bè này, mọi khi vẫn có 
Khôi, giờ thì đau đớn với cô đơn, tôi bật khóc nức nở!!! tôi chỉ là một cô bé mới lớn, chƣa là một “cô gái” nên 
mọi cảm xúc thật ngây thơ, trong trắng, chỉ biết yêu và mong đƣợc nhìn thấy ngƣời mình yêu, đƣợc ôm trong 
vòng tay, có anh bên cạnh là đủ, nhƣng “giờ này anh ở đâu?!” 

Những ngày tháng sau đó tôi càng buồn thêm. “Ngƣời đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng 
dại khờ”, vào lớp không tập trung tƣ tƣởng, lơ là việc học hành, mỗi khi có thể đƣợc là cô lại lang thang đến 
nhà Lộc, nơi còn đầy ắp những kỷ niệm, hình bóng và mồ hôi quân trƣờng của Khôi, nơi mà mỗi khi Khôi và 
anh Khƣơng trốn đi phố thƣờng đến đây và ở lại, tôi  đến để tìm chút hƣơng yêu ngày cũ còn vƣơng đâu đó, 
đến để nghe Lộc nói về Khôi, đến để than thở và đƣợc khóc, nhƣng quan trọng nhất là để chờ đợi đƣợc cầm lá 
thƣ của anh từ chiến trƣờng gửi về. Mong sớm nhận đƣợc thƣ tình ngọt ngào, đƣợc nhõng nhẽo, dỗi hờn. 
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Thế nhƣng! Chờ và chờ, ngày qua ngày, chờ đợi trong vô vọng, không một tin tức nào từ Khôi! Gần hai 
tháng rồi, gần nhƣ ngày nào tôi cũng đến nhà Lộc, địa chỉ nhận thƣ, để chờ mong và khóc. Tôi có đến nơi Khôi 
ở trƣớc khi gia nhập Võ Bị, thì đƣợc biết Khôi chỉ tạm trú ở đó một thời gian, sau này ít liên lạc nên họ cũng 
không biết tin tức gì cả. Thấy tôi  nhƣ mất hồn, Lộc cũng hoảng, bèn đề nghị đi xuống Nha Trang tìm Trƣơng 
Khƣơng để dò hỏi tin tức, may ra.... 

Lộc và tôi  đến nhà Khƣơng vào mồng 4 tết nguyên đán, sau khi chúc tết gia đình Khƣơng xong, Lộc 
hỏi Khƣơng: 

 Mày có tin tức gì về Khôi không? Tuyết nó mất tinh thần rồi kia kìa. 

Không, tao tƣởng tụi nó...! 

Hiểu đƣợc tâm trạng của tôi  nên Lộc và Khƣơng không dám nói đến những sự nguy hiểm bất ngờ 
ngoài chiến trƣờng mà xoay quanh chuyện bạn bè, sẽ dò hỏi xem có ai nhận đƣợc thƣ của Khôi không. Bất 
ngờ Khƣơng hỏi thăm Lộc về ngƣời yêu của hắn hiện đang học ở Saigon: 

Thế còn Đinh Lệ Mỹ thì sao? 

Vẫn viết thƣ cho Mỹ. Lộc nói. 

Đang theo dõi hai ngƣời “nhỏ to” về tin tức của Khôi thì Lê thoáng nghe  “Vẫn viết thƣ cho Mỹ” xen vào, 
trong lúc bất an hoảng loạn, tôi tƣởng lầm rằng Khôi vẫn viết thƣ cho Mỹ! Thế là tôi gập ngƣời đau đớn vô tận, 
cả một bầu trời sụp đổ. Tôi bật khóc nức nở khiến ai cũng ngạc nhiên, rồi mọi ngƣời an ủi vỗ về. Biết khóc nhƣ 
thế trong nhà Khƣơng ngày đầu năm là điều tối kỵ nên tôi cố cắn môi cho tiếng khóc không bật ra, mà chỉ còn 
nấc nghẹn trong họng, tôi  không dám thổ lộ lý do khiến tôi khóc, tôi xin lỗi gia đình anh Khƣơng rồi cùng Lộc ra 
xe. 

Trở về Đà Lạt với mặc cảm bị bỏ rơi, nhƣ tờ giấy trắng bị đổ mực, vấy chàm, không làm sao tôi có thể 
gột bỏ đƣợc cái tên “Đinh Lệ Mỹ” ra khỏi đầu, khiến tôi ngày càng thêm tự ái, uất ức nhƣng không biết làm gì 
hơn là khóc và khóc trong vòng tay Lài, cô bạn thân thiết cùng lớp, để Lài chia xẻ những đớn đau và an ủi. 
Chính trong lúc bất an và tự ái, tôi đã tuyên bố với Lài và bạn bè: 

 “Tình yêu của tao đã chết rồi! Tao sẽ lấy bất cứ ngƣời đàn ông nào đến hỏi tao lần đầu tiên”. 

Thế rồi năm tháng trôi qua,  tiếp tục kiếp sống “tật nguyền”, chán nản buông trôi mặc cho dòng đời đƣa 
đẩy, tôi  không nhắc đến chữ “Khôi” nữa. Thực ra tôi cố nén vào tận cùng đáy lòng để khỏi bật khóc mỗi khi có 
ai nhắc tới tên Khôi. 

Vẫn bặt tin Khôi và thấy tôi  bất cần đời nên Lộc tìm cách giới thiệu anh của Lộc cho tôi, một trung úy 
công binh còn độc thân, để hy vọng tôi tìm đƣợc một cuộc sống bình thƣờng. Lợi, anh của Lộc, rất có cảm tình 
với Lê và cũng biết rõ mối tình Lê-Khôi và tâm trạng của cô hiện tại. Lợi lớn hơn Lê 10 tuổi, Lợi hết sức chiều 
chuộng và nhiều lần ngỏ ý cầu hôn, nhƣng Lê lại dửng dƣng chuyện tình cảm mà chỉ xem nhƣ bạn bè. Biết 
tính của Lê nói là làm nên “cùng tắc biến” Lợi nhắc: 

 Em đã tuyên bố với các bạn là:  sẽ kết hôn với ngƣời nào đầu tiên đến hỏi… 

Lại bị chạm tự ái, Lê ngắt lời Lợi rồi nói: 

Anh Lợi khỏi cần nhắc thêm, nếu muốn thì đến mà hỏi ba má Lê. 

Tƣởng nói cho qua chuyện, nhƣng vì yêu nên Lợi làm thật, Lợi đã đến thƣa với ba má tôi để xin cầu 
hôn, dĩ nhiên các cụ sẽ vui vẻ trả lời là mọi quyết định là do “em nó”! Nghĩ lại chuyện cầu hôn của Lợi mà tôi 
phát tức cƣời dù trong lòng héo nhƣ dƣa muối.  Lợi kiên trì theo đuổi, cuối cùng thì tôi phó thác mặc đời, gật 
đầu cho xong. Đó là vào cuối năm 1967, tức là 3 năm sau kể từ ngày Khôi tốt nghiệp, ngày Khôi ra chiến 
trƣờng và là ngày anh từ giã tôi! 

Sau 3 tháng kết hôn với Lợi thì một hôm Lộc trao cho Lê một lá thƣ, tên ngƣời gửi là Đông, một cái tên 
hoàn toàn xa lạ, địa chỉ là KBC…. nhƣng tên ngƣời nhận là Tuyết, thƣ gửi về  địa chỉ nhà Lộc. Quá bất ngờ và 
hồi hộp muốn ngộp thở, tay run không bóc nổi lá thƣ, không chần chừ tôi trao ngay cho Lộc đọc dùm xem thƣ 
của ai, nói cái gì? Nhƣng thƣ chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: 

Kính gửi cô, (bà) Tuyết. 

Nếu cô (bà) còn ở địa chỉ cũ và nhận được thư này thì liên lạc với tôi, địa chỉ ngoài bì thư, tôi có 
tin về bạn Nguyễn  ăng Khôi”. 
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“Trời ơi! Anh Khôi ơi!”  

Tôi chỉ thốt lên đƣợc bấy nhiêu đó rồi đổ gục xuống, Lộc phát hoảng khi thấy tôi không khóc mà đôi vai 
thì rung lên từng chặp. Một lúc sau bật đứng dậy, mắt tôi ráo hoảnh nhƣng đỏ au, có lẽ đau khổ tột cùng không 
còn nƣớc mắt, mặt đanh lại, tôi nói với Lộc: 

Đây là tin chẳng lành! Bây giờ phải làm sao hả anh Lộc? 

Lộc cũng có linh tính nhƣ thế, nhƣng trấn an tôi và cho chính mình: 

Không sao đâu, có tin là đƣợc rồi, từ từ rồi tính. Địa chỉ nơi gửi là KBC, tức khu bƣu chính quân đội, 
làm sao biết họ ở đâu mà tìm, làm gì có số điện thoại mà gọi, gửi thƣ thì phải vài ngày mới tới tay ông Đông, 
cách hay nhất là ngay bây giờ ra bƣu điện đánh điện tín hỏa tốc, chậm lắm là ngày mai Đông sẽ nhận đƣợc. 

Điện tín đánh đi rồi, chúng tôi trở về nhà ngồi chờ, dù biết rằng đó là vô ích, vả lại Lộc không thể để tôi 
ngồi một mình trong lúc này, tôi đang nhƣ ngồi trên đống lửa, khóc rồi hỏi chừng nào có tin, rồi lại khóc! Chiều 
Lợi đi làm về, Lộc vội nói nhỏ với anh về cái tin chẳng lành này, Lợi cũng bị bất ngờ và đau khổ ở một khía 
cạnh tình cảm khác, nhƣng Lợi vẫn vội vã đến vỗ về an ủi vợ rồi tế nhị tôn trọng niềm riêng tƣ của tôi, Lợi đi lo 
việc cơm nƣớc. 

Tôi thật sự muốn ngồi một mình, nhƣng khi Lợi và Lộc lánh đi chỗ khác rồi thì tôi lại cảm thấy sợ hãi, 
lạnh lẽo, vào giƣờng nằm, bao nhiêu kỷ niệm với Khôi hiện ra từng nét, từ buổi ban đầu hỏi tên đến khi tiễn 
chân anh ra phi trƣờng, tôi lâm râm khấn vái: 

“Khôi ơi! Nếu anh có mệnh hệ nào thì về báo cho em biết, em không tin là anh đã thật sự bỏ em mà đi”. 

Khấn xong, nhắm mắt lại,  tôi thấy Khôi đến tìm tôi trong bộ Jaspé, cầu vai alfa thiếu úy! Lạ nhỉ? Mà sao 
hôm nay anh buồn thế! Bị cán bộ phạt tội trốn đi phố à? Sao không chạy lại ôm em và hôn nhƣ mọi khi? tôi hờn 
dỗi rồi vùng vằng quay đi, cùng lúc tôi có cảm giác nhƣ anh muốn chạy đến ôm tôi nhƣng có sức vô hình nào 
đó đã ngăn cản, anh nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, buồn thảm, không nói lời nào, tôi bật khóc nức nở, tôi hiểu 
điều anh nhắn nhủ ,  nơi chúng tôi gặp nhau lần cuối, trong mơ giống là một căn nhà mồ. Giật mình tỉnh giấc 
trong tiếng nấc, nƣớc mắt còn chạy quanh, ngơ ngác nhìn, không thấy Khôi, thấy thấp thoáng hai anh em Lợi, 
Lộc đang thì thầm bên ly café trong bếp, đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối.  

Bầu trời sụp đổ trƣớc mắt tôi, thế là hết, anh đã đi thật rồi! 

Tâm trạng tôi lúc này thật khó hiểu, mâu thuẫn liên tục, khấn vái xin gặp Khôi, trong giấc mơ thấy rồi lại 
đau khổ, nửa tin nửa ngờ, hy vọng:  “chỉ là giấc mơ”. Lợi vẫn đi làm nhƣ thƣờng lệ, còn tôi không ra khỏi nhà, 
ngồi chờ tin và lại mong “no news is good news”. Nhƣng rồi vẫn phải đối diện với sự thật, không phải chờ đợi 
lâu, Lộc mang đến cho tôi một bao thƣ dầy, gửi bảo đảm và khẩn. Tôi ngồi chết dí xuống ghế, tay vịn chặt hai 
bên thành ghế, cắn môi để nghe Lộc đọc thƣ của Đông, một đồng đội của Khôi. 

Lá thƣ khá dài, kể rõ mọi chi tiết kể từ khi Khôi mới về trình diện đơn vị, quen với Đông trong trƣờng 
hợp nào, tâm sự với Đông về ngƣời yêu là nữ sinh trƣờng Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt v.v... kèm theo thƣ là một 
tấm hình cô gái còn quá trẻ và rất xinh đẹp, phía sau tấm hình có ghi: “Tặng anh , ký tên “Tuyết ” và ghi thêm 
địa chỉ nhà Lộc. 

Đông cho biết anh là ngƣời nhận Khôi khi đến đơn vị, thấy Khôi vừa ra trƣờng, đẹp trai, có tƣ cách nên 
kết thân với nhau. Ngay ngày hôm sau là đi hành quân, trong dịp này Khôi tâm sự với Đông nhiều về tình yêu. 
Sau một tuần trở lại hậu cứ, vì độc thân ngủ chung một phòng nên Đông thấy Khôi bối rối lục tung tất cả ba-lô 
quần áo để tìm một vật gì đó, mãi sau Khôi mới hỏi Đông có thấy cuốn sổ tay của Khôi không, một cuốn sổ tay 
ghi địa chỉ đồng thời cũng ghi lý lịch binh sĩ trung đội và lúc nào cũng phải để trên túi áo ngực (thầy Huyến dậy 
nhƣ thế). Vậy là cuốn sổ đã rơi mất lúc đi hành quân rồi, chắc là hôm đụng trận đầu tiên! Không có địa chỉ viết 
thƣ cho Tuyết nên Khôi và Đông phải chạy ra thị xã Tam Kỳ, tìm bạn của tôi là Cẩm Thạch ở tiệm thuốc tây 
Huỳnh Châu, nhƣng rất tiếc là Cẩm Thạch và tôi đã mất liên lạc từ khi gia đình tôi di chuyển đi chỗ khác.... 

Lộc vừa đọc đến đó thì tôi la lên: 

 Đúng rồi đó Lộc, em vẫn kể cho Khôi nghe về kỷ niệm cũ ở Tam Kỳ, có bạn thân là Cẩm Thạch, con 
nhà thuốc tây Huỳnh Châu. Nhƣ vậy đúng là Khôi mất địa chỉ của em nên mới nhớ đến Cẩm Thạch và chạy 
đến xin địa chỉ. Nhƣng tụi em đã không liên lạc với nhau từ lâu! Em trách oan anh rồi Khôi ơi! 

Chờ cho tôi bớt khóc, bớt nức nở, Lộc đọc tiếp thƣ Đông: 
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 Khôi cuống cuồng lo lắng vì mất cuốn sổ, trong đó có ghi th m lý l ch  inh sĩ của trung đội, Khôi dặn tôi 
gi  kín chuyện này, nếu cấp trên mà biết làm mất lý l ch  inh sĩ là không  ong. Nhưng quan tr ng, rất quan 
tr ng là làm sao có đ a ch  đế viết thư cho tôi như đã hứa trước khi đi. Tôi đề ngh  Khôi nên viết nhiều thư để 
gửi về bất cứ đ a ch  nào ở  à Lạt để nhờ nhắn tin. Khôi đã làm theo và sốt ruột chờ thư hồi âm. Nhưng rồi lại 
đi hành quân hết nơi này đến nơi khác, có khi cả tháng mới trở về hậu cứ tái trang b  rồi lại ra đi..! 

Lộc im lặng, ngƣng đọc, quay đi, ngƣớc mặt nhìn lên trần nhà, đƣa tay dụi mắt nhƣ có bụi bay vào, rồi 
khịt-khịt mũi,  bực mình tôi gắt: 

 Sao Lộc không đọc tiếp đi? 

Lộc im lặng, đứng dậy quay lƣng, đƣa lá thƣ về phía sau cho tôi, đứng dậy giật lấy thƣ trong tay Lộc, 
ngó vào và chỉ thấy mấy hàng chữ viết đậm và rồi cả ngƣời lẫn lá thƣ cùng rơi xuống đất sau khi tôi nấc lên: 
“Anh đi thật rồi!” 

 Mấy dòng chữ đó viết nhƣ sau: 

“ à lần hành quân đó Khôi tử trận váo lúc 5 giờ chiều ngày 17/2/65 tại quận Quế Sơn”!!! 

Nhƣ vậy là sau khi ra trƣờng và trình diện đơn vị, Khôi là một trong bốn thiếu úy K19/VB hy sinh sớm 
nhất tại chiến trƣờng. Ba ngƣời “đi trƣớc” là BĐQ Nguyễn Thái Quan, thủ khoa Võ Thành Kháng và Nguyễn 
Văn Hùng thuộc TQLC, họ tử trận tại Bình Giả ngày 31/12/1964 (mãn khóa ngày 28/11/1964)! 

Nguyễn Đăng Khôi đã về với “hòm gỗ cài hoa” trong khi ngƣời yêu ở hậu phƣơng vẫn đợi và chờ lá thƣ 
của anh gửi về ngay sau khi đến đơn vị. Rồi trong lúc hờn dỗi, hiểu lầm, tôi đã trách Khôi trong khi anh đã nằm 
sâu trong lòng đất. Khôi viết, viết nhiều lắm, nhƣng âm dƣơng cách trở làm sao tới tay tôi đƣợc! 

Ai trong chúng ta đã coi cuốn phim “We Were The Soldiers” hẳn là hồi hộp, sợ hãi rồi xót xa đau đớn 
cho những ngƣời yêu, ngƣời vợ lính ở hậu phƣơng mỗi khi trông thấy xe taxi đƣa thƣ đi vào cƣ xá, cầu trời 
khấn Phật đừng đến gõ cửa nhà mình, cái xe taxi chết tiệt kia mang thƣ báo tử. Trƣờng hợp của tôi, ngƣời nữ 
sinh BTX cũng mong cũng đợi thƣ ngƣời cựu SVSQ thì gần 3 năm sau mới nhận đƣợc và không phải thƣ tình 
mà là thƣ “báo tử”. Nhìn những ngƣời phụ nữ trong phim đau khổ thế nào thì mới hiểu tôi đau khổ nhiều lần 
hơn thế nữa! Đâu cần phải xem phim, thực tế ngay trong anh chị em chúng ta cũng có quá nhiều anh cùng 
chung số phận nhƣ Khôi, “trả xong nợ nƣớc”! Nhiều chị cùng hoàn cảnh nhƣ tôi! 

Thƣ Đông có giải thích lý do anh nhắn tin trễ cho tôi. Tử sinh ngoài chiến trƣờng là chuyện bình 
thƣờng, ngƣời tử trận “lui” về sau để cho gia đình lo hậu sự, ngƣời chƣa tử thì tiếp tục đi tới, đi vào cửa “tử” để 
tìm cửa “sinh” cho hậu phƣơng. Vì thế Đông không để ý đến chuyện hậu sự của Khôi cho đến một ngày kia, khi 
Đông thu dọn hành trang để thuyên chuyển đi đơn vị khác, Đông viết: 

 Cách nay khoảng 3 tháng, tức cuối n m 1967, trong khi thu d n hành trang để thuyên chuyển đi đơn v  
khác, tr n cái  àn mà tôi và Khôi khi  ưa d ng chung, trong đám sách vở giấy tờ lộn xộn cũ kỹ b i bậm tôi thấy 
một cuốn tập bìa cứng còn mới, đ nh nhét vào ba-lô để d ng, nhưng khi mở ra thì giật mình!  ó là cuốn nhật ký 
của Khôi, ngay trang đầu tiên là tấm hình ghi chú tên Tuyết. Tôi biết đây là người Khôi yêu tha thiết, còn nội 
dung thì chưa k p viết gì, ch  mới viết có vài dòng ngày tháng n m. Tôi  iết tấm hình này là một kỷ vật quý báu 
đối với người còn sống nên tôi xếp lại, cất kỹ vào ba-lô với ý đ nh sẽ trả về cho khổ chủ. Nhưng vì đi hành quân 
liên miên nên nay tôi mới thực hiện được. 

Một sự trùng hợp hay linh thiêng nào đây mà đồng đội của Khôi, anh Đông, lại tìm đƣợc cuốn nhật ký 
của Khôi trong đống sách vở báo chí bụi bậm vào cùng thời điểm tôi miễn cƣởng lập gia đình với Lợi? Duyên 
số chăng? tôi đã trách lầm Khôi và gây đau khổ đổ vỡ cho chính mình, lập gia đình khi không có tình yêu, lãnh 
cảm, gây buồn phiền cho ngƣời sống chung, hơn thế nữa không hợp nhau về nhiều phƣơng diện vì thế tôi đề 
nghị ly hôn với Lợi. Trƣớc sự thật đau đớn, không thể níu kéo thêm, Lợi nói: 

Với hy vọng là sau khi lấy nhau, anh sẽ tạo đƣợc tình yêu nơi em, nhƣng anh đã thất bại. Xin chia sẻ 
với em những mất mát to lớn. 

Sau khi ly hôn với Lợi, tôi trở về sống với gia đình nhƣng để tạm tránh “cảnh buồn ngƣời có vui đâu bao 
giờ.” Tôi thƣờng xuyên xuống Nha Trang ở với Lài, cô bạn gái thân thiết nhất kể từ khi còn ngồi cạnh ở trƣờng 
BTX. Lài là nhân chứng chuyện tình ngắn ngủi của tôi,  giúp tôi giấu kín đƣợc tình yêu của Khôi vào tận đáy 
tim, mà mỗi khi ngồi một mình là nhƣ mới xẩy ra hôm qua, tim tôi không còn chỗ cho tình yêu nào nữa, dù xung 
quanh có nhiều ngƣời theo đuổi. 
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           Vận nƣớc nổi trôi đƣa đẩy tôi trôi đạt đến một miền đất xa lạ, không một ngƣời thân quen bạn bè kể cả 
đồng hƣơng,  nhận Hòa Lan làm quê hƣơng thứ hai chờ tới ngày “đoàn tụ” với Khôi. Nhƣng, sau 45 năm (64-
2009) kể từ ngày Khôi ra trƣờng và tiễn chân anh ra chiến trƣờng thì tôi bất ngờ gặp lại hình ảnh và kỷ niệm 
với Khôi trên đất Mỹ  

           Cuối năm 2009, từ Hòa Lan qua Hoa Kỳ thăm bạn bè Đà Lạt và Bùi Thị Xuân ngày xƣa. Tại Houston, tôi  

đƣợc BTX Lệ-Liễu dẫn đến tham dự tiệc tất niên của các bạn đồng Khóa với Khôi. Thật xúc động, nói sao cho 

hết mừng vui lẫn tủi buồn. Các anh chị Khóa 19 Houston, Texas, yêu thƣơng chiều chuộng ngƣời con dâu “hụt” 

K19VB hết lòng. Cám ơn các anh chị Cƣờng, Em, Doan v.v… rồi nhƣ có ngƣời hƣớng dẫn, đƣa tôi đến San 

José, Bắc California, vẫn đƣợc các bạn của Khôi đón nhận quá thân tình, đặc biệt là cố nhân Trƣơng Khƣơng, 

một bạn thân thiết nhƣ ruột thịt của Khôi, gặp anh chị Khƣơng nhƣ đƣợc trở về mái nhà xƣa. 

          Anh chị Khƣơng chiều chuộng an ủi cô em, đi thăm viếng khắp nơi và xuống Little Saigon, Nam CA, 
đƣợc tham dự tiệc tất niên với các anh chị K19, vui quá! Cảm động quá! Nhƣng cũng tủi thân quá: “bạn bè anh 
đây mà anh ở đâu!”  

         Trƣớc ngày tôi qua Hoa Kỳ thì trên diễn đàn Nguyễn Trãi của khóa 19 đã phổ biến một tin về ngƣời em 
của Khôi ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn nên các anh K19 đang tìm cách giúp đỡ và trong bữa tiệc tất 
niên ấy, dù nhiều hay ít các anh chị mỗi ngƣời một tay và dĩ nhiên cũng có bàn tay của tôi. Đây lại là một sự 
tình cờ trùng hợp khác nữa hay có bàn tay nào hƣớng dẫn?. 

         Quý giá hơn là đƣợc các anh chị K19 kể cho tôi nghe những kỷ niệm của Khôi, tặng cho những tấm hình 
khi Khôi còn là tân khóa sinh, là sinh viên sĩ quan, cả tấm hình Khôi và tôi chụp chung ở thác Prenn Đalạt và 
quan trọng hơn nữa đã biết nơi yên nghỉ của Khôi ở nghiã trang Đà Nẵng. Tôi đã và đang nhờ các bạn K19 
của Khôi dò tìm xem “họ” di chuyển Khôi đi đâu, sau khi nghĩa trang ở Đà Nẵng bị giải tỏa, hầu có thể mang hài 
cốt anh vào chùa, cho vong hồn anh bớt lạnh lẽo. Khi nghe  tâm sự về chuyện tình của Khôi và tôi, chị Cƣờng 
cho đó là ý tƣởng đầy tình nghiã sâu đậm, chị Cƣờng đã gọi đùa tôi là “thiếu phụ ngây thơ”. Ngây thơ nên đã 
trách lầm ngƣời yêu khi anh đã nẳm sâu trong lòng đất, tôi đau khổ hối hận: 

 “Khôi ơi! Em quỳ đây với mớ kỷ niệm tình yêu chúng mình, thắp nén nhang này cầu xin vong 
hồn anh hãy hiểu và tha thứ cho em, những vụng dại ngày xưa, em đã trách lầm anh, đã nghĩ oan cho 
anh, xin lỗi anh! Ngàn lần xin lỗi anh!” 

 “Nhƣng Khôi ơi! Thân xác đã trở về với cát bụi, dù tìm đƣợc “tro bụi” hay không thì em vẫn lập bàn thờ 
anh, bàn thờ anh đã và sẽ mãi mãi trong lòng em, ngƣời yêu của anh. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bảng Vàng đề tên 

Mùa hè cũng là mùa thi, chắc chắn nhiều con em chúng ta đã và đang bận rộn đèn sách để mong đạt 
kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chúng tôi kêu gọi quý phụ huynh và thân hữu thông báo đến VNNS tên 
của con em hay bạn bè của mình vừa đậu các kỳ thi trung học hay đại học năm nay. Chúng tôi sẽ nêu 
danh các thí sinh vừa thi đậu lên trang “Bảng Vàng Bia Ðá” nhƣ một niềm hãnh diện không những cho 
riêng các em và gia đình mà còn là niềm vui chung cho cộng đồng ngƣời Việt chúng ta. 

Xin quý vị thông báo đến chúng tôi:  

họ tên, thành phố cư ngụ và thi đậu cấp nào, nghành nào  

(thí dụ: Nguyễn Việt Nam, Rotterdam, VWO hay Trần Nam Việt, Purmerend, Master TU Delft) 

và gửi về tòa soạn trƣớc ngày 15-06-2012 theo địa chỉ: ngothuychuong@gmail.com 

Trân trọng, 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 
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CHIẾC TÀU TRONG CHAI  

Quý Thể 

Tại bến cảng có một quán rƣợu. Khách vãng lai 
thƣờng là dân hải hồ. Hai giờ khuya đêm ấy khách đã 
vắng. Chiếc bàn trong cùng  chỉ còn lại một ngƣời 
ngồi mãi bên chai rƣợu đã vơi. Khách là một thủy thủ, 
dáng ngƣời cao to, nƣớc da nâu sẫm, tóc vàng hoe 
màu nắng gió. Ngƣời khách ngồi,  hai vai nhô cao, 
lƣng khom khom nhƣ một con gấu trong hang. Giờ 
này ở quán chỉ còn một ông già giúp việc , chân đi 
khập khiễng, tay xách thùng nƣớc và  chổi lau nhà. 
Ông lão yên lặng làm việc. Lau đến chỗ  ngƣời khách, 
ông già ôn tồn nói:  

-  Khuya rồi, bạn về đi, vợ con trông. 

Ngƣời khách nghe thế thản nhiên đƣa chân hất mạnh 
thùng nƣớc. Nƣớc  đổ lai láng khắp nhà. Ông già 
không nói một lời vẫn nhẫn nại cặm cụi lau chỗ nƣớc 
đổ. Khách cƣời lên hô hố. 

-  Đời sông biển, sống nay  chết mai, cần gì vợ con. 
Ông già ơi, ông dừng  dạy khôn tôi nữa. Ông đừng ỷ 
có 30 năm  ngang dọc trời biển mà  lên mặt dạy đời. 
Ông dạy  mấy thằng mới vào nghề chớ Chín Thu này 
cũng đã từng trải. Nghe tôi này, cởi cái áo thủy thủ cũ 
mèm và nhàu nát ra  mà lau khô vũng nƣớc đi. Đừng 
có tiếc nuối gì  nó nữa. Bây giờ ông giống cái gì  ông 
biết không? Ông giống nhƣ chiếc tàu ở trong chai kia 
kìa. 

Nói xong Chín Thu lấy tay chỉ  lên kệ tủ, chỗ để mấy 
chai  rƣợu cũ  đầy bụi bặm. Nơi ấy có  một cái vỏ chai 
khá to  đặt nằm ngang trên  chiếc giá gỗ. Trong chai, 
không biết nghệ nhân nào lắp ghép từng mảnh gỗ 
nhỏ thành  một chiếc tàu có ba  cột buồm. Chiếc tàu 
làm rất công phu, dạng thu nhỏ của một  kiểu tàu 
buôn  ở thế kỷ trƣớc. Lão Tâm  - tên ông già, nhìn lên 
chiếc tàu trong chai. Lão làm việc ở  đây hơn năm, 
lão có thấy nhƣng không chú  ý. 

Cái chổi vải không thấm  hết chỗ nƣớc đổ ra, lão Tâm 
thản nhiên cởi chiếc áo thuỷ thủ đã  sờn ra lau. Chín 
Thu cƣời ha hả: 

-  Có thế chứ, Phải biết vứt bỏ quá khứ dù nó có huy 
hoàng mấy đi nữa. Bây giờ lão chỉ là một kẻ làm 
công  quét dọn nhà cửa, mặc cái áo thủy thủ coi 
không còn hợp, trông ngứa mắt. 

Nói xong Chín Thu đứng  lên lảo đảo đi về.  Lão Tâm 
miệt mài làm việc. 

Đêm sau quán lại đầy khách. Không khí náo nhiệt lạ 
thƣờng. Tiếng nhạc, tiếng nói cƣời nhƣ thét của đám 
thủy thủ  hòa với tiếng cãi vã của mấy sòng bạc làm 
thành một âm thanh hỗn độn. Trong quán còn có mấy 

mụ đàn bà mà son phấn không che lấp  nỗi sự tàn 
phá  của thời gian, họ cũng ồn ào không kém. Họ từ 
bàn này sang bàn khác đùa cợt  với tất cả mọi ngƣời.  
Rồi thì cảnh lôi kéo, gây gổ đánh đá nhau. Chín Thu 
ngồi ở bàn giữa, vẻ kẻ cả.  Nó vừa thua bạc sạch túi, 
mặt đỏ gay. Nó hết tiền, bây giờ xoay qua trò thách 
đố  vật tay. Nó vừa hạ tên Hai Hớn, một ngƣời khỏe 
mạnh có tiếng. Chín Thu ăn đƣợc một số tiền nhỏ. 
Hắn mua một chai rƣợu mạnh và không cần rót ra 
cốc, cầm tu một hơi hết phân nửa. Đến lƣợt tay Bảy  
Lực tỷ thí với hắn. Tên này làm thợ máy cho một con 
tàu săn cá voi, khỏe đến nỗi có thể bẻ cong một thanh 
thép lớn.  Đây là cuộc tranh tài giữa hai kỳ phùng địch 
thủ. Thủy thủ chia làm hai nhóm vừa đánh cá, vừa cổ 
vũ cho  ngƣời của mình. Hai đối thủ xắn tay áo lên 
tận  bả vai khoe những cánh tay nổi gân cuồn cuộn. 
Cánh tay Chín Thu xăm hình cá mập. Tay Bảy Lực 
xăm hình bạch tuộc. Cuộc thi tài bắt đầu, hai cánh tay 
gân guốc cố đè bẹp nhau. Hai bộ mặt to bạnh ra, tím 
bầm. Tiếng reo hò cổ vũ nhƣ vỡ chợ. Chiếc bàn gỗ 
chuyển mình kêu răng rắc. Cuối cùng thì Bảy Lực hét 
to: “Chịu thua, thằng Chín Thu khỏe quá” . Tụi thủy 
thủ la hét đòi tiền ăn thua. Ông chủ quán ném cho 
Chín Thu chai rƣợu mạnh. Nó dùng hàm răng khỏe 
nhƣ răng cá mập  cắn phăng nút chai, rồi ngửa cổ tu. 
Đám thủy thủ vây quanh nói: “Chúc mừng nhà vô 
địch”. Chín Thu nói: 

-  Chƣa đâu, tao còn phải hạ thêm một ngƣời nữa... 

Khi nói câu này hắn nghĩ  tới lão Tâm, cái hào quang 
30 năm hải hồ ngang dọc trời, biển của ông lão làm 
cho hắn khó chịu. Tối qua hắn chỉ mới sỉ nhục ông già 
chứ  chƣa thắng đƣợc ông ta. Cái cách hành  động 
của ông lão cho thấy rằng lão coi thƣờng hắn.  Mọi 
ngƣời nhao nhao hỏi: Ai?  Chín Thu nói:" Lão Tâm!” 
Có ngƣời nói: “Ôi, cái ông già đi không muốn nổi”. 
Chín Thu nói:” Đừng có mà coi thƣờng lão”. Rồi hắn 
dõng dạc nói: 

-  Dân thủy thủ chúng mình không giữ đƣợc thứ gì 
nhƣng ít nhất cũng giữ  đƣợc sự công bằng. Tao đã 
có cách. Tụi bây kêu lão lên đây! 

Đám thuỷ thủ xuống bếp, có thêm mấy mụ đàn bà 
theo sau. 

Chúng vừa đi  vừa kêu: “Lão Tâm ơi, lên mà lãnh 
thƣởng." Tụi nó thấy lão đang ngồi rửa chén. Lão vừa 
làm bể một cái cốc, bị ngƣời chủ mắng. Bảy Lực cầm 
tay kéo lão đứng lên. Lão đang ở trần. Cái áo thủy thủ 
hôm qua chƣa khô. Trên lƣng lão có xăm hình một  
con tàu ba cột buồm. Da lão nhăn và mốc nhƣ da voi. 
Chiếc tàu ba cột buồm trở nên nhăn nheo co rúm  
thảm hại, nhƣ vừa trải qua  một cơn bão dữ. Lũ nó 
kéo già Tâm lên . Chúng đặt ông lão ngồi đối diện với 
Chín Thu. Mặt  Chín Thu đỏ gay. Hắn xăn tay áo 
chống cùi lên bàn đánh rầm một tiếng.  Mấy cốc rƣợu 
sóng sánh ra ngoài. Mọi ngƣời lo lắng cho lão Tâm. 
Chỉ có Chín Thu dù đang say cũng biết kiểu uy hiếp 
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tinh thần này đối với lão già không ăn thua gì  mà còn 
tỏ ra là mình kém  cỏi.  Lão Tâm chƣa hiểu tụi quỷ 
này sắp giở trò gì? Chín Thu lè nhè: 

-  Tôi hạ tất cả rồi, chỉ còn lão thôi. Trong nghề lão 
hơn tôi nhiều quá. Tôi không chịu đƣợc cái cảnh có 
ngƣời hơn  mình ở cái bến cảng này. Bây giờ tôi với 
lão vật tay. Đây là cuộc tranh tài chính đáng giữa  hai 
thủy thủ chuyện nghiệp có ăn, có thua hẳn hoi.  Tôi 
trẻ nên tôi chấp lão  đƣợc phép dùng hai tay, tôi một 
tay. Lão thắng tôi  mỗi hiệp tôi phải uống một lít rƣợu. 
Tôi thắng, lão chỉ cần uống một xị.  Công bằng chƣa? 
Chúng ta sẽ vật bốn hiệp. Tiền rƣợu tôi bao cả. 

Nhiều đứa hoan hô luật chơi.  Lão Tâm không nói 
không rằng,  lão cố vận sức vào hai cánh tay khô  
khốc nhƣ que củi, cố sức kéo ngã cánh tay phải của 
Chín Thu. Cánh tay hắn cứng nhƣ sắt. Trong giây 
phút này, lão lại nhớ 20 năm trƣớc lão từng hạ 72 
thủy thủy trên con tàu “Cá Kiếm” , nhƣng bây giờ thì 
sức lực lão đã tiêu tan. Cả bốn hiệp lão đều thua. 
Chín Thu cƣời đắc thắng. Lúc nãy thắng Bảy Lực hắn 
không cƣời, chỉ có thắng đƣợc lão già thì hắn mới 
khoái trá. Kẻ thua cuộc ngồi trƣớc lít rƣợu, lão rót ra 
từng cốc một uống từ từ. Tụi nó giục uống nhanh, lão 
uống nhanh. Gần hết nửa lít  rƣợu thì lão ngã gục 
xuống sàn. Chín Thu nói: “Ông không uống thì tắm 
cho ông”. Nói xong nó cầm chai rƣợu dốc lên mặt lão 
già. Lão Tâm ho sặc sụa và nôn ra lai láng. 

Mấy ngày sau trời trở nên u ám. Mặt biển còn phẳng 
lặng, nhƣng mặt nƣớc phản chiếu nền trời xám xịt 
một vẻ đe dọa khác thƣờng. Chiều hôm qua, gió bắt 
đầu nổi. Đám thủy thủ biết thế nhƣng đến lúc phải lên 
đƣờng. Chúng nó ăn chơi hết cả tiền rồi. Khi họ đã ra 
khơi, gió săn hơn. Tại bến, mọi gia đình nhốn nháo. 
Đến khuya   cơn bão thực sự ập tới. Gió gào thét và 
những cơn sóng cao ngất tung bọt sáng ngời ở kè đá. 

Lão Tâm ngồi co ro trong bếp. Đêm nay không một ai 
vào quán. Tất cả mọi ngƣời đều trốn bão. Họ lo cho 
số phận những ngƣời thân lênh đênh giữa biển cả, 
nhƣng không ai biết làm gì. Lão Tâm kêu thầm: “Hỏng 
rồi, khéo chúng nó chết cả!”. Nói xong lão đội mƣa 
chạy ra chỗ kè đá, mở neo một chiếc thuyền  rồi nổ 
máy ra khơi. Con thuyền lƣớt đi trong sóng gió. Có 
khi nó chạy băng băng nhƣ một con cá cờ mắc câu. 
Có khi sóng đẩy nó lên rồi đột ngột nhận xuống, ngồi 
trong thuyền giống nhƣ ngƣời chơi đu. Con thuyền 
mong manh nhƣ một chiếc lá khô tơi tả giữa dòng.  
Con thuyền bị sóng hành hạ tan tác cả. 

 Nƣớc vào đầy khoang. Lão Tâm vừa lái vừa tát  
nƣớc.  Gần sáng mƣa gió bắt đầu dịu. Biển dần dần 
nguôi cơn thịnh nộ. Sáng ra, biển lặng. Lão Tâm thấy 
trên  sóng la liệt mảnh vỡ, chai lọ trôi lềnh bềnh. Một 
số ngƣời còn bám  đƣợc mảnh ván. Họ mệt lả, đuối 
sức, thân hình tím ngắt. Lão Tâm vớt đƣợc 17 ngƣời. 
Họ rét run lập  cập, nằm chồng lên nhau trong lòng 
thuyền. 

Lão sửa  soạn ra về thì  bỗng xa xa  có tiếng kêu cứu 
vang trên mặt sóng. Nhìn về hƣớng đó, lão thấy một 
cái đầu nhấp nhô ẩn hiện, một cánh tay vẫy  tuyệt 
vọng. Lão mở máy lái con thuyền  tới cứu. Tiếng máy 
nổ lạch bạch mấy cái rồi tắt hẳn. Thuyền đã hết dầu ! 
Chỉ còn một cách là chính lão phải ra tay. Không chần 
chờ gì nữa, lão cởi phăng áo quần rồi phóng ngƣời 
xuống biển. Nƣớc lạnh ngắt. Lão lội về hƣớng ngƣời 
bị nạn, chỗ ấy cách thuyền chừng nửa cây số. Nếu 
bơi từ từ thì không bị mất sức, nhƣng kẻ kia có vẻ 
không còn hơi  sức chờ đợi thêm đƣợc nữa, vì vậy 
lão cố gắng bơi nhanh hơn. Đến nơi lão mệt nhoài. 
Kẻ bị nạn chính là Chín Thu! Nó kiệt sức ôm chầm lấy 
lão. Lão hét lên: “Bám vào lƣng tao  cùng với tao bơi 
về thuyền”. 

Chín Thu nhƣ một xác chết. Hắn chỉ còn đủ sức bám 
vào cái lƣng nhăn nhúm nhƣ  da voi của ngƣời  thủy 
thủ già. Ông lão chậm rãi lội về thuyền. Hai cánh tay 
khẳng kheo mà Chín Thu cố gắng đè bẹp, giờ đây 
đang từ từ khoát nƣớc đƣa hắn về chỗ sống. Lạnh, 
mệt, tuổi già, lại thêm cái khối thịt sau lƣng làm cho 
lão Tâm đuối sức.  Lão cố hết sức lội hơn nữa đoạn 
đƣờng. Lúc này, Chín Thu lần hồi lấy lại sức, hắn nói: 
“Ông già ơi, tôi lội  về thuyền đƣợc rồi. Tôi thả ông ra 
đây. Ông cố bơi ”.  Lão Tâm chân tay rã rời, mình 
mẩy tê cóng. Khi  Chín Thu bám tay vào đƣợc mạn 
thuyền, nó quay ngoắt lại, thì trời ơi, biển lặng yên, 
mặt nƣớc phẳng lì, không còn thấy bóng dáng ông lão 
đâu nữa! 

Trƣa hôm đó, trời hửng nắng. Mấy tấm ván thuyền 
sóng đánh dạt vào bờ. Dân bến cảng không còn chút 
hy vọng nào. Họ kéo nhau từng đoàn đi dọc bờ nƣớc  
tìm xác ngƣời thân. 

Đến chiều, thuyền tấp đƣợc vào bờ. Mƣời tám ngƣời 
tất cả đều đƣợc cứu sống. Dân làng ùa ra reo mừng 
phát khóc. Chín Thu là kẻ lên bờ sau cùng. Hắn nhƣ 
kẻ mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Vừa đi thụt lùi 
vừa nhìn biển, vừa lẩm bẩm nhƣ kẻ mất hồn."...biển 
nuốt ông già rồi..." 

Ba hôm sau, Chín Thu lại mò đến quán, hắn chít khăn 
trắng, mặc đồ tang sổ gấu. Hắn ngồi một mình, câm 
nhƣ hến, uống  rƣợu không ngừng. Hắn nhìn lên 
chiếc tàu trong chai, nƣớc mắt rơi lả tả... Còn đâu cái 
cảnh lão Tâm lau  sàn nhà.  Hắn thù hắn vô hạn. Hắn 
cắn chặt hai hàm răng đấm thật mạnh xuống bàn. Cái 
bàn nghiêng về một bên, bao nhiêu chai cốc đổ vỡ cả. 
Hắn đấm cho đến khi hai  nắm tay nát nhừ đầy máu 
rồi thét lên: “ Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Mày hành hạ 
ông lão nhƣ thế ƣ? Mày ghen tức cái gì đây? Tuổi 
nghề của mày không đáng học trò của ông lão. Mày 
đáng sống nữa không  Chín Thu ? Tại sao cá xà cá 
mập không nuốt mầy đi cho rồi ?”. Thét xong, hắn gục 
xuống khóc nhƣ một đứa bé. 

Nửa khuya, hắn tỉnh dậy, trong quán không còn một 
ai. Chín Thu lấy chiếc ghế đứng lên, hắn nhón chân 
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 bƣng cái chai có chiếc tàu ba cột buồm xuống. Hắn 
ra khỏi quán, một mình lủi thủi đi tới bờ biển. Trăng 
sáng vằng vặc. Mặt biển phẳng và bóng nhƣ gƣơng. 
Chín Thu ra đến mép nƣớc. Hắn đặt cái chai xuống, 
cẩn thận lấy đá đập vỡ vỏ chai.   Chín Thu mặc 
nguyên bộ đồ tang lội xuống  nƣớc. Khi nƣớc  sâu tới 
ngực, hắn kính cẩn đặt con tàu xuống. Con tàu tròng 
trành rồi đứng yên. Hắn gọi thầm:" Lão Tâm ơi con 
tàu đã lên đƣờng tìm nơi bến bờ an lạc, vĩnh viễn từ 
bỏ địa ngục trần gian này...!!!" Một đợt gió khuya nhẹ 
thổi. Con tàu từ từ tiến ra biển khơi.  

 

 

 

 

 

 

  

Thông báo của ban quản trị Việt Nam Nguyệt San (VNNS) 

Kính thƣa quý độc giả, 

Ban quản trị luôn luôn cố gắng cải tiến tờ báo VNNS về cả nội dung lẫn hình thức để quý độc giả xa gần 
đƣợc hài lòng. Để có thể thực hiện điều này một cách tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi sự đóng góp tài chánh đều 
đặn của quý vị.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, mỗi khi báo phát hành chúng tôi sẽ gởi kèm theo mẫu chuyển tiền 
(acceptgirokaart) đến độc giả nào đã hoặc sắp hết hạn báo. Quý vị dùng phƣơng tiện này để chuyển tiền 
về trƣơng mục của cộng đồng.  

Trong trƣờng hợp quý độc giả dùng phƣơng tiện khác để chuyển tiền, ví dụ nhƣ internet bankier, xin 
chuyển tiền về trƣơng mục của cộng đồng số: 815519745 t.n.v. AVVN với ghi chú rõ địa chỉ và số độc giả 
để ban quản trị dễ dàng hơn trong việc cập nhật danh sách. 

Trân trọng kính chào thân ái, 

Ban Quản Trị VNNS 

 

Nhận làm các loại bằng đá thiên 

nhiên(natuursteen)như: 

 Mặt bếp 

 Bàn ăn 

 Bàn Salon 

 Trang trí phòng tắm 

 Mộ bia v.vv… 

 

Xin liên lạc với: Dương Đệ 
Tel:        077-4752391 

Mobiel : 06-41887617 (sau 18 giờ) 

 

Buồn trốn trong thơ 

Kim Thành 

Trong giấc ngủ ch  chập chờn nỗi nhớ 
Nghĩ về em   n nớ  ước lang thang 
Mưa thấm ướt đôi vai đời hiu quạnh 
T ng gi t  uồn rơi một cõi ri ng mang 

Em v n đó sao mà  a vời vợi 
Hai  ến  ờ không nối được chờ mong 
 ể ngóng đợi  ạc đầu theo con sóng 
 em  ơ vơ giấu kín ở trong lòng 

Tr ng có r ng gi a hồ  anh nước  iếc 
Xin n m y n cho mộng ước hôm nay 
Chớ khuấy động mạch sầu đang ở tr  
 ã hết rồi thuở khóc mướn thương vay 

Nhìn lá bay  ay nghe đời lệ nh  
Ai    nỗi  uồn ẩn trốn trong thơ 
Tiếng cười đó mảnh thủy tinh v n vỡ 
 há tan tành ảo ảnh ngợp vây quanh 

Mộng ngày  anh giờ cành trơ tr i lá 
Lã chã con tim dấu vết tình sầu 
Chút ân nghĩa cũng ngả màu tàn úa 
Có còn ch ng là nước chảy qua cầu 

Con ch  rối mỗi ngày càng th m rối 
Chim đại  àng gãy cánh cũng thế thôi 
Hoa nhân ái muôn đời màu rực rỡ 
Ta nhìn em mà ngỡ cửa Thi n đàng 
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 hật về làng 
Quảng Từ  ân 

 

Phật về mở cửa vô minh 

Khơi dòng suối ng t nối tình chúng sanh 

Phật về cho đất thêm lành 

Cho hoa thêm nh y cho cành trổ bong 

Phật về cá được về sông 

Cho chim về tổ cho đồng lúa reo 

 

Phật về tánh thiện nương theo 

Tham sân si bớt, làm theo việc lành 

Phật về cho hết chiến tranh 

Hoa sen nở khắp đất lành n m châu 

Phật về vui cả đ a cầu 

Ðông tây gần lại tình người bao la 

Phật về ta lại thấy ta 

Thấy sông thấy núi thấy ra cội nguồn. 

 

Chuông vọng 
Tâm Không -  ĩnh  ữu 
 

Ngân lên sớm đón tri u dương 

Nhắc nhau ngày mới y u thương sớt cùng 

 ời gian nan khổ chập chùng 

Nhẹ vơi khi trái tim gần bên nhau, 

Ngân l n trưa nắng đ nh đầu 

Nhắc nhau san s  sang giàu sướng vui 

Bát cơm đạo v  chia người 

 ời khô khốc đã  anh tươi duy n lành, 

 

Ngân vào chiều xế nguội tanh 

Nhắc nhau hâm nóng nghĩa tình thủy, chung 

Ngàn sau biến đổi không cùng 

Biết ai  ước tiếp, ai d ng chân đi? 

Ngân lên xuyên bóng tối dầy 

Nhắc nhau dìu dắt đan tay nhau về 

Bóng T  Bi mát chở che 

 ường dài hun hút chẳng hề quạnh hiu... 

 

Ngân lên khuya sớm trưa chiều 

Chuông nhà ai v ng nghe đều ngày qua 

Chuông chùa nào v ng tâm at 

Chuông tâm ta v ng ngân xa g i người... 

Quê Hương 

 Ðỗ Trung Quân  

 

Qu  hương là gì hở mẹ 
Mà cô giáo dạy phải y u 
Qu  hương là gì hở mẹ 
Ai đi  a cũng nhớ nhiều 
  
Qu  hương là ch m khế ng t 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Qu  hương là đường đi h c  
Con về rợp  ướm vàng  ay 
  
Qu  hương là con diều  iếc 
Tuổi thơ con thả tr n đồng 
Qu  hương là con đò nh  
Êm đềm khua nước ven sông 
  
Qu  hương là cầu tre nh   
Mẹ về nón lá nghi ng che 
Là hương hoa đồng c  nội 
Bay trong giấc ngủ đ m hè 
  
Qu  hương là vòng tay ấm 
Con n m ngủ gi a mưa đ m 
Qu  hương là đ m tr ng t  
Hoa cau r ng trắng ngoài thềm 
  
Qu  hương là vàng hoa  í 
Là hồng tím giậu mồng tơi 
Là đ  đôi  ờ dâm   t 
Màu hoa sen trắng tinh khôi 
Qu  hương mỗi người ch  một 
Như là ch  một mẹ thôi 
Qu  hương có ai không nhớ ...  
 
 

Tôi vẫn chờ 
Linh thoại 

Tôi v n chờ, nh ng đ m tr ng đầy sao 
Màu  anh huyền diệu, trong tiếng cười vô tận 
Trong  óng tối không hận th  da diết 
Một vì sao chiếu sáng tận trong tâm. 

Tôi v n chờ, nh ng đ m tr ng  ình lặng 
Màu huyền  anh trong đôi mắt nóng   ng 
Nhìn hun hút trong ý chí ki n đ nh 
 ể dòng sông qu  không còn máu lệ. 

Tôi v n chờ, dòng sông qu  giác ngộ 
 ể không đau đớn tấm thân      ng 
 ể không còn tiếng khóc trong ven r ng 
Tôi v n chờ, một  àn tay vi diệu 
K o dòng sông qu , trở lại  m đềm. 

http://www.quangduc.com/tacgia/vinhhuu.html
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Một vòng cộng đồng 

Chùa Vạn Hạnh 

Tam hợp 

Tôi tìm đến chùa Vạn Hạnh ở một ngôi làng nhỏ mang tên 
Nederhorst den Berg với vài ngàn cƣ dân, thuộc tỉnh Noord-
Holland. Con đƣờng dẫn đến ngôi chùa đầu tiên của ngƣời 
Việt ở Hòa Lan này phải nói là rất thơ mộng, đi qua những 
hồ nƣớc thiên nhiên rộng lớn, là nơi mà mùa đông ngƣời ta 
có thể đến chơi trƣợt băng, còn những mùa khác là nơi nghỉ 
ngơi và giải trí cho những ngƣời yêu thích cảnh thiên nhiên 
êm đềm của vùng này. Đến đây tôi cảm thấy tâm hồn mình 
thật thanh thản, nhƣ đã thoát khỏi những bận rộn suy tƣ khi 
phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. 

 

Con đƣờng Middenweg thẳng tắp đi ngang những cánh đồng xanh ngát và những ngôi nhà cách nhau bởi 
những mảnh đất khá rộng, nhƣ chúng ta thƣờng thấy ở những vùng đồng quê Hòa Lan. Nếu không thấy là cờ 
Phật Giáo bay phất phới thì cũng khó nhận ra ngôi nhà ấm cúng cho hàng ngàn Phật tử ở Hòa Lan này. 

Lái xe chật vật qua chiếc cầu xi măng để vào khuôn viên trƣớc chùa, phía sau những bụi trúc xanh mƣớt là 
một hồ nƣớc to có tƣợng Phật bà, bƣớc qua chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng suối luồn mình ngang những bụi 
cây thoáng nghe tiếng nhạc gió treo đâu đó trên những cành cây cao vút. Tôi thầm nghĩ đã biết bao Phật tử đã 
bỏ công sức để biến đổi nơi này từ một nông trại trở thành một ngôi chùa khang trang và đầy thơ mộng thế 
này. 

Nơi thờ phượng 

Bƣớc chân vào cửa bên hông chùa, cánh cửa nhƣ sẵn sàng mời đón khách thập phƣơng viếng chùa, tôi gặp 
Thƣợng tọa Thích Minh Giác, là ngƣời lãnh đạo tinh thần của hàng ngàn Phật tử ở Hòa Lan. Với giọng nhỏ 
nhẹ khiêm tốn, thày đƣa tôi đi thăm chánh điện uy nghi, ở giữa là tƣợng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là 
hai vị Bồ Tát là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vƣơng Bồ Tát. Phía sau chánh điện là nơi đặt bàn thờ 
tổ và hai bàn thờ vong, nơi các gia đình đặt di ảnh của những ngƣời thân đã quá vãng. 

Lịch sử hoạt động 

Thày Minh Giác cho biết Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 
đƣợc chính thức thành lập từ năm 1984. Từ năm 1984 cho đến 
năm 1992, hội chỉ có một niệm phật đƣờng nhỏ ở Hoorn. Đến 
năm 1993 do hạnh nguyện của các Phật tử ở Hòa Lan, Hội đã 
mua đƣợc cơ sở này để biến cải thành ngôi chùa hiện nay. 
Ngoài thày ra, các Phật tử ở Hòa Lan còn có sự dìu dắt của 
Thƣợng tọa Thích Thông Trí.  

Từ năm đó đến nay, ngôi chùa ở Nederhorst den Berg đã là nơi 
tu tập và sinh hoạt cho hàng ngàn Phật tử. Thày Minh Giác cho 
biết „nếu không nhờ công đức của các Phật tử thì Hội cũng 
không thể có đƣợc nhƣ ngày nay‟. 

Thầy cho biết mỗi năm chùa có mấy ngày lễ lớn là tết nguyên 
đán, tết nguyên tiêu hay còn gọi là ngày rằm tháng giêng, đại lễ Phật Đản, đại lễ Vu Lan và tết hạ nguyên hay 
còn gọi là ngày rằm tháng mƣời. Trong những dịp lễ lớn nhƣ thế thƣờng có hơn một ngàn Phật tử từ khắp nơi 
trong Hòa Lan về chùa, cúng Phật, cũng nhƣ nghe các vị cao tăng từ các nơi khác về chùa thuyết pháp. 

Tự nguyện 

Để biết rõ công việc tổ chức những ngày lễ lớn nhƣ thế nào. Tôi đến gặp các anh đã có mặt tại chùa từ hôm 
trƣớc để dựng lều cho các Phật tử về chùa có nơi tránh mƣa nắng và ngay cả những cơn tuyết lạnh vào mùa 
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đông. Anh Huỳnh Đốc ở Almere cho biết là các anh nhƣ anh Đƣợc, anh Quang và nhiều anh khác từ nhiều nơi 
khác nhau đã đến chùa từ ngày hôm trƣớc để dựng lều và xạp. Mỗi việc phải đƣợc tiến hành từ sáng sớm hôm 
trƣớc, đến hai giờ trƣa là phải xong, để ban trai soạn có thể bắt tay vào việc nấu cơm chay cho hơn một ngàn 
Phật tử đến chùa.  

Đạo hữu Trần Văn Thắng ở Eindhoven thích thú kể với tôi là vợ chồng anh, cũng nhƣ đạo hữu Võ Thị Lập và 
chị Diệu Đào cùng nhiều ngƣời khác đã phải chuẩn bị mua hàng nhƣ ly đĩa muỗng nhựa, bao rác v.v... từ nhiều 
ngày trƣớc, mỗi dịp nhƣ vậy anh phải chạy xe lên xuống chuà cả ba lần. Anh Thắng kể những số liệu nghe 
rùng mình: mỗi dịp lễ tết ban trai soạn nấu hơn 100 kí gạo, hơn 250 kí rau. Các chị đứng chiên từ ngày hôm 
trƣớc hơn 150 chiếc đậu hũ to. Anh Thắng kể là „hội có 4 nồi nấu cơm, mỗi nồi nấu đƣợc 8 kí gạo trong hai giờ 
đồng hồ, nên các anh chị đứng nấu từ hai giờ trƣa cho đến tận khuya mới xong‟. Đó là chƣa kể các thức ăn mà 
nhiều Phật tử khác đem đến chùa cúng dƣờng trong những dịp này. 

Trong những ngày lễ lớn nhƣ vậy, hầu hết các Phật tử đều đến chùa bằng xe hơi, cũng may các gia đình 
ngƣời Hòa Lan lân cận rất hoan hỷ cho chùa mƣợn đất đậu xe. Tuy thế các anh trong ban trật tự cũng rất vất 
vả để hƣớng dẫn và nhắc nhở các đồng hƣơng chú ý đến an toàn giao thông, không đậu xe hai bên lề đƣờng 
và giữ vệ sinh chung nơi bãi đậu xe để chùa giữ đƣợc thiện cảm với cƣ dân trong vùng. 

Gia đình Phật tử 

Ngoài những dịp lễ tết, chùa Vạn Hạnh là nơi sinh hoạt tu 
tập thƣờng xuyên cho nhiều Phật tử. Trƣớc nhất phải kể 
đến sinh hoạt hàng tháng của gia đình Phật tử. Là gia 
trƣởng của Gia Đình Phật Tử, bác Trần Quốc Sủng ở Den 
Bosch cho biết là hàng tháng có khoảng 70 thanh thiếu niên 
về sinh hoạt tại chùa. Các em đƣợc chia thành ba nhóm sinh 
hoạt theo lứa tuổi, gồm có nghành thanh, ngành thiếu và các 
em Oanh Vũ. Các em đƣợc các phụ huynh đƣa về chùa để 
đƣợc học Phật pháp, học tiếng Việt và tham gia những sinh 
hoạt nhƣ cắm trại, tham gia các trò vui chơi bổ ích. Ngoài ra, 
gia đình Phật tử còn đảm trách chƣơng trình văn nghệ trong 
các sinh hoạt ở chùa.  

Cựu huynh trƣởng gia đình Phật tử Nguyễn Quang Nhựt cho biết „mục đích sinh hoạt từ xƣa đến nay của 
GĐPT là để đào tạo thanh thiếu niên góp phần xây dựng xã hội. Nay ra đến hải ngoại thì sinh hoạt GĐPT cũng 
không ngoài mục đích này. Tuy thế, ở hải ngoại thì có chú tâm thêm trong việc hƣớng dẫn các em học tiếng 
Việt và văn hóa Việt‟. Anh Nhựt hăng hái nói thêm là „Xét cho kỹ, thì hoạt động này cũng không ngoài mục đích 
đã nêu từ khi GĐPT ra đời trong năm 1951, trong giai đoạn lịch sử mà tuổi trẻ bị chi phối rất nhiều từ hệ tƣ 
tƣởng Nho giáo sang hệ tƣ tƣởng phƣơng tây, từ thuộc địa sang độc lập và cuộc đấu tranh cam go giữa ý thức 
hệ tự do và cộng sản.  

Trong bối cảnh đó, GĐPT muốn đem tri thức Phật giáo đến với tuổi trẻ, để tuổi trẻ biết phân biệt thiện ác và 
không bị lạc hƣớng. Tuổi trẻ Việt Nam hiện nay ở Hòa Lan lại sống giữa hai nền văn hóa, nên nếu có sự 
hƣớng dẫn thì sẽ lấy đƣợc những ƣu điểm của cả hai nền văn hóa ấy‟.  

Đƣợc hỏi làm sao các bậc phụ huynh có thể xin cho con em mình tham gia sinh hoạt GĐPT, anh Nhựt nói 
thêm: „GĐPT sinh hoạt vào mỗi chủ nhật cuối tháng tại chùa Vạn Hạnh. Các bạn trẻ muốn gia nhập có thể đến 
cùng sinh hoạt một vài lần. Nếu thấy thích hợp thì có thể xin làm lễ phát nguyện gia nhập GĐPT‟. 

Niềm an ủi 

Một trong những đóng góp quan trọng của Hội Phật Giáo tại Hòa Lan là hoạt động của Ban Hộ Niệm với 
khoảng gần 40 Phật tử. Các gia đình có tang chế có thể nhờ Ban Hộ Niệm dƣới sự hƣớng dẫn của quý thầy 
đến tại nhà hoặc nhà quàng để đọc kinh cầu nguyện cho ngƣời quá cố. Đạo hữu Lâm Thế Đạt ở 
Heerhugowaard cho biết là „mục đích của ban hộ niệm là đến an ủi và chia buồn với tang gia. Hoạt động này có 
ba mục đích. Thứ nhất là hồi hƣớng công đức cho ngƣời mất, để đƣợc vãng sanh nơi miền cực lạc. Thứ hai là 
tạo nhân duyên cho Phật tử và chúng sanh với sinh hoạt Phật pháp. Và thứ nữa là sự thực hiện hạnh nguyện 
của ngƣời con Phật.  

Anh Đạt còn cho biết, các thành viên ban hộ niệm cũng sinh hoạt với nhóm Thọ bát Quan Trai Giới vào mỗi 
cuối tuần thứ nhì trong tháng từ 4 giờ chiều thứ bảy đến 5 giờ chiều chủ nhật. Vào buổi chiều chủ nhật của 
tuần sinh hoạt này có thời thuyết pháp của quý thƣợng tọa.  
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Đƣợc thày giới thiệu tôi đến gặp anh Nguyễn Hữu Bền ở Lelystad. Trong những dịp lễ tết ở chùa, anh Bền phụ 
trách bốn quầy phân phối cơm chay và quản lý các gian hàng. Anh chị Bền thƣờng xuyên sinh hoạt trong nhóm 
Tu Tập Chánh Niệm vào mỗi chủ nhật đầu tiên trong tháng. Anh Bền tâm sự: „vợ chồng tôi sinh hoạt trong 
nhóm này đã lâu, nhóm chúng tôi gặp nhau hàng tháng, trao đổi với nhau những sự việc mình gặp trong đời 
sống hàng ngày, từ những việc trong gia đình, quan hệ với con cháu trong nhà cho đến những việc ngoài đời 
nhƣ trong sở làm hay ở chòm xóm‟. Dƣới sự hƣớng dẫn của quý thày, trong tinh thần đạo pháp chúng tôi tìm 
đƣợc những câu trả lời đầy ý nghĩa đối với những sự việc cụ thể trong đời thƣờng. Anh Bền mau mắn nói với 
tôi: „anh cũng nhƣ chị, nếu có dịp đến sinh hoạt với chúng tôi, nếu cần tôi ghé ngang đón anh chị cùng về chùa 
cho vui‟. Với lời mời chân tình nhƣ thế tôi cũng khó lòng thoái thác. Anh Bền nói thêm: „tôi cũng tiếc là trƣớc kia 
không có nhân duyên đem các con tôi về chùa sinh hoạt gia đình Phật tử, nhƣng đến nay tuy các cháu đã 
trƣởng thành, hai cháu đã có gia đình riêng, cả gia đình chúng tôi đều cố gắng gặp nhau mỗi cuối tuần.‟ 

Người Hòa Lan 

Khi thấy di ảnh những ngƣời quá cố trên bàn vong, tôi thấy cả di ảnh của nhiều ngƣời Hòa Lan. Thầy Minh 
Giác kể là: „hàng tháng có nhóm Thiền Hòa Lan đến chùa vào mỗi chủ nhật thứ ba mỗi tháng, cũng để lễ Phật, 
tụng kinh và nghe pháp đàm. Trong những dịp lễ tết, càng ngày càng có nhiều ngƣời Hòa lan tham dự‟. Thế 
nên cũng có ngƣời Hòa Lan thỉnh cầu xin đặt di ảnh ở chùa khi quá vãng. 

Từ thiện 

Thấy thày Minh Giác chân tình và cởi mở, tôi mạnh dạn hỏi xem thầy nghĩ thế nào về việc làm từ thiện ở Việt 
Nam. Thầy điềm đạm trả lời: „Nhiều Phật tử có hỏi ý kiến thầy xem có nên giúp ngƣời nghèo ở Việt Nam 
không? Thầy trả lời là chùa cũng thƣờng xuyên giúp đỡ cho nạn nhân bão lụt ở Việt Nam‟. Thầy khẳng định: 
„nhƣng sự trợ giúp của mình không thông qua chính quyền cộng sản. Phải hiểu là hiện nay, một mặt nhiều cán 
bộ cộng sản tham ô tìm mọi cách đem tiền ra nƣớc ngoài, mặt khác lại khuyến khích ngƣời tỵ nạn nhƣ chúng 
ta đem tiền về Việt Nam. Vì chính sách hai mặt này, nên chúng ta phải cảnh giác không để cộng sản lợi dụng 
lòng từ tâm của chúng ta.‟ 

Chùa mới 

Đƣợc biết do sự phát triển của chùa, nên ngôi chùa hiện 
nay không đáp ứng đủ cho nhu cầu sinh hoạt ngày một 
nhiều của chùa, việc trùng tu ngày càng cấp thiết, nên Hội 
Phật Giáo đã quyết định mua đất xây chùa mới ở Almere. 

Cựu huynh trƣởng GĐPT Nguyễn Quang Nhựt, là kỹ sƣ đã 
tốt nghiệp nhiều năm cách đây đại học kỹ thuật Delft, đảm 
trách thiết kế ngôi chùa mới, anh kể nhƣ sau: „Hội đã ký 
hợp đồng với thành phố Almere. Trong đó, Almere hứa sẽ 
bán đất cho hội và hội hứa sẽ tiến hành xây chuà. Hiện nay 
đã có bản thiết kế ngôi chùa mới do kiến trúc sƣ Nguyễn 
Văn Sang vẽ. Hội đã trình đồ án cho Welstandscommissie 
của thành phố và đã đƣợc chấp thuận. Cuối tháng 3, đã 
nộp đơn xin omgevingsvergunning để xem có đúng quy định của Bouwbesluit hay không. Cũng may, suốt trong 
những thủ tục rƣờm rà này, đã có anh Trần Quốc Tuấn, hiện làm việc cho thành phố Almere đứng ra đảm 
trách, nên mọi việc cũng xuông xẻ hơn. Trong thời gian chờ đợi giấy phép này, hội đã tiếp xúc với một vài hãng 
thầu xây cất. Nếu thuận duyên, thì sẽ khởi công vào mùa hè năm nay. Thời gian xây cất cho giai đoạn đầu sẽ 
vào khoảng một năm. Giai đoạn thứ hai sẽ thực hiện xây bảo tháp và cổng tam quan. Tất cả phải tùy thuộc 
xem mình có đủ tài chánh hay không‟. 

Nói đến tài chánh, tôi hỏi đến thầy Minh Giác. Thầy bảo là hiện nay quỹ của hội và các Phật tử đã đóng góp 
đƣợc khoảng một triệu, nếu bán ngôi chùa ở Nederhorst den Berg sẽ đƣợc khoảng nửa triệu. Trong khi tiền 
mua đất là hơn bảy trăm ngàn. Còn tiền xây cất sẽ lên đến hơn một triệu rƣỡi. Nhƣ vậy hội cũng còn thiếu gần 
một triệu. Trong thời gian tới, hội sẽ vận động các Phật tử đóng góp thêm hay cho chùa mƣợn tiền, gọi là hội 
thiện. 

Trƣớc khi ra về, anh Tuấn với niềm hãnh diện cho tôi xem bản vẽ rất đẹp của ngôi chùa mới, còn anh Nhựt 
trao cho tôi xem bản tƣờng trình viết bằng tiếng Hòa Lan dài 18 trang mang tên „Een Pagode in de Polder‟ để 
thuyết phục thành phố Almere hợp tác trong việc xây dựng ngôi chùa có kiến trúc Việt Nam này. Cầm trong tay 
tập tài liệu này, tôi thầm tự hào cho những cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể ngƣời Việt ở Hòa Lan này, 
mà tôi có may mắn là một thành viên trong tập thể ấy. 
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THIẾU DÂN CHỦ giống như THIẾU KHÔNG KHÍ THỞ 

                                                                                                            HOÀNG-HOÀNG-MAI 

Những ai từng sống trong chế độ C.S chắc hầu hết có cảm tƣởng nhƣ tôi: cái chế độ sao quá ngột ngạc, hôi 
hám, khó thở...giống nhƣ ngƣời ta đang thở bình thƣờng bỗng có kẻ xấu bụng nào đó lấy miếng giấy chùi đít 
đầy cứt nhét vào mồm họ rồi thét lên " cấm thở, cấm la hét, cấm nói "! Tồi tệ hơn thế nữa là ở mọi thời gian, 
mọi lúc tôi đều cảm thấy khó thở, hôi hám, ngột ngạc nhƣ trong một ngục tù dơ dáy, chứ không phải chỉ một 
đôi lúc bị nhét dẻ thối vào mồm. Nhờ thoát đƣợc cái địa ngục THIẾU DÂN CHỦ nên tôi có đủ KHÔNG KHÍ 
THỞ, đủ không khí thở rồi là tôi còn sống..., nên mới đủ sức viết lên những trang giấy này : 

ĐẢNG, BÁC BÁO GÌ NGHE  NẤY 

Rõ ràng trong bài " TĨNH THỨC" ở trang 41 báo VNNS tháng 4-2012 vừa rồi, nếu bạn đọc để ý sẽ thấy tôi bị " 
ngột ngạc khó thở'' từ lúc 10 tuổi tập kết ra Miền -Bắc, cho tới lúc thành niên, chƣa kể những giai đoạn trƣởng 
thành, công tác- tôi gặp muôn vàn đớn đau mà cứ phải câm mồm nhƣ hến! Điều đó có khác gì tôi bị "THIẾU 
KHÔNG KHÍ THỞ '' bởi cái xã hôi xung quanh tôi 'THIẾU DÂN CHỦ" trong mọi nơi, mọi lúc. Ai đó chẳng may bị 
bịt mồm lien tục thì rõ ràng "thiếu không khí thở, và cố gắng há mồm ra một tí để đỡ ngột ngạc thì phải ăn cái 
tát vỡ mồm ''của con ma C.S nào đó nó đang trừng trừng nhìn đay nghiến ta, hoặc có thể nó đã rập rình lén lút 
đằng sau gáy ta lúc nào không biết, thế là tính mạng của ta đã đƣợc đặt trọn trong tay con ma C.S một cách 
ngon xơi! Ví dụ một chuyện nhỏ của tôi ở độ 15 tuổi sau: 

Có một lần - hồi còn học trƣờng HSMN tôi đang bị cảm nặng mà leo lên chiếc giƣờng tầng 2 - chiếc gƣờng hai 
tầng cho hai đứa trẻ mà tôi nằm phía trên, chắng may tôi ngã sụp xuống đất, tôi nằm bất tĩnh không biết bao 
nhiêu giờ, xung quanh tôi không có một bóng ngƣời vì họ đi ăn tết về gia đình hết trọi, chỉ mình tôi ở lại.....khi 
mở mắt ra xung quanh vắng lặng tôi không biết gọi ai cứu mình, tôi đành gọi gọi " mẹ ơi !...con đau quá ,cho 
con bớt đau ... " Nhƣng mẹ tôi đang ở MN, còn tôi đang ở MB sao tôi lại gọi  đƣợc?  Ấy vậy mà bỗng nhiên tôi 
nhìn thấy trƣớc mắt mình hình ảnh của mẹ thật sự quá rõ ràng, quá triu mến! Mẹ ôm chặt lấy tôi vào lòng!  tôi 
xúc động, nghẹn ngào tự sự với mẹ một câu chuyên khá dài rằng: 

 " Mẹ ơi ,hôm nay là ngày tết nhƣng con không về nhà Ba ,dì ( mẹ 2  của tôi ), cùng các em con dì để ăn tết vì 
con sợ dì và lũ em con chung, con riêng của dì nó đánh con !...Mẹ ạ bởi vì năm ngoái đón giao thừa tại nhà Ba, 
dì ...cả nhà đi vắng, con nằm một mình ở nhà úp mặt vào tƣờng khóc vì nhớ mẹ quá ...Thế là tình cờ bà dì trở 
về đánh và đuổi con ra khỏi nhà ngay cái đêm giao thừa đó, Ba không can, lũ em thì hùa vào, họ nói: tại sao 
giao thừa mà khóc  tại nhà họ, khóc vậy là làm  xui xẻo họ...và khóc gì cũng đƣợc chứ không đƣợc khóc nhớ 
mẹ......Thế là đêm đó con ra khỏi nhà đi lang thang suốt đêm giao thừa ngoài phố Hà-Nội, ngày hôm sau con 
đã  tìm đƣợc một ngƣời quen vay tiền mua vé tàu lửa chạy về trƣờng ở thành phố Hải -Phòng luôn .....Từ đó 
mỗi cái tết con cô đơn, ốm đau, bệnh tật nhƣ thế này đây mẹ à, con ngã mà không một ai  biết ... chỉ có mẹ 
biết.''.  Sau đó tôi đã nghe rõ tiếng mẹ dặn dò nhƣ thế này " con ơi, nếu con gặp khó khăn gì cứ goi mẹ, nhƣ 
vừa rồi con gọi Me đó là mẹ có mặt ngay, con hãy yên tâm! ''. Sau khi tự sự và nghe lời an ủi của mẹ, tôi cảm 
thấy khỏi đau trong cơ thể gần bị gãy đôi lúc ngã, đầu óc không còn choáng váng nữa ...bệnh tình của tôi khỏi 
hẵn nhƣ vừa uống liều thuốc tiên ... Kỳ diệu thay .. tôi nhƣ chiếc lá úa tàn đã rụng ...nhƣng trở lại tƣơi xanh 
bình thƣờng quay về với cành nhánh . Phải chăng Mẹ là gốc, rễ, nhành; con là lá xanh của cây mẹ?...... 

Tôi không hề hiểu biết bất cứ một loại đạo nào, bởi vì họ dạy chúng tôi ; không đƣợc duy tâm, chỉ có chủ nghĩa 
MAC_LÊ là chủ nghĩa DUY VẬT BIỆN CHỨNG đúng đắn nhất thế gian !....vậy sao tôi hay nhìn thấy mẹ một 
cách diệu kỳ nhƣ vậy , không chỉ lần này mà nhiều lần khác , nhƣng lần này kỳ diệu hơn. Chuyện này không 
thể dấu kín trong lòng nhƣ từ xƣa nay nữa, tôi đã tâm sự với một bạn cùng lớp và khuyên bạn giữ kín để 
không bị phê bình là kẻ duy tâm, cuồng tín, phản Đảng, phản chủ nghĩa MAC_LÊ. Nhƣng ngƣời bạn đó vì 
thƣơng tôi, hay vì muốn lấy thành tích mà cô ta đã đem chuyện đó kể cho ngƣời khác  nghe; thế là từ đó tôi bị 
quy tội '' duy tâm '' không nghe lời BÁC,ĐẢNG chỉ bảo, tôi mê tín dị đoan! 

Đó chỉ một đơn cử trong hàng chục, hàng trăm lần tôi bị liệt vào loại "chống Bác, Đảng ", mà tôi có hề dám 
chống ai đâu. Tôi chỉ là một đứa trẻ bị đày ải xa mẹ bất ngờ, (nhƣ trong bài THỨC TĨNH tháng 4-2012 đã viết), 
không có cách nào hơn để tự an ủi mình,  nên ...có lẽ vì vậy tôi đã sống trong ảo tƣởng chăng?.. cho dù là ảo 
tƣởng nhƣng tôi đã khỏe trở lại trên "nhành lá  xum xuê”  của mẹ tôi thì ngƣời lớn cũng nên khen chứ ,,,sao họ 
nở đành bóp chết tôi!. Thật sự đã có lúc tôi không muốn lên lớp ngồi học,vì bao đôi mắt khích hiềm đâm chọc 
tôi...Từ đó tôi càng ốm đau liên miên. Năm học cấp 3 tôi nằm bệnh viên hầu hết mỗi năm học 4--5 tháng. Tôi 
ƣớc ao mình nhƣ con chim lạc đàn tuy  bơ vơ giữa bầu trời u ám nhƣng lại có đôi cánh để bay đi tìm tổ - vẫn 
còn hơn là làm một con ngƣời với đôi chân yếu ớt, đôi tay trần trụi nhƣ tôi giữa '' một màn trời chiếu đất ''. Tôi 
sống ngột ngạc nhƣ hàng triệu ngƣời dân ngột ngạc, bởi vì lúc nào cũng phải tung hô " Bác Hồ muôn năm!. 
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 Đ CS Việt -Nam quang vinh! muôn năm  

 Chủ nghĩa MÁC_LÊ bất diệt! 

 "Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân''.  

 ''Đảng đặt đâu, dân ngồi đấy"  

 'Bác là cha ,là mẹ là anh ,  quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ''.                                                   

 Thực tế thì Bác ,Đảng có đáng ca tụng không ? ai cũng biết 

 

Tới nay tôi ngẫm kỹ sự đời '' hay quá '' nên nó hóa thành thơ: 

 ''Bác, Đảng ơi...con đã tìm đƣợc TẤM GƢƠNG SÁNG CHÓI .... 

  Để ngàn đời ...nƣớc mắt mãi tuông rơi! 

  KHÔNG KHÍ đâu để con thở hỡi NGƢỜI  

 THIẾU DÂN CHỦ ...nhƣ kiếp "đời địa ngục '' 

PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG PHẢI LÀM GÌ? 

Không phải chỉ đảng viên (Đ.V) giống nhƣ cái bóng ma rập rình đe dọa ngƣời thƣờng mà cả cái loại ngƣời 
đƣợc gọi là ''CÁNH TAY ĐẮC LỰC CỦA ĐẢNG'' cũng theo đuôi Đảng để bóp nghẹt dân thƣờng - đó là loại 
ngƣời muốn đƣợc vào Đảng, đƣợc làm lãnh đạo, đƣợc đi du học phƣơng Tây, phƣơng Ta ...v...v... 

Muốn  vào Đảng ƣ? phải đầu tiên có  '' LÝ LỊCH TRONG SẠCH'', sau đó phải từng bƣớc , từng bƣớc leo lên 

...nó đƣợc gọi là '' ba bƣớc phấn đấu vào Đảng " gồm: 

Bƣớc 1: phần tử cảm tình Đảng  

Bƣớc 2: phần tử tích cực phấn đấu vào Đảng 

Bƣớc 3: phần tử đối tƣợng Đảng 

 

Trong suốt thời gian phấn đấu vào Đảng, ngƣời ta cử một Đ.V đƣợc gọi là "cốt cán'' luôn sát cạnh ngƣời phấn 
đấu đó để theo dõ, uốn nắn lập trƣờng kiên định chủ nghĩa MÁC_LÊ, theo giỏi ý chí quyết tâm và lòng trung 
thành tuyệt đối với Đ ...v...v...Ngƣời Đ.V "cốt cáng" chỉ đạo toàn bộ và quyết định cho anh ta vàáo Đ hay 
không?. Nhƣ vậy có nghĩa trƣớc tiên anh ta phải nịnh thầy "cốt cáng' 'đó thì mới đƣợc khoảng 70% chắc ăn, 
còn lại 30 % phải nịnh cấp nọ, cấp kia nhƣ: bí thƣ chi bộ Đảng, bí thƣ đoàn thanh niên lao động H.C.M, tổ 
trƣởng công đoàn, tổ trƣởng chuyên môn, và các Đ.V khác đang ở xung quanh anh ta ....v...v... 

Còn một tiêu chuẩn vào Đ vô lý & vô lƣơng tâm nữa là: những phần tử ba bƣớc phấn đấu trên phải có NHIỀU 
THÀNH TÍCH BÁO CÁO cho cấp trên về những ngƣời ngoài Đảng mà hơi có chút biểu hiện tiêu cực về BÁC, 
ĐẢNG, cn MAC_LÊ , ..v...v.. Ai  bắt nạt, đe dọa ...ngƣời ngoài Đảng  thật sự giỏi &  thật sự xảo quyệt, khôn 
khéo rồi lại báo cáo láo lên cấp trên có vẻ  thật rành rọt, thì ngƣời đó có thành tích lớn nhất với Đảng, đƣợc Ô, 
Dù của Đảng che chở.  Càng phát hiện nhiều phần tử xấu để báo cáo cấp trên, thì càng đƣợc chấp nhận vào 
Đảng dễ dàng, Vì vậy ở MB thời đó có câu " tầng lớp trung gian là cánh tay đắt lực của Đảng '', thỉnh thoảng 
ngƣời dân thầm chửi bọn: '' Nịnh thần '' chính là bọn '' Nịnh Đảng''  

Một khi đã trở thành Đ.V. rồi thì sẽ đƣợc xếp đặt vào ghế lãnh đao nọ,lãnh đạo kia..rồi chúng lại tiếp tục làm ô, 
dù cho ngƣời phấn đấu ..khác. Chúng nối nghiệp cha ông C.S đi trƣớc, đàn con CS theo sau. 

 Phấn đấu vào Đảng kiểu ấy --loại nhƣ tôi "chào thua''! Lý lịch thành phần gia đình tôi thì xấu làm sao tôi vào 
Đảng... Có thể ngƣời ta cho rằng tôi nói ''chào thua ''cái mồm, thực tế là tôi thèm nhỏ dãi cái từ Đ.V.  Không 
đâu, cha mẹ tôi dạy tôi từ khi còn trứng nƣớc: Phải nôn ọe trƣớc cái kiểu quỳ lụy, nịnh bợ, núp dƣới ô, dù, bè 
phá, chia rẽ ....của bọn hám tiền, hám danh lợi trong bộ máy độc tài. Tôi cũng không bao giờ quên lời mẹ dăn 
''lành cho sạch, rách cho thơm ''. Nếu mỗi ngƣời không có lòng tự trọng sẽ không xây dựng đƣợc một bộ máy 
chính trị có nền Dân chủ đa nguyên, vững mạnh ...Tôi thật sự nghĩ thế! 

QUẦN CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN CHÍNH TRỊ 

Chính sách của Đảng là " Đ.V đi trƣớc ,làng nƣớc theo sau'' nên chuyện chính trị là chuyện của Đảng, ngƣời 
thƣờng không cần hiểu biết chính trị, không đƣợc phép nói bất cứ chuyện chính trị nào; nhƣ chuyện chiến 
tranh, chuyện chia cắt hai miền, chuyện quan hệ Việt -Xô , Việt - Trung  ...v...v...Chả thế mà cái từ ĐẢNG VIÊN 
hay CS họ bắt phải viết HOA.  Mỗi Đ.V đều là bậc thánh của dân thƣờng không ai có quyền động tới chân lông 
kẻ tóc của họ. Buồn thât: nếu ĐV đập trên đầu mình, mình phải im lặng để vậy... mình mà phản ứng lại: "sao 
anh đánh vỡ đầu tôi '' thì họ trả lời ngay:" mày là ngƣời thƣờng không nói chuyện chính trị của Đảng, tao là ĐV 
tao có quyền làm chính trị & nói chính trị- nghĩa là tao có quyền đánh mày ''! chả thế nhiều ĐV khi nghe tôi nhắc 
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tới cái ông nọ ,bà kia họ phản đối tôi lập tức "Mai , chuyện chính trị là chuyện của Đảng sao mày cứ xen vào 
...'', nghe thật lộn ruột nhƣng tôi không thèm lý sự trở lại. 

 Ngƣời ta không cho ngƣời dân xen vào việc chính trị của Đảng thật là dễ hiểu nhƣng nhiều ngƣời cứ thắc mắc 
vì sao chuyện Hoàng Sa, Trƣờng Sa ngƣời TQ biết rõ, mỗi ngƣời dân có quyền lên tiếng, còn ngƣời Viêt chỉ 
hiểu chung chung rồi đi biểu tình do có lòng yêu nƣớc. Vì sao ĐCSVN dấu ẹm dân thƣờng mọi vấn đề chính trị 
lớn nhỏ ... Thủ đoạn dấu ẹm chuyện chính trị là để CS tự mình quyết định chính tri, ngƣời dân càng ngốc chính 
tri, Đảng mình càng có cơ hội mạnh để nắm quyền lực tối cao, có gì mà khó hiểu !.  

Thực tế thì tôi đã quá nhẫn nhục chịu đựng với sƣ thiếu dân chủ này, nó khinh dân thƣờng nhƣ là rác rƣởi. 
ngƣời thƣờng ngu xuẩn không đƣợc phép hiểu biết chính trị thì thôi ''cứ dựa cột mà nghe'', nhƣng bên cạnh đó 
họ lại có vẻ dân chủ mà giả tạo để dân không kêu ca. Họ đã đƣa ra chỉ thị: mỗi kỳ làm việc trong năm họ cho tổ 
chức họp tổ làm việc một lần để quần chúng phê phán, góp ý ĐV, họ nói ai muốn phê phán ĐV nào thì cứ phát 
biểu ...không sợ bị trù úm, chà đạp. Nhƣng thực tế hoàn toàn không phải thế, ...trong mỗi lần họp hễ có ai hó 
hé một sự thành thật góp ý nào cho ĐV dù chỉ là một ý kiến rất tế nhị, rất nhỏ bé thì cũng bị trù úm, chà đạp; 
Trù úm cho tới mạt kiếp, mạc đời, tới ba đời con cháu mình vẫn còn trù úm. 

 Rút bài học này ...cứ mỗi lần có cuộc họp gọi là "PHÊ BÌNH  GÓP Ý ĐV VỚI TƢ CÁCH CỞI MỞ VÀ DÂN 
CHỦ'' thì tất cả quần chúng ngồi im de, không một ai dám phát biểu ý kiến gì. Chỉ thỉnh thoảng có bon "PHẤN 
ĐẤU VÀO ĐẢNG'' phát biểu ca ngợi tất cả các ĐV, vì ĐV là ô,dù của bọn chúng nhƣ phần trên tôi đã nói; Còn 
bọn không phấn đấu vào Đ cũng phải cƣời và gật đầu theo bọn PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG kia... kẻo bị nghi ngờ 
là đối thủ. Chỉ có cái loại đàn bà "THÂN CÔ THẾ CÔ'' nhƣ tôi đây thì im de cho xong chuyện .,. 

Quần chúng không đƣợc nói chuyện chính tri, thì có khác gì quần chúng là kẻ nô lệ cho ông, bà chủ ĐV đâu! 
Cái chế độ nhƣ thế... man rợ hơn cả chế độ THIỂU DÂN CHỦ bình thƣơng nhƣ Libië,Tunisie,Afghanistan..v..v. 

XIN ĐCSVN  CHẤM DỨT  CÁI CHỦ NGHĨA MÁC_LÊ 

 Những gì tôi viết trên đều xuất phát từ cái lý thuyết XHCN của MAC_LÊNIN. Và còn nữa nếu nhìn lại một quá 
khứ lịch sử đau lòng của dân tộc: 

 Cái chủ nghĩa MÁC-LÊ nhập vào Việt Nam làm chết oan, chết uổng hàng triệu dân ta trong cải cách ruộng đất, 
trong chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Cả trong giai đoạn gọi là thống nhất đất nƣớc rồi nhƣng hận thù, ai 
oán, kình địch không bao giờ chấm dứt !.... Cứ đọc hai từ '' MÁC 'và  LÊ" ta đủ thấy một nghĩa đen rùng mình, 
rợn gáy vì nó chính là giáo mác, gƣơm  và cả nghĩa bóng chủ nghĩa CS do ông Cac- Mac ngƣời bị bệnh hoang 
tƣởng , và ông Lênin ngƣời bị bệnh u trong não sáng chế ra. Nếu còn giữ lại chủ nghĩa man rợ này thì cái chế 
độ độc tài tập thể còn hiện hữu, nó sẽ không bao giờ có dân chủ thật sự! 

Nhƣng một cuộc điều tra thế giới nói rằng: dân Việt lạc quan nhất thế giới. Vậy thì chắc tôi là kẻ bốc đồng, nói 
phét thế thôi chứ nếu V.N thiếu dân chủ do CN MAC_LÊ xâm nhập vào thì ngƣời dân đâu có lạc quan nhất thế 
giới nhƣ vậy! Không, ai cũng biết cái XH do một đảng duy nhất lãnh đạo không bao giờ cho mọi ngƣời dân nói 
thật, đã không đƣợc nói thật thì rõ ràng thiếu dân chủ; huống chi lại là XHCN do C.S lãnh đạo thì quyền phát 
biểu, quyền nói thật lại càng khe khắc hơn bất cứ một loại đảng nào. 

 Vì cấm nói thật, và...phải nói dối hơn 60 năm nay rồi nên ngƣời ta cảm thấy khó sửa cái mồm nói dối; sự nói 
dối nhƣ đã hình thành từ khi còn trong trứng nƣớc, trong bụng mẹ đầu thai, nó đã thành cái ren di truyền nói 
dối cho bao thế hệ nối tiếp, không thể nào chữa đƣợc. Càng lớn bệnh nói dối càng nặng ...nó đã trở thành 
bệnh bẩm sinh, di truyền, mãn tính...vì vậy khi điều tra lạc quan hay không thì dù rất bi quan cũng phải nói dối 
rằng "lạc quan'' . Ngƣời đã quen sống trong môi trƣờng "THIẾU DÂN CHỦ " thì phải luyện tập cách sống câm 
mồm, hoặc phải nói dối để hợp lòng lãnh đạo, cấp trên, nếu không sẽ bị đào thải, mà bị đào thải thì còn đâu 
miếng cơm, manh áo, cao hơn nữa là địa vị, tiền tài bị mất trọi. Thật là dễ hiểu!  

 Một lần nữa, một ngƣời bình thƣờng nhƣ tôi xin: ĐCS VN hãy bỏ đi CNML - xá bỏ là lời Thiên của ĐẠO PHẬT 
và một số ĐẠO TRỜI đã dạy mà chính ĐCS trong nƣớc có quá nhiều lòng tin vào đạo PHẬT; bởi không có cái 
gì bất di bất dịch ở mọi thời đại nhƣ tục ngữ: " Sông có khúc, ngƣời có lúc, sông có lúc trong lúc đục ngƣời có 
lúc nhục lúc vinh ". ĐCS không thể nhẩm đi nhẩm lại lời của MAC_LÊ dạy: '' Quang sơn muôn dặm một nhà, 
bốn phƣơng vô sản đều là anh em '', mà ĐCSVN phải trở lại ĐLĐVN với tục ngữ ''Nhiễu điều phủ lấy gía 
gƣơng, ngƣời trong một nƣớc hãy thƣơng nhau cùng''.  

Tôi tin tƣởng một chân trời mới sắp đến: nhất đinh đất nƣớc ta sẽ '' DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, BẤT BẠO ĐỘNG, 
HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC ''. Ƣớc mơ rồi cũng sẽ đến cho mọi ngƣời dân Việt thân yêu của chúng ta!  
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Thế giới đã có nhiều thay đổi 
nên hướng nghiệp giúp con 
 

Bùi Văn Đỗ 

Từ ngày có phong trào vƣợt biên vƣợt biển, ngƣời 
Việt ở hải ngoại đông, thuộc đủ mọi thành phần xã hội 
nên mới có vấn đề ngƣời trẻ đƣợc sinh ra và lớn lên 
ở nƣớc ngƣời  đạt đƣợc những thành quả trên nhiều 
lãnh vực, mà lãnh vực quan trọng nhất, là lãnh vực 
học văn hóa, nhất là dân Việt cầu học và cầu tiến. 
Thực tế, muốn thành công ở bất cứ lãnh vực nào, thì 
điều đầu tiên vẫn là lãnh vực văn hóa. Ngƣời trẻ có 
tiếp thu văn hóa tốt thì mới dùng nó để mở các cửa 
vào từng lãnh vực mà mình ham thích, không có văn 
hóa thì không thể mở ra cánh cửa để chúng ta bƣớc 
vào. 

Việc học văn hóa ở bất cứ phƣơng trời, quốc gia nào 
cũng vậy, phải đƣợc đến trƣờng khi còn nhỏ khoảng 
5, 6 tuổi, phải học biết những điều sơ đẳng nhất, vì 
không ai mới ra đời đã biết đọc biết viết cả, hơn nhau 
chỉ là do học nhanh hay học chậm. Cho nên việc 
đƣợc cắp sách đến trƣờng những trẻ em vào đời là 
một lẽ đƣơng nhiên. Chỉ có điều, nếu em đó đƣợc 
sinh ra trong một quốc gia giầu có, có đƣợc những 
ngƣời lãnh đạo quốc gia tài năng và sáng suốt, nhìn 
xa thấy rộng, muốn cho dân tộc họ giầu có và hùng 
cƣờng nên đặt nặng trọng tâm vào việc giáo dục và 
đào tạo ra những công dân tƣơng lai của họ có văn 
hóa và nghề nghiệp vững chắc, để nhờ những khối óc 
và bàn tay đó làm cho dân giầu, nƣớc mạnh. Điểm 
đặc biệt ở các quốc gia đã tiên tiến mà ngƣời tỵ nạn 
Việt Nam tìm đến, là những quốc gia rất đặt nặng vấn 
đề giáo dục, cho nên ngƣời trẻ đƣợc theo học từ tiểu 
học đến đại học một cách nhân bản, không bị kỳ thị, 
không bị phân biệt đối xử, và luôn đƣợc khích lệ học 
vƣơn lên nếu có khả năng học. 

Khác hẳn nền giáo dục ở các nƣớc chậm tiến, nhất là 
trong các nƣớc độc tài, loại độc tài đảng trị nhƣ Cộng 
Sản Việt Nam. Trƣờng sở thì thiếu, dân trí thì nghèo, 
nền giáo dục bị áp đặt, phải học cái này cái kia, ngƣời 
đi học còn bị phân biệt đối xử, con của cán bộ CS, 
con của dân thƣờng hay con của những ngƣời phản 
động, chống đối chế độ. Độc cái chuyện lƣơng tháng 
thầy cô không đủ sống, sinh ra học kèm, học thêm, 
mua điểm, mua bằng và bao tệ nạn khác làm cho bao 
phụ huynh và giới trẻ ở trong nƣớc phải điên đầu, chỉ 
ƣớc ao đƣợc học ở những trƣờng nhƣ con em chúng 
ta học ở đây, vừa có cơ bản và có nhân quyền không 
bị đối xử kỳ thị và áp đặt những môn học mình không 
thích. 

Chọn ngành nghề phù hợp với khả năng và nhu 
cầu của thị trường việc làm. 

Nhƣng khi đến xã hội mới, muốn cho con học hành 
nên thân nên ngƣời, các cha mẹ cũng phải quan tâm 

nhiều lắm, không giống nhƣ ở Việt Nam, mọi sự liên 
quan đến học hành thì gần nhƣ khoán trắng cho thầy 
cô ở nhà trƣờng. Nhất là những năm chuyển tiếp từ 
tiểu học lên trung học, và những năm cuối của trung 
học các cấp  LBO, Havo, WVO. Nếu cuối những năm 
này có sự theo dõi, góp ý trực tiếp và thiết thực của 
cha mẹ thì rất hy vọng khi con chúng ta học xong ra 
trƣờng có việc làm tốt. Nếu cha mẹ không quan tâm 
hay không biết gì cứ ỷ y nhƣ ở trong nƣớc thì việc 
học của con chúng ta có nhiều thua thiệt. 

Thua thiệt thứ nhất là học xong ra trƣờng không có 
việc làm, vì nhu cầu xã hội cần ít mà học sinh theo 
học ngành nghề đó nhiều. Thua thiệt thứ hai là sau 
khi tìm không ra việc em phải đi làm cái nghề khác 
không đúng nghề của mình. Có khi phải học một nghề 
khác lại từ đầu, thời gian mất thêm 3, hay 4 năm nữa; 
cộng thêm 3 hay bốn năm đã học nghể thủa trƣớc, 
nhƣ vậy thời gian học nghề có khi mất đến 7 hay 8 
năm, thời gian quá dài cho một nghề bình thƣờng ở 
khả năng LBO. Tuổi trẻ học không cao mà đi làm ra 
tiền cũng không sớm gây cho các em chán nản và 
thất vọng, đôi khi bỏ học dở giang, đi làm những nghề 
tay chân, không bằng cấp, lƣơng thấp, không khác gì 
cha mẹ chúng thế hệ đầu tiên đến xứ lạ quê ngƣời. 

Cha mẹ nên theo dõi và đóng góp ý kiến thiết thực 
cho con cái trong những thời kỳ rất quan trọng trong 
việc học, bỏ lỡ thời gian là chúng ta đã đánh mất một 
cơ may của con chúng ta, vì có thể con chúng ta 
tƣơng lai là những chuyên gia có giá trị cho xã hội, có 
văn bằng cao. Nhƣng vì không theo dõi đúng thời 
gian, con chúng ta chỉ có văn bằng bình thƣờng, thấp, 
đôi khi không đỗ đạt bằng cấp chuyên môn nào, phải 
làm những công việc nhƣ cha mẹ thủa đầu mới đến. 
Muốn cho tƣơng lai con tiến hơn cha mẹ ở môi 
trƣờng mới, chúng ta cũng cần phải tự tìm tòi, học 
hỏi. (người mới tới lúc đầu còn trở ngại ngôn ng , nên 
theo dõi thường xuyên b ng báo chí tiếng Việt, nghe 
các đài tiếng Việt ở nước ngoài thì mới cập nhật k p). 

Cần phải thực tế. 

Có những phụ huynh dễ tính lại cao vọng, con học 
nghề gì cũng đƣợc, miễn là có đi học, nên nó chọn 
những nghề nghiệp theo ƣớc mơ nhƣ: trở thành một 
chuyên gia về pháp luật, một họa sĩ tài ba, hay một 
nhà văn nhƣ những tác phẩm em đã từng đọc, nên có 
những em ra trƣờng đạt đƣợc những văn bằng cử 
nhân, cao học, thạc sĩ thật. Nhƣng đi xin vào các 
ngành nghề đó sau khi học xong, chỗ nào cũng bảo 
em chờ, chờ hoài, lại có bằng cấp cao, không có việc 
làm, không có thu nhập sinh ra chán nản, phải tìm làm 
những việc khác không phù hợp với khả năng. Nhƣng 
vì tƣơng lại cuộc sống đành phải chấp nhận, vì đạt 
đƣợc những bằng cấp cao khi ra trƣờng các em cũng 
đã ở độ tuổi khoảng gần 30. Đấy cũng là lý do cha mẹ 
không thiết thực khi phải có ý kiến về việc học cho 
con vào các giai đoạn chuyển tiếp. Tuổi trẻ thì cách 
chung nhìn đời bằng màu hồng và lạc quan, học 
những ngành mình thích mà không quan tâm đến việc 
sau khi ra trƣờng có tìm đƣợc việc làm hay không. 
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Cho nên chính cha mẹ phải thực tế để cố vấn cho con 
khi chọn ngành học. 

Những ngƣời trẻ tỵ nạn may mắn đƣợc học trong các 
trƣờng ở các nƣớc tiên tiến, muốn đạt đến thành 
công tốt, cũng rất cần đến sự quan tâm một cách tích 
cực của các phụ huynh, không thể ủy thác hết cho 
nhà trƣờng nhƣ ở Việt Nam. Vì nhà trƣờng họ chỉ căn 
cứ vào điểm của các môn học, và ý muốn chọn lựa 
của các em. Cũng đừng quá có cao vọng và ƣớc 
muốn con chúng ta học những ngành nghề mà khả 
năng, hoàn cảnh là ngƣời nhập cƣ khó khăn thành 
công nhƣ: một luật sƣ nổi tiếng, một nhà chính trị tài 
năng, hay một ngƣời viết văn sau khi ra sách đƣợc 
đọc giả chiếu cố đông. Nhất là trong những giai đoạn 
quan trọng của con em chúng ta nhƣ: Định hƣớng 
chọn ngành nghề. 

Chúng ta đang sống trong môi trƣờng các nƣớc văn 
minh tiên tiến, hệ thống kinh tế thị trƣờng tự do, cung 
và cầu phải nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Nếu số 
cung vƣợt qua số cầu thì sẽ bị thặng dƣ. Cũng một 
thể thức ấy việc đào tạo học nghề cũng cần phải thích 
ứng với nhu cầu của xã hội. Những nhu cầu thiết thân 
của con ngƣời là lƣơng thực, sức khỏe luôn luôn lúc 
nào cũng cần. Những nhu cầu nhƣ văn chƣơng, hội 
họa, du lịch thì chỉ khi no đủ con ngƣời mới nghĩ đến 
việc hƣởng thụ các nhu cầu ấy, và khi có nhu cầu 
thƣởng thức các nhu cầu trên thì ngƣời ta có quyền 
chọn lựa, cũng so sánh, cân đo đong đếm cẩn thận, 
nếu theo đuổi các môn học trên cần phải giỏi, xuất 
sắc mới có thể thành công. Có những bậc cha mẹ chỉ 
nghĩ đơn giản là con thích học bất kỳ ngành nào cũng 
đƣợc, miễn là nó thích và tốt nghiệp một văn bằng đại 
học là đƣợc. Nhƣng họ không nghĩ đến, sau khi ra 
trƣờng con em của chúng ta có việc làm hay không. 
Khi tốt nghiệp một văn bằng đại học rồi, phải đi xin 
việc làm, có chỗ trống và cần ngƣời họ mới tuyển 
nhân viên mới. Những ngành nghề nhƣ: hội họa, 
nhiếp ảnh, viết văn, luật . . .  Kể ra hơi khó kiếm đƣợc 
việc làm. 

 Ra trƣờng vài ba năm, không có việc để đi làm, đây 
cũng là những thất bại lớn của ngƣời trẻ, vì ai cũng 
mong muốn sau khi tốt nghiệp ra trƣờng có một việc 
làm đúng với chuyên môn của họ. Có tài chánh mỗi 
tháng cũng là một nhu cầu của ngƣời trẻ, họ cần chi 
tiêu, cần có bạn, cần có xe, cần có nhà, cần có tổ ấm. 
Nếu không có đồng lƣơng cố định hàng tháng phù 
hợp với khả năng do họ học hỏi thì các nguyện vọng 
của họ đành phải gác lại. Học một nghề mà phải làm 
nghề khác thì đã không hay, lại không đƣợc lãnh 
lƣơng theo văn bằng mà họ đã tốt nghiệp thì thật là 
uổng phí, phần lớn lãnh lƣơng ở cấp thấp, lao động 
tay chân. Không phải nhƣ những nhân tài Bill Gater 
hay nhƣ Steve Jobs không có bằng cấp đại học, 
nhƣng làm ăn lên nhƣ diều gặp gió, là tỷ phú trong 
thời gian nhanh nhất. Mấy nhân vật này họ là thần 
tƣợng của giới trẻ thời nay. Nhƣng thần tƣợng và 
thực tế lại khác xa nhau. Các phụ huyng nếu biết 
đƣợc sự khác biệt này để giúp và làm cố vấn con em 

mình hƣớng nghiệp và chọn nghề thì không để mất 
cơ hội khi chúng vào đời. 

Người đông việc hiếm. 

Ngƣời Việt từ xa xƣa tổ tiên ta đã nói qua ca dao tục 
ngữ: “người khôn của hiếm”. Thật vậy, thế giới trƣớc 
đây khoảng 50 năm, thủa ông bà cha mẹ ta, mới có 
khoảng một tỷ ngƣời, 50 năm sau thế giới đã từ con 
số một tỷ  đã tăng lên đến 7 tỷ vào ngày 31-12-2011. 
Thủa ông bà cha mẹ ta nhà nào nhà ấy con, cháu đầy 
nhà cho đến hôm nay chúng ta thấy và đọc đƣợc trên 
những cáo phó, thiệp tang; tám, mƣời ngƣời con là 
bình thƣờng. 50 năm sau, ngày ngay, dù ở trong 
nƣớc hay ngoài nƣớc, mỗi nhà có một, hai và cao lắm 
là ba ngƣời con. Dân số vẫn còn tăng nhất là ở các 
quốc gia chậm tiến, còn nghèo, càng nghèo càng sinh 
sản nhiều, một phần không có các nhu cầu giải trí 
khác.  

Muốn giúp con hiệu quả phụ huynh cũng cần phải 
theo dõi tin hàng ngày trên các cuộc phát sóng truyền 
thanh, truyền hình, về tình trạng thất nghiệp ở các 
nƣớc Châu Âu, châu Mỹ, ở lớp trẻ mới tốt nghiệp ra 
trƣờng vào độ tuổi 24, 25. Ở các nƣớc nghèo, ảnh 
hƣởng tôn giáo còn nặng, do dân trí chƣa đủ trình độ 
để thấu triệt về giáo lý đạo muốn nhắc nhở; giáo dục 
về giới tính chƣa phổ biến rộng rãi nhất là ở học 
đƣờng, các phƣơng tiện phòng ngừa còn thiếu. 
Những nƣớc đang phát triển hay đã phát triển thì mức 
sinh sản giảm sút, và giảm sút hơi trầm trọng, có nhà 
chỉ có một con hay không con, do đó nhân sự trẻ 
đang thiếu ở các nƣớc Âu Châu. 

Nhƣng nhờ khoa học đã tiến bộ, phƣơng tiện di 
chuyển bằng đƣờng biển, nhất là đƣờng hàng không 
đƣợc phát triển, đã giúp con ngƣời dễ dàng di chuyển 
đến gần nhau hơn. Các nƣớc đã phát triển di dời 
nhiều nhà máy, xƣởng thợ đến những quốc gia chậm 
tiến vì có nguồn công nhân rẻ; đồng thời các nhân sự 
trẻ từ các nƣớc chậm tiến hay còn đang phát triển tìm 
đến các nƣớc đã phát triển để kiếm việc làm. 

 Do vậy, nhiều ngƣời trẻ ở các nƣớc công nghiệp đã 
phát triển, sau khi học xong ra trƣờng tìm việc làm 
gặp khó khăn, đôi khi không có việc cho ngƣời có 
ngành nghề đã học vào làm, tạo ra  tình trạng bị thất 
nghiệp ngay khi vừa mới ra trƣờng. 

Đây là tình trạng không vui cho giới trẻ ở các nƣớc đã 
phát triển, thƣờng tình khi học xong, các em muốn đi 
làm để có tiền tự sống, vì đã nhờ vả vào cha mẹ suốt 
thời gian còn đi học. Số rất ít khoảng 0,5% con nhà 
giầu có muốn đi du lịch xả hơi sau khi đỗ đạt, đại đa 
số muốn đi làm để có tiền rồi đi du lịch, mua xe, mua 
nhà, tìm ngƣời yêu, lập gia đình. Nếu không tìm ra 
việc làm thì những dự án trên của ngƣời trẻ phải thay 
đổi. Đây là niềm không vui với chính họ, mà cha mẹ 
cũng không vui, vì con đã học xong mà cha mẹ vẫn 
còn phải bao bọc, phụ giúp ăn, ở. 

Muốn cho tƣơng lai con của chúng ta học tập tốt khi 
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còn nhỏ, và có việc làm tốt khi thế giới đang tăng 
trƣởng theo đà kinh tế thị trƣờng. Kinh tế chỉ huy và 
tập trung hiện nay đã lỗi thời  không còn thích hợp, dù 
cho độc tài bảo thủ tới cỡ nào, vì mỗi ngƣời chúng ta 
cần có nhu cầu về cơm ăn, áo mặc trƣớc mọi nhu cầu 
khác. Phải học và chọn nghề nghiệp phù hợp với nhu 
cầu của xã hội chúng ta đang sống mới có việc làm, 
theo đuổi những ngành nghề  mà học xong không tìm 
đƣợc việc làm là thiệt hại cho tƣơng lai con của 
chúng ta trong xã hội hôm nay./- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM  Ã  Ì TA 

Vĩnh Hồ 

 Ch  nhớ người thôi đủ hết đời 
Chim về góc biển. Bóng ra khơi  
( Du Tử Lê) 

Em đã vì ta  ây ước mơ 
Sao ta giang gió lỡ duy n đầu? 
Sáu n m mực đổ đầy l n giấy 
Thấm ướt hồn ta hạt lệ đau 

Em đã vì ta  ây ước mơ 
Ta đi tìm gi a phố me gầy 
V n khoa người về còn sớm sủa 
 hượng nở m  trời, trời mưa  ay...  

Ta đến   n dòng sông nước lũ 
Em qua giông gió cuộn vai tròn 
Áo  ay  óa lấp sầu trong nắng 
Cây đứng đời ta không lối l n 

Ta ngóng tr n  ờ cao đá tảng 
Trong mưa có chút nắng tình người 
Một lần em qua sầu  ão nổi 
Một lần em    sóng triều  ô 

Ta đứng hàng đ m trong nỗi chết 
Canh đời gian lận tuổi đôi mươi 
Như con chó trắng đ m hờn dỗi 
 ạn  ắn tan thây gi a hố đời 

Ta đứng hàng đ m trong nỗi nhớ 
Dòng đời  ô giạt h ng hai chân 
Tình em  a hút... Vòng tay rộng? 
N n khi về sầu l n ngập lòng 

Em đã vì ta  ây ước mơ 
Sao ta giang gió lỡ duy n đầu? 
Nay ta    trói đời đang đổi 
Em khóc im lìm nơi  ến, khơi. 

Nay chẳng còn tay không để v y 
Sao em còn đứng mãi nơi này? 
Tình đã rưng rưng lời vĩnh  iệt 
Em đi rồi hồn ta theo,  ay... 

 

 

Hƣơng Tình 
 ỗ Phong Châu 
Thôi đã tan rồi vạn gót hương 

Của người đẹp tới tự tr m phương, 

Tan rồi nh ng  ước không hò hẹn 

 ã  ước trùng nhau một ngả đường. 

Huy Cận (Dấu Chân Tr n  ường)  

Ngày tháng nào đi qua còn nhớ lại 
Những mối tình chợt nở, chợt phai ? 
Có hồng nào sang hè còn thắm, 
Phƣợng có đỏ quanh năm bao giờ ? 

Mỗi cuộc tình cho ta thêm men sống 
Rƣợu có nồng, lữ khách mới biết say 
Ớt có cay, mới nhớ mùi vị ngọt 
Cuộc tình nào chẳng để lại chút hƣơng... 

Tuổi thanh xuân, anh còn giữ đƣợc 
Kỷ niệm xƣa yêu dấu êm đềm, 
E gặp lại ngƣời em thuở ấy 
Tình chẳng còn tƣơi thắm buổi trinh nguyên. 

Anh chót hẹn nhƣng anh không đến nữa  
Em đừng trông một bóng dáng đã qua, 
Giữ hộ anh hình ảnh thời son trẻ 
Đừng để phai nhƣ lá úa màu. 

Hoa nở nhƣng cuối ngày tàn mất 
Bƣớc lên em, đừng để phí hôm nay ! 
Giữ nắng chiều trong lòng rơi chầm chậm 
Để vào đông, hơ lại chút nắng dƣ... 
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Sự thật về Thác Bản Giốc 

MAI T ÁI LĨN  

 

 

 

 

 

Dòng chính của Thác Bản Giốc nhìn t  doi đất ở h u ngạn thuộc 
lãnh thổ Việt Nam 

Vào những tháng cuối năm 2011, “Thác Bản Giốc” 
bỗng nhiên lại trở thành đề tài hàng đầu của báo chí 
khắp nơi. Điều khiến cho các nhà báo cảm thấy bức 
xúc là tình trạng mất cân đối giữa hai bên: trong khi 
ngành du lịch Trung Quốc thu hút đƣợc gần một triệu 
du khách hàng năm nhờ vào thắng cảnh này thì về 
phía Việt Nam, số lƣợng du khách đến thăm Thác 
Bản Giốc chỉ vào khoảng 30 ngàn.  Nhiều lý do đã 
đƣợc nêu ra để lý giải: do cơ sở hạ tầng còn yếu 
kém, chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ đúng mức, do 
“Hiệp định hợp tác khai thác tài nguyên du lịch thác 
Bản Giốc” chƣa đƣợc ký kết, v.v…  

Vấn đề đặt ra là: tại sao trong khi chƣa ký kết “hiệp 
định hợp tác”, phía Trung Quốc vẫn có thể tiến hành 
khai thác du lịch một cách có hiệu quả không cần đến 
sự hỗ trợ của phía Việt Nam? Ngƣợc lại, tại sao phải 
cần đến một “hiệp định hợp tác” thì Thác Bản Giốc 
của nƣớc ta mới có thể “cất cánh”? Hơn thế nữa, tại 

sao Thác Bản Giốc lại trở thành Thác Đức Thiên, tại 
sao một thác nƣớc trƣớc đây đƣợc coi là của riêng 
Việt Nam nay lại trở thành “thác nƣớc chung” của hai 
quốc gia? Trên báo chí hợp pháp, chƣa thấy ai đặt ra 
những câu hỏi tƣơng tự. Nhƣng đó lại là những câu 
hỏi quan trọng cần đƣợc giải đáp nghiêm túc trƣớc 
khi trả lời câu hỏi “ai mới thật sự là kẻ xâm hại 
nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam?”.  

 

 

 

1-Thác Bản Giốc có gì lạ? 

Thác Bản Giốc là một thắng cảnh nổi tiếng của nƣớc 
ta ở vùng biên giới Việt – Trung. Vào thời nhà Nguyễn 
và thời Pháp thuộc, thác này nằm trong địa phận của 
huyện Thƣợng Lang, ngày nay thuộc huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trên các bản đồ của vùng này, 
vị trí của thác nƣớc thƣờng không đƣợc ghi rõ; hai 
chữ “Bản Giốc” đƣợc nhìn thấy trên bản đồ thật ra 
nhằm để chỉ một bản (làng) của ngƣời Tày ở gần thác 
nƣớc chứ không nhằm chỉ vị trí của thác nƣớc. 

Điều gì làm cho Thác Bản Giốc trở thành đặc sắc so 
với tất cả các thác nƣớc trên toàn cõi Việt Nam? 
Trong cuốn Thiên nhiên Việt Nam (ấn bản năm 1977), 
nhà địa lý học Lê Bá Thảo đã miêu tả Thác Bản Giốc 
nhƣ sau: “Sông Quây Sơn ở phía bắc Thƣợng Lang 
sau khi chảy qua một vùng đá vôi rộng lớn đến Bản 
Giốc thì đổ vào khu vực đá phiến tạo thành ba bậc 
thác nƣớc chênh nhau đến 34 m. Vào mùa lũ (từ 
tháng 5 đến tháng 9), nƣớc từ các hốc ngầm đá vôi ở 
thƣợng lƣu tuôn đến đổ xuống các bậc tung bọt nƣớc 
trắng xóa, làm đoạn thung lũng ở phía dƣới thác mở 
ra rất rộng.  

Đứng trên bãi cát ven sƣờn thung lũng, ngƣời ta có 
cảm tƣởng bị vây quanh bởi những bức tƣờng nƣớc 
đồ sộ nhƣng chúng không hề gây cho chúng ta cảm 
giác sợ hãi. Trái lại, phong cảnh lại cực kỳ đẹp đẽ và 
bình dị.”i  “Ba bậc thác nƣớc chênh nhau đến 34 m” 
chính là vẻ đẹp cốt lõi của Thác Bản Giốc, làm cho nó 
khác hẳn tất cả các thác nƣớc khác ở nƣớc ta.  

Nếu nhìn một cách toàn diện, Thác Bản Giốc bao 
gồm hai phần. Phần thác chính ở phía bắc là “ba bậc 
thác nƣớc chênh nhau đến 34m” nhƣ trên vừa nói - 
tạm gọi là “thác ba tầng”; phần thác phụ ở phía nam 
là “ba dòng thác” đổ từ trên cao xuống tƣơng tự 
những thác thƣờng thấy trong khắp cả nƣớc, không 
có gì đặc sắc. Vào mùa nƣớc lớn, khi nƣớc chảy tràn 
trề, ngƣời ta có thể nhìn thấy rõ ba dòng thác làm nên 
thác phụ; nhƣng đến mùa khô, nơi đây chỉ còn các 
dòng nƣớc teo tóp đổ vào một vũng nƣớc hẹp. Vì thế 
có thể nói phần thác chính mới là “linh hồn” của Thác 
Bản Giốc. Những hình ảnh ngày xƣa thƣờng thấy trên 
các sách ảnh hay lịch treo tƣờng thƣờng là ảnh của 
phần thác chính. Do đó trƣớc đây mỗi khi nghe nói 
đến Thác Bản Giốc, ít ai biết đến phần thác phụ. Điều 
đáng nói hơn cả là: vẻ đẹp của Thác Bản Giốc – dù là 
thác chính nói riêng hay toàn bộ hai phần của thác, 
chỉ thể hiện một cách trọn vẹn khi đƣợc nhìn ngắm từ 
chính diện hay từ phía “bờ bên kia”, tức là bờ phía 
bắc (tả ngạn sông Quây Sơn). Từ bờ Nam (hữu 
ngạn), chúng ta không thể nhìn thấy toàn cảnh của 

Bản đồ huyện Thượng Lang – Cao B ng thời Pháp thuộc. Hai 
ch  Ban Gioc trên bản đồ là  làng  Bản Giốc ở gần thác nước 
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hai phần thác. Nếu chịu khó đi ra tận doi đất ven sông 
ở hạ lƣu, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy “thác ba 
tầng”, nhƣng chỉ có thể nhìn nghiêng chứ không thể 
nhìn đƣợc chính diện   

Nhƣ vậy, không cần phải là chuyên gia về du lịch, 
chúng ta cũng có thể thấy ngay đƣợc sự thật: ai sở 
hữu đƣợc bờ bắc (tả ngạn sông Quây Sơn) sẽ nắm 
đƣợc thế thƣợng phong trong khai thác du lịch vì từ 
phía này, ngƣời ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của 
thác (kể cả hai phần chính và phụ), có thể đi ngƣợc 
dòng sông bằng thuyền bè đến tận chân thác, thậm 
chí có thể trèo lên tận đỉnh thác để ngắm cảnh, chụp 
ảnh, ... Trong khi đó, ngƣời nắm giữ bờ phía nam 
không thể giúp du khách nhìn ngắm tất cả các vẻ đẹp 
của thác – trừ khi phải nhờ cậy phía bên kia. 

Kể từ khi sở hữu đƣợc bờ bắc của sông Quây Sơn, 
nhà cầm quyền Trung Quốc đã đƣa Thác Bản Giốc 
vào danh sách các điểm du lịch với cái tên mới là Đức 
Thiên. Tóm lại, phía Trung Quốc có thể tự mình khai 
thác du lịch ở thắng cảnh này. Ngƣợc lại, nếu muốn 
khai thác du lịch có hiệu quả, lôi kéo đƣợc khách 
quốc tế, phía Việt Nam buộc phải nhờ vả ông bạn “16 
chữ vàng”, mà đã nhờ vả thì đƣơng nhiên phải chấp 
nhận các điều kiện do phía bên kia đặt ra. 

Việc Trung Quốc nắm đƣợc ƣu thế trong kinh doanh 
du lịch ở khu vực Thác Bản Giốc không cần đến Việt 
Nam đã mặc nhiên bác bỏ luận điệu của các nhà 
ngoại giao khi cho rằng “trong việc phân chia, ta vẫn 
đƣợc phần nhiều hơn vì đƣợc toàn bộ phần thác phụ 
cộng với một nửa phần thác chính”.  

Thật ra, cách lập luận này của Vũ Dũng (Bộ Ngoại 
giao chính phủ Cộng sản Việt Nam) vào năm 2009 chỉ 
là một sản phẩm của thuật ngụy biện nhằm lừa dối dƣ 
luận. Nếu xem xét Thác Bản Giốc nhƣ một thắng 
cảnh đẹp, một tài nguyên thiên nhiên thì vấn đề chính 
không phải là giữ đƣợc phần nhiều hơn (toàn bộ thác 
phụ cộng với một nửa của thác chính), bởi vì phần bị 
mất đi (nửa thác chính) tuy ít hơn, nhƣng cộng với 
toàn bộ bờ bên trái sông Quây Sơn lại chính là phần 
đẹp nhất, phần quan tr ng nhất của thắng cảnh. Bài 
toán chủ quyền không chỉ đơn thuần là một bài toán 
cộng trừ nhƣ Vũ Dũng (và những ngƣời lãnh đạo ở 
phía sau) đã “tính toán”. Đó là chƣa kể đến giá trị của 
bờ bắc (tả ngạn) sông Quây Sơn xét về mặt quốc 
phòng, giá trị mà không có bài toán số học nào có thể 
lấp liếm đƣợc, nhƣ chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau.  

2. Ai là chủ nhân thật sự của Thác Bản Giốc? 

Nếu xét về tài liệu thì chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở 
để chứng minh toàn bộ Thác Bản Giốc là của Việt 
Nam. Chỉ xin dẫn chứng một số tài liệu sau đây: 

1) Trƣớc hết là tài liệu của nhà địa lý học Lê Bá Thảo. 
Trong cuốn sách Thiên nhiên Việt Nam đã dẫn (ấn 
bản 1977), tại trang 78, có đăng tấm ảnh chụp cảnh 

Thác Bản Giốc nhƣng chỉ chụp thác chính, tức thác 
ba tầng. 

 

Ảnh Thác Bản Giốc in trong sách của ông Lê Bá Thảo 

Điều đáng chú ý là dòng ghi chú bên dƣới: “Trên sông 
Quây Sơn ở ngay biên giới”. Nhìn vào tấm ảnh, 
chúng ta thấy ảnh đƣợc chụp từ một doi đất nằm ở hạ 
lƣu của thác chính phía bên bờ bắc (tả ngạn sông 
Quây Sơn). Đây chính là bằng chứng cho thấy ở tả 
ngạn của dòng sông phía dƣới chân thác chính vẫn 
có một phần đất thuộc lãnh thổ Việt Nam. Ngày nay 
phần đất này đã chính thức bị cắt cho phía Trung 
Quốc cho nên ngƣời Việt không còn có thể đứng trên 
lãnh thổ của mình để chụp những tấm ảnh tƣơng tự. 

2) Tác giả Trƣơng Nhân Tuấn ở hải ngoại tìm đƣợc 
một cuốn sách xuất bản năm 1895 có tên là Au 
Tonkin et sur la frontière du Kwang-si (Ở Bắc Kỳ và 
trên vùng biên giới Quảng Tây) của Thiếu tá Famin - 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban cắm mốc biên giới Trung-Việt 
năm 1894.ii Tại trang 12 và 13 có đoạn viết về Thác 
Bản Giốc: 

“Trong phần phía Bắc (của khu quân sự thứ hai, 
Deuxième Territoire)iii, dòng sông xinh đẹp mang tên 
Qui-Thuận chảy ngang qua đó theo hƣớng Phủ Trùng 
Khánh. Đây là một phụ lƣu trực tiếp của sông Tây 
Giang (Si-Kiang). Dòng sông này rộng 60 m, đi vào 
đất Bắc Kỳ bằng cửa Ai Lung và ra khỏi nơi đây (để 
vào đất Trung Hoa) tại một điểm gần đồn Trung Hoa 
có tên Nam-Ton, sau khi đã tƣới một thung lũng rộng 
lớn cực kỳ phì nhiêu. 

Hai ki-lô-mét trƣớc khi rời đất Bắc Kỳ, dòng sông 
vƣợt qua một ghềnh đá và làm thành một thác nƣớc 
tuyệt đẹp cao 40 m. Cột nƣớc khổng lồ rơi ầm ầm 
xuống một bồn nƣớc thứ nhất, từ đó nó nảy lên thành 
những chùm tia nƣớc sủi bọt trên những bậc thang đá 
vôi nhẵn bóng. Vào mùa mƣa, thác nƣớc này trƣng ra 
một dáng vẻ tuyệt vời, tiếng động của thác nƣớc có 
thể nghe đƣợc từ xa và dội vào những vách núi nghe 
nhƣ tiếng sấm, trong khi những đám mây hơi nƣớc 
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hình thành ở vùng lân cận và tan ra thành một đám 
mƣa nhỏ thật sự.” 

 

Trích đoạn trang 12 – sách của Famin: sông Quây Sơn được ghi 
là Qui-Thuan 

Trong đoạn văn này, cần chú ý đến câu: “Hai ki-lô-mét 
trƣớc khi rời đất Bắc Kỳ, dòng sông vƣợt qua một 
ghềnh đá và làm thành một thác nƣớc tuyệt đẹp cao 
40 m”. Câu này cho thấy “thác nƣớc tuyệt đẹp” (tức 
Thác Bản Giốc) cách điểm dòng sông Qui Thuận (tức 
sông Quây Sơn) rời lãnh thổ Việt Nam khoảng 2 km. 
Nói cách khác, ở bờ trái (tả ngạn) của sông, có một 
dải đất dài khoảng 2 km thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nhƣ 
thế trong khoảng 2km tính từ Thác Bản Giốc, đƣờng 
biên giới không thể là trung tuyến của dòng sông nhƣ 
“cách thức phân giới” mà các nhà ngoại giao của hai 
nƣớc đã “sáng tạo” ra dựa theo Hiệp ƣớc 1999. 

Một điều đáng chú ý khác trong đoạn văn này: tên 
sông đƣợc ghi là Qui-Thuan (Qui-Thuận). Trong bài 
viết “Biên Giới Việt Nam: vùng tiếp giáp tỉnh Quảng 
Tây”, dựa trên tài liệu của nhà Thanh, ông Trƣơng 
Nhân Tuấn cho biết sông Long (tức Tả Giang) có một 
phụ lƣu tên là sông Qui Thuận và ở sát biên giới Việt 
Nam có một châu tên là Châu Qui Thuận.  Điều này 
phù hợp với  ại Nam Nhất Thống Chí, vì sách này 
cho biết giáp với Phủ Trùng Khánh về phía bắc là 
“châu Qui Thuận thuộc phủ Trấn Yên nƣớc Thanh”.iv 
Chúng ta có thể phỏng đoán: tên của dòng sông bắt 
nguồn từ tên của địa phƣơng (châu Qui Thuận) – nơi 
phát nguyên của sông. Trong các bản đồ cũ, tên 
phiên âm la-tinh của sông Quây Sơn là Kouei 
Chouan; nhƣng trong các tài liệu của Trung Quốc 
ngày nay, tên của dòng sông Quây Sơn là Guichun, 
đọc theo âm Hán-Việt là "Qui Xuân hà".  

3) Trong bài viết “Tấc đất tấc vàng” đƣợc công bố vào 
năm 2005, ông Hàn Vĩnh Diệp – một đảng viên ĐCS, 
cán bộ hƣu trí, ngƣời đã từng nhiều năm công tác ở 
vùng Cao Bằng trƣớc năm 1975, kể lại: 

“Năm 1965 chúng tôi đƣợc tham gia đoàn khảo sát 
thực tế để biên soạn sách giáo khoa - Tập đọc cấp I 
của Khu giáo dục Khu tự trị Việt Bắc. Hai khu giáo 
dục ngoài nhiệm vụ biên soạn sách giáo khoa vở lòng 
- cấp I tiếng Thái, Mèo, Tày - Nùng; còn phải soạn cả 
sách giáo khoa Tập đọc tiếng Việt. Một trong những 
điểm khảo sát đợt ấy là Kênh Copáo và thác Bản 

Giốc thuộc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Kênh 
Copáo lấy nguồn nƣớc từ một đầm trũng bên kia biên  

giới Trung Quốc (huyện Tỉnh Tây, Quảng Tây) cho 
các cánh đồng phía Bắc huyện Trùng Khánh. (…) 
Đến thác Bản Giốc, chúng tôi sang cả bên bờ Bắc 
sông Quây Sơn, vào sâu hơn một cây số vẫn là làng 
bản dân ta.” 

4) Trong bài báo đăng trên Vietnam Net đã đƣợc trích 
dẫn, ông Nguyễn Hồng Thao đã viết: trên cồn Pò 
Thoong vẫn còn  dấu tích trạm thủy văn xây dựng 
những năm 1960”. 

Nếu xem lại “bị vong lục” (hay còn gọi là giác thư, 
memorandum) năm 1979 của Bộ Ngoại giao Cộng 
sản Việt Nam, chúng ta thấy có đoạn: “Tại khu vực 
mốc 53 (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 
Bằng) trên sông Quy Thuận có thác Bản Giốc, từ lâu 
là của Việt Nam và chính quyền Bắc Kinh cũng đã 
công nhận sự thật đó. Ngày 29 tháng 2 năm 1976, 
phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 ngƣời, kể cả 
lực lƣợng vũ trang lập thành hàng rào bố phòng dày 
đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác Bản Giốc thuộc 
lãnh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng 
một đập kiên cố bằng bê-tông cốt sắt ngang qua 
nhánh sông biên giới, làm việc đã rồi, xâm phạm lãnh 
thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Thoong và ngang 
nhiên nhận cồn này là của Trung Quốc.”v 

Nhƣ vậy, trạm thủy văn này rõ ràng là do phía Việt 
Nam xây dựng, bởi vì trƣớc năm 1976, cồn Pò 
Thoong vẫn còn thuộc về lãnh thổ Việt Nam và “chính 
quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó”. Đây 
chính là một bằng chứng hùng hồn về chủ quyền của 
Việt Nam đối với cồn Pò Thoong. 

Việc Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm cồn Pò 
Thoong vào năm 1976 và phá hủy trạm thủy văn ở 
nơi đó không thể che lấp đƣợc sự thật: trƣớc đó Việt 
Nam là chủ sở hữu của cồn này, và đƣơng nhiên là 
chủ sở hữu của toàn bộ Thác Bản Giốc. Toàn bộ hồ 
sơ về việc thành lập và quá trình hoạt động của trạm 
thủy văn chính là một bằng chứng về chủ quyền của 
Việt Nam.  

(còn tiếp kỳ tới) 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=thac+ban+gioc&start=90&hl=nl&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xwy7XejatDchvM:&imgrefurl=http://www.phuot.vn/threads/10310-Th%C3%A1c-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-4-ng%C3%A0y-(2-9-5-9-2010)-R%E1%BB%A7-r%C3%AA&docid=F1sLUFiFsoj3BM&imgurl=http://i160.photobucket.com/albums/t176/hinoinlove/Thacbangioc.jpg&w=600&h=403&ei=P864T52-CobV8gPQ3dTOCg&zoom=1&iact=hc&vpx=514&vpy=276&dur=15&hovh=184&hovw=274&tx=125&ty=106&sig=107942333239899107419&page=5&tbnh=141&tbnw=185&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:90,i:9
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Bác sĩ Trần Xuân Ninh 

Tại các nƣớc kỹ nghệ phát triển, thịt cá là một phần 

quan trọng trong đồ ăn. Riêng tại Hoa Kỳ giàu có, thịt 

là món ăn chính trong bữa đối với nhiều ngƣời. 

Nhƣng trong những thời gian gần đây, ăn chay đã trở 

thành một phong trào. Đồ chay chế biến đủ loại bày 

bán trong các tiệm thực phẩm sức khỏe (health food 

stores). Trong khung cảnh này, ngƣời ta ăn chay vì 

những lý do khác nhau: Bảo vệ môi sinh, chăm lo sức 

khỏe, thƣơng yêu súc vật, lý do thời thƣợng, và cả vì 

lý do thƣơng mại.  

 

Khi có ngƣời ăn chay thì có ngƣời chế tạo đồ chay 

theo phƣơng pháp kỹ nghệ đem bán. Và dĩ nhiên để 

gia tăng doanh số cũng nhƣ lợi tức thì ngƣời ta đề 

cao ích lợi của ăn chay nhằm gia tăng số ngƣời tiêu 

thụ đồ chay. Ở đây đề cập đến ăn chay nhƣ là một 

hiện tƣợng xã hội Âu Mỹ này, mà chỉ suy nghĩ về ăn 

chay trong Phật giáo, và dƣới khía cạnh dinh dƣỡng 

tổng quát.   

 

Ăn Chay Trong Đạo Phật: 

Ngƣời Việt Nam thƣờng cho rằng ăn chay là một yêu 

cầu tu tập của các tăng sĩ và các Phật tử. Các tăng sĩ 

phải ăn trƣờng chay, tức là hoàn toàn không trong 

trƣờng hợp nào đƣợc ăn thịt cá. Các tín đồ thì tùy 

tâm nguyện mà ăn chay một hay nhiều ngày trong 

tháng hoặc theo trƣờng chay. Nói cho đúng thì yêu 

cầu ăn chay chỉ áp dụng với các tăng sĩ theo Phật 

giáo Đại thừa, truyền từ Trung Hoa sang, gọi là Phật 

giáo Bắc Tông, các tăng sĩ Phật giáo Nguyên Thủy, 

hay Nam Tông, có truyền thống khất thực, thì không 

bắt buộc ăn chay, mà ăn các thực phẩm do quần 

chúng tùy duyên trao tặng.  

Sự khác biệt này đã khiến một số nhà nghiên cứu tìm 

tòi sách vở để xem lời Phật dạy đối với vấn đề ăn 

chay ăn mặn ra sao, nhằm phân định phải trái. Những 

dẫn chứng dĩ nhiên là khác nhau tùy theo nguồn kinh 

sách và tùy theo định kiến cá nhân đối với ăn chay.  

 

Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật không 

phải là ngƣời ăn chay, không đặt vấn đề chay mặn, 

và hàng tỳ kheo đi khất thực đón nhận, không phân 

biệt, thực phẩm dân chúng đóng góp cúng dƣờng. 

Ngƣợc lại ăn chay là một nhu cầu tu tập bắt buộc 

trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa Trung Hoa. Vì  

thế, nhiều ngƣời cho rằng ăn chay là một nét đặc thù 

của Phật giáo Đại thừa. Thực sự thì ta nên biết rằng  

một số tu sĩ Nhật Bản thuộc Phật giáo Đại thừa cũng 

ăn thịt. Ngoài ra, một giáo phái Đại thừa Tây Tạng (áo 

đỏ) cũng ăn thịt. Ngay một số để tử Đức Đạt Lai Lạt 

Ma lúc sang Mỹ thuyết giảng khi đƣợc hỏi về thực 

phẩm cũng không đặc vấn đề chay mặn. Trong sách 

"Quan Điểm Về An Chay của Đạo Phật" tác giả Tâm 

Diệu đã viết rằng "ăn chay không phải là nét đặc thù 

của Phật giáo Đại thừa nói chung và của Phật giáo 

Đại thừa Trung Hoa nói riêng". Tâm Diệu đã dẫn 

chứng một số tài liệu để khẳng định "ăn chay đã có 

trong thời kỳ Phật còn tại thế và đƣợc phát triển mạnh 

mẽ vào thời đại Asoka, vị hoàng đế Ấn Độ trị vì từ n 

ăm 274 đến năm 232 trƣớc Thiên Chúa giáng sinh". 

Tác giả Tâm Diệu vừa viện dẫn kinh sách, vừa lý luận 

dựa trên một số tài liệu khoa học và bài viết hiện đại 

về môi sinh để cổ võ việc ăn chay. Bài này không 

nhằm mục đích đó mà chỉ muốn đƣa lên một số suy 

nghĩ về ăn chay, trên cơ sở hiểu biết cá nhân về đạo 

Phật cũng nhƣ về dinh dƣỡng.  

Các tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng sự giải 

thoát không do nơi ăn uống, mà do nơi thanh tịnh ba 

nghiệp thân khẩu ý. Ăn chay mà thân khẩu không 

lành, ý chứa gƣơm đao, giới luật không giữ thì không 

lợi ích gì. Luận cứ này không khác gì mấy lối nghĩ của 

ngƣời bình dân "ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay 

nói dối". Cái lý luận bình dân này xét ra cũng hơi có 

tính bài bác ăn chay.  

 

Ngƣợc lại, theo Phật giáo Trung Hoa, ăn chay là một 

phần của việc thì hành giáo pháp. Triều đại nhà 

Lƣơng (thế kỷ thứ 6 sau Thiên Chúa), nhà vua cấm 

thịt cá trong các yến tiệc hoàng cung, kêu gọi dân 

chúng ăn chay và cấm giết thú vật trong các nghi lễ 

Đạo giáo. Thời Minh (thế kỷ 16-17), hòa thƣợng Vân 

Thế Châu Hoằng là ngƣời cổ võ ăn chay mạnh mẽ, vì 

thế có ngƣời đã cho rằng ăn chay bắt đầu từ thời này. 

Bênh vực cho yêu cầu ăn chay trong việc hành trì đạo 

pháp, có nhiều luận cứ trong kinh sách Đại thừa, nhƣ 

Lăng Già, Lăng Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn? Chủ yếu 

coi ăn chay là thi hành giới cấm sát sinh, và cũng là 

thực hành hạnh từ bi.  

Ngoài ra, ăn chay cũng là để tránh ăn thịt lẫn nhau, 

trong đó có thể có ngƣời thân thích cật ruột của mình 

bị trầm luân theo luật luân hồi. Nếu nhận rằng giới 

cấm sát sinh và hạnh từ bi không chỉ áp dụng với 

ngƣời mà còn phải áp dụng với mọi loài từ con sâu 

ĂN CHAY 
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cái kiến trở đi, thì ăn thịt sinh vật không thể nào biện 

giải đƣợc. Nếu tin tuyệt đối vào luân hồi, làm kiếp 

ngƣời hay kiếp thú vật hoàn toàn tùy duyên nghiệp 

nhân quả quyết định, thì rõ ràng ăn thịt động vật cũng 

là ăn thịt con ngƣời. Tuy nhiên cái lòng tin tuyệt đối 

này cũng nhƣ sự diễn dịch giáo lý của Phật có khác 

nhau, tùy theo văn hóa và trình độ phát triển của từng 

dân tộc cũng nhƣ tùy sự hiểu biết cá nhân.  

Truyện kể lại rằng vào đời nhà Trần trong một bữa 

tiệc do hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm thết 

đãi có cả món chay lẫn món mặn, thì Tuệ Trung 

Thƣợng Sĩ, ngƣời sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm 

Yên Tử Việt Nam, đã điềm nhiên ăn thịt cá. Thái hậu 

ngạc nhiên hỏi: "Anh tu thiền mà ăn thịt cá thì thành 

Phật sao đƣợc?" Ngài cƣời đáp: "Phật là Phật, anh là 

anh. Anh không cần làm Phật. Phật không cần làm 

anh". Tuệ Trung Sĩ là một bậc tu hành giác ngộ. Lời 

nói của Ngài không phải là lời kẻ tục tử đáp xằng. 

Việc ăn thịt cá của Ngài Tuệ Trung dĩ nhiên là trái hẳn 

kinh sách Đại thừa. Vậy thì sự thật ở đâu? Ăn chay là 

phải, hay ăn mặn là phải trong việc tu hành theo Phật 

pháp?  

Câu trả lời của Tuệ Trung Thƣợng Sĩ hàm ý cho thấy 

cái quan trọng của tâm tu và cái phá chấp trong 

phƣơng tiện tu hành.  

Thời nay, ta thấy có những trƣờng hợp các bữa cơm 

chay trong chùa đầy rẫy các món nhƣ giò, chả, thịt 

kho, cá hấp, tôm xào? làm bằng đồ chay. Về vật chất, 

đúng rằng các món này thuần làm bằng rao đậu, 

không có cá thịt. Nhƣng về tinh thần, cái ý thức ăn 

giò, chả, thịt kho, cá hấp? rõ ràng biểu lộ sự trói buộc 

vào trong những ý niệm quy ƣớc nặng nề thân khẩu 

ý, không giúp ích chút nào cho sự tu trì. So với một tu 

sĩ Phật giáo Nguyên Thủy, đón nhận tự nhiên mọi 

thực phẩm dân chúng cúng dƣờng, không chú ý tìm 

cái ngon trong đó, coi ăn nhƣ một nhu cầu bình 

thƣờng và tự nhiên để sống và tu hành, thì ngƣời ăn 

chay với các món cầu kỳ sửa soạn để phục vụ khẩu 

vị, sắc hƣơng?, chƣa chắc đã là ngƣời tiến gần hơn 

đến chỗ giác ngộ.  

Nói nhƣ vậy cũng không phải để bênh vực những kẻ 

cố tình khai thác cái ý "phá chấp", "cốt ở tâm tu" để 

mà sa đà ăn mặn, dối mình, gạt ngƣời.  

 

  Ăn Chay Và Dinh Dưỡng:   

Ăn, khởi thủy vốn là một yêu cầu tự nhiên để sống 

còn, nhƣng dần dần đã trở thành một cái dục thú lớn 

ở đời, và là một trong những động lực thúc đẩy con 

ngƣời vật lộn đấu tranh. Từ chỗ sống nhờ ăn, ngƣời 

ta trở thành khổ vì ăn. Khổ trong sự tìm kiếm đồ ăn đã 

đành, khổ còn vì ăn không đúng mà trở thành đau 

bệnh. Trong cái mạch suy nghĩ này, nếu giữ cho cái 

ăn không trở thành một ám ảnh, với những yêu cầu 

phức tạp thêm thắt quanh đó thì đã là một bƣớc diệt 

dục. Ngƣời Mỹ có câu "you are what you eat", ý nói 

rằng thực phẩm ảnh hƣởng nhiều vào con ngƣời. Một 

cách đơn giản, ăn đƣờng mỡ béo bổ nhiều thì dễ 

mập phì, sinh bệnh tim mạch hay ung thƣ v.v? Câu 

này thƣờng nêu lên bởi những nhà dinh dƣỡng, mục 

đích là nhằm khuyên con ngƣời để ý về việc chọn đồ 

ăn tốt cho sức khỏe mà tránh những thức độc hại dầu 

ngon miệng, hợp khẩu vị.  

Các cụ ta ngày xƣa không nói nhƣ ngƣời Mỹ nhƣng 

cũng có quan niệm rằng những giống vật ăn thịt 

thƣờng là bạo tạo tợn, nhƣ hổ báo, còn các giống ăn 

cỏ thƣờng là hiền lành nhƣ hƣơu nai trâu bò. Nền văn 

hóa của những giống dân du mục, sống bằng săn thú 

và thịt động vật cũng có những nét hung dữ năng nổ 

hơn là văn hóa của những giống ngƣời sống bằng 

nông phẩm trồng trọt. Đối với con ngƣời thì rƣợu 

nồng dê béo? thƣờng đƣợc coi là những món ăn 

khích động thú tính con ngƣời. Và không lấy gì làm lạ 

là những ngƣời tham dục thƣờng tìm đến nào là 

huyết chim sẻ, máu rắn hổ mang, thịt dê đực vân vân, 

chứ ít ai tìm ăn rau cỏ trái cây. Tóm lại thức ăn ảnh 

hƣởng quan trọng đến cơ thể và tinh thần con ngƣời. 

Sự quan trọng này của thực phẩm đã đƣợc trƣờng 

phái dƣỡng sinh Osawa gạo lức muối mè khai triển 

triệt để trong cách phòng bệnh cũng nhƣ chữa bệnh 

nan y, và đƣợc chú ý tại Việt Nam thập niên 60-70. 

Tuy nhiên, những luận lý chứng minh đƣa ra của 

trƣờng phái này đã trộn lẫn những dữ kiện khoa học 

Tây phƣơng với những dữ kiện y lý và huyền bí Đông 

phƣơng nhƣ ngũ hành sinh khắc, hàn nhiệt? gán cho 

các loại thực phẩm một cách tùy tiện. Vì thế ngƣời 

theo Osawa không chỉ dựa trên lý luận và tri thức mà 

còn phải có cả yếu tố lòng tin ở những phán truyền 

này.  

Nhiều ngƣời, trong sự hăng say cổ võ ăn chay, đã đi 

tới chỗ khẳng định ăn chay tốt hơn và làm con ngƣời 

khỏe hơn ăn mặn (tức là ăn thịt cá?) Ngƣợc lại, 

những ngƣời tin tƣởng mù quáng vì không hiểu nhiều 

y học Tây phƣơng lại cho rằng cá thịt? là những thực 

phẩm không thể thiếu để làm cho cơ thể khỏe mạnh. 

Thực sự vấn đề không đơn giản nhƣ thế. Có nhiều 

ngƣời Ấn Độ ăn chay từ nhỏ đến lớn mà vẫn khỏe 

mạnh không tật bệnh. Có nhiều ngƣời chỉ ăn thịt cá 

mà bệnh tật ốm đau đủ thứ. Nói chung, ăn mà không 

đúng cách thì bất kể chay mặn đều là không tốt. 

Riêng nói về ăn chay, thì có thể khẳng định rằng các 

thực phẩm chay đủ cung cấp cho ngƣời ta các yếu tố 

dinh dƣỡng cơ bản cần thiết cho cơ thể, gồm chất 

bột, chất béo, chất đạm, chất sơ và các chất sinh tố 

cũng nhƣ muối khoáng. Ngày nay ngƣời ta đã phân 

biệt ra ba loại ăn chay. Loại thứ nhất gồm các loại 

nông phẩm nhƣ rau, đậu, hạt, trái cây, trứng sữa và 
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phó sản (nhƣ bơ, kem, phó mát?). Loại ăn chay thứ 

hai cũng gồm các thực phẩm nhƣ trên, trừ trứng. Loại 

thứ ba chỉ gồm có rau đậu trái cây mà không có trứng 

và sữa cùng các phó sản. Ngƣời Việt Nam trƣớc đây, 

vì không phát triển chăn nuôi, ít có sữa và ít dùng 

sữa, và coi trứng là có đời sống, nên ăn chay thuộc 

loại thứ ba. Về phƣơng diện khoa học, trứng chỉ là 

một tế bào trong một môi trƣờng dinh dƣỡng. Nếu có 

thụ tinh thì trứng mới trở thành một bào thai và phát 

triển thành sinh vật khi có nhiệt độ thuận lợi do ấp 

trứng thiên nhiên hay trong máy ấp. Một cách thực tế 

là gà nuôi kỹ nghệ để cho đẻ lấy trứng thì không có 

thụ tinh và trứng chỉ là một tế bào, nhƣ nhiều ngƣời tế 

bào khác loại ra hằng ngày. Nói chung, lối ăn chay có 

trứng sữa không ngại thiếu dinh dƣỡng nếu không 

biết đặc tính của từng loại thực phẩm để mà chọn lựa 

sử dụng theo những tỷ lệ thích hợp. Thực vậy, trong 

các loại đậu, đặc biệt là đậu nành thì có chất đạm, 

các hạt nhƣ hạt vừng (mè), hạt điều thì có nhiều chất 

béo? Nếu ăn chay nhà nghèo theo kiểu Việt Nam 

ngày xƣa chủ yếu toàn rau mà thiếu đậu cùng các loại 

hạt và những phó sản (đậu phụ, dầu, sữa, đậu nành?) 

thì suy dinh dƣỡng là chắc chắn. Ngƣợc lại, ngƣời 

Việt tại Mỹ hiện nay, trong cách sửa soạn đồ chay 

thƣờng rộng rãi sử dụng dầu, mè (vừng), đậu phụng, 

nƣớc cốt dừa, đƣờng v.v? để cho các món ăn ngon 

lành, bùi béo. Do đó đã tạo nên một loại dinh dƣỡng 

không thăng bằng, không tốt cho cơ thể. Lý do chỉ vì 

dùng chất béo và chất đƣờng quá nhiều, là những thứ 

dễ sinh bệnh tim mạch và tiểu đƣờng. Tóm tắt lại thì 

nếu biết rõ đặc chất dinh dƣỡng của từng loại đồ chay 

để mà chọn lựa ăn chay một cách quân bình theo 

những hiểu biết khoa học, thì ăn chay có khả năng 

dinh dƣỡng không khác gì ăn mặn, mà còn có những 

lợi điểm giúp con ngƣời trầm tĩnh xuống, thích hợp 

cho sự tu hành yên lắng của tâm hồn.  

 

Ăn Chay Và Tu Hành Phật Pháp: 

Nếu cứ viện dẫn và diễn dịch kinh điển để nói rằng tu 

hành theo Phật giáo là phải hay không phải ăn chay 

thì cuộc luận bàn tìm đúng sai này sẽ không bao giờ 

chấm dứt. Bởi vì nhƣ trên đã nói, kinh điển khác nhau 

tùy theo nguồn gốc Đại thừa hay Nguyên thủy. Những 

luận cứ Đại thừa cũng nhƣ Nguyên thủy đều có 

những cái lý của chúng. Đạo Phật lại đã trải qua một 

thời kỳ trầm lắng gần ba thế kỷ sau khi Đức Phật viên 

tịch khiến cho sách vở cũng nhƣ những diễn truyền 

không tránh khỏi khác nhau. Vả lại những kỳ tập kết 

của các đệ tử trong khoản vài trăm năm sau khi Phật 

viên tịch để thảo luận về giới luật đã không có sự 

hoàn toàn thống nhất ý kiến.  

Ở đây chỉ xin trình bày một cách nhìn thực tiễn về ăn 

chay, không mang tính cách trƣờng phái, giáo điều. 

Nhƣ đã tóm lƣợc ở trên, thực phẩm chay có đầy đủ 

các chất chính cần thiết cho nhu cầu dinh dƣỡng của 

con ngƣời (chất đạm, chất béo, chất bột, chất sơ, sinh 

tố và các khoáng chất). Cho nên ăn chay đúng cách 

không khác gì ăn mặn về khía cạnh dinh dƣỡng. 

Ngoài ra nhìn chung thực phẩm chay còn có những 

ảnh hƣởng tĩnh lặng lên phản ứng con ngƣời, ngƣợc 

với những đồ ăn gốc động vật.  

 

Đứng về phƣơng diện khẩu vị, tất cả chỉ là thói quen. 

Nếu quen ăn nhiều mỡ và thịt cá thì không thể thích 

các đồ ăn chay nhiều chất bột chất sơ. Ngƣợc lại, nếu 

không ăn thịt cá quen thì chỉ thấy ngon miệng với rau 

đậu. Con ngƣời vốn thuộc loại ăn tạp (omnivore), 

nghĩa là ăn đủ thứ, nếu bỗng nhiên chỉ ăn có một loại 

thực phẩm chay thì sẽ có khó khăn. Vƣợt qua khó 

khăn này chính là một nỗ lực tu hành, gạt bỏ những 

trói buộc của thân khẩu ý. Tuy nhiên, khi đã ăn chay 

mà còn bày vẽ vọng tƣởng, nào là giò, chả, cá, thịt, 

thì tinh thần này lại làm cho con ngƣời bị trói buộc mà 

giảm mất ý nghĩa của sự chọn lựa ăn chay.  

 

Nhìn ra nhƣ vậy ngƣời cƣ sĩ Phật giáo sẽ chọn đƣợc 

cho mình một thái độ thích hợp đối với vấn đề ăn 

chay trên con đƣờng tìm đến thân tâm an lạc. Một 

cách dung dị và thực tế, có thể nói ăn chay là một 

phƣơng tiện tu hành hữu ích.  

 

 

 

Nguyen  - Truong 
Administratiekantoor 

 Khai thuế ( Inkomsten belasting)tƣ nhân 

 Quản lý về kế toán,tài chính và thuế vụ 

cho doanh thƣơng và tƣ nhân. 

 Địa chỉ tin cậy,kinh nhgiệm 

 Giải thích rõ ràng dễ hiểu 

 Giá đặc biệt cho đồng hƣơng 

 Particulier:belastingaangifte IB 

 Ondernemers: overstapkorting 30% 

Xin liên lạc:Trang Trương 

Simon van Ooststroomhof 41 

2341 KG Oegstgeest 

Tel:071-5760175 

E-mail adres:   truong1961@yahoo.com 

Tel:071-5760175
mailto:truong1961@yahoo.com
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File 3  
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Cảm nghĩ sau khi thăm viếng miền Đông Hoa Kỳ 

cho đến mùa Hoa Anh Đào tại Washington 
 

Hằng năm, khi bƣớc vào mùa Xuân, các Hoa Anh Đào tại Hoa Thạnh Đốn (Washington) nở rất 

đẹp, tôi đã từng đƣợc quý thân hữu thân thƣơng chuyển gởi để xem, năm 2012, Nhật Bản lại gởi tặng thêm 

Hoa Kỳ 3.020 cây Anh Đào nhƣ biểu tƣợng của tình hữu nghị rớt đúng 100 năm (1912-2012) các cây Hoa Anh 

Đào đƣợc chánh phủ Nhật Bổn tặng chánh phủ Hoa Kỳ tại Thủ Đô Hoa Thạnh Đốn (món quà nầy tỏ lòng biết 

ơn của Nhật Bổn đối với Hoa Kỳ trong vai trò bàn thảo hòa ƣớc chấm dứt cuộc chiến Nga Nhựt năm 1904 - 

1905 do Tổng Thống Theodore Roosevelt chủ tọa cuộc họp ở Portsmouyth H.H năm 1905) và mãi đến  xế trƣa 

ngày 27-3-1912 đƣợc tàu AWA chuyển đến hải cảng Hoa kỳ có 3020 cây đủ loại nhƣ sau : 

 

1.800 cây giống Somei - yoshino, bông hồng đơn. 

350 cây giống  Kwan - Zan, cánh đôi lớn,  màu  hồng đậm. 

160 cây Ichiyo, cánh đôi lớn,  màu  hồng lợt. 

140 cây Taki - Nioi cánh đơn, màu  trắng. 

130 cây giống Shira - Yuki, cánh đơn, màu  trắng. 

120 cây Fugen - Zo  cánh đôi, màu  hồng lợt. 

100 cây giống Aki - Ake cánh đơn, màu trắng cây Jo - Nioi cánh đơn,  màu  trắng 

80 cây Jo Nioi cánh đơn,  màu  trắng 

50 cây Fuku – Roku - Du cánh đôi, màu hồng đậm 

50 cây Surugadai -  Nioi cánh đơn,  màu  trắng 

20 cây giống Mikuruma - Geyeshi cánh đơn, màu hồng lợt. 

20 cây giống Gyo - iko cánh kép, màu xanh lá cây lợt rất hiếm. 

 

Đại tá Cosby trình lên Tòa Bạch Ốc sau khi tiếp nhận 3020 cây Anh Đào và đƣợc Bà Hélèn Herron Taft đệ 

nhứt phu nhân cho trồng các cây đào trong công viên Potomac, xung quanh Tòa Bạch Ốc và nhiều nơi trong 

thành phố Washington, chính Bà Hélèn Herron Taft  trồng cây đào đầu tiên với sự hiện diện của Ông Bà Đại 

Sứ Nhựt Bổn và sau đó Bà Chinda phu nhân của Ông Đại sứ Nhựt trồng cây đào thứ hai, giữa hai cây Hoa 

Anh Đào còn có đặt cây đèn lồng do Nhựt tặng cách tƣợng Ông John Paul Jones vài trăm thƣớc, nhƣng mãi 

dến năm 1931 ngƣời ta mới đặt dƣới gốc mỗi cây một tấm bảng bằng đồng : Hoa Anh Đào Nhựt giống Prumus 

Yedoensis, quà do thành phố Tokyo tặng Đệ Nhứt Phu Nhân Taft. 

 

Năm 2012 tôi tháp tùng quý bạn hữu từ Pháp đi thăm miền Đông Hoa Kỳ, vào tuần lễ cuối tháng 3, 

trạm đầu ghé Boston, rồi New York để thăm tƣợng nữ thần Tự Do, rất tiếc thời gian này tƣợng đã tu sửa nên 

không vào thăm đƣợc và cuối cùng đến Thủ Đô Hoa Thạnh Đốn để xem các Hoa Anh Đào vào ngày 22-3-

2012, thấy đƣợc hoa nở tận mắt thật tuyệt vời, cả rừng hoa đƣợc trồng khắp công viên Potomac, dọc theo bờ 

hồ Tidal Basin và chung quang Tòa Bạch Ốc... vì thế,  hằng năm vào mùa xuân Thủ Đô Hoa Thạnh Đốn đƣợc 

thiên hạ gọi là thành phố Hoa Anh Đào, bởi vì, đi đâu cũng thấy Hoa Anh Đào khoe sắc chào mừng khách thập 

phƣơng trên thế giới về xem hoa thật lộng lẫy và chụp hình lƣu niệm. 
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Ngoài ra, còn đƣợc xem diễn hành vào ngày 14-4-2012 để chào mừng 100 năm Hoa Anh Đào rất đặc sắc,  

Đến Hoa Thạnh Đốn không những xem Hoa Anh Đào, còn xem Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, rất nhiều 

viện Bảo Tàng và các thắng cảnh nữa, nếu du khách có thời giờ xem cả tháng cũa chƣa hoàn mãn.  

 

Hơn nữa, chúng ta là ngƣời Việt sống ở hải ngoại không thể quên thăm Trung Tâm Eden do ngƣời 

gốc Do Thái làm chủ, là khu chợ dành cho ngƣời Việt Nam đa phần, số ít ngƣời Trung Hoa, trang trí ngăn nắp 

và mỗi khu có nhà vệ sinh công cộng rất sạch sẽ, tuy nhiên cũng thấy quán Café Pháp và quán ăn La 

Madeleine, khi nhìn vào cổng  sẽ thấy Eden Center và thấy ngay 2 cột cờ VNCH và Hoa Kỳ bay phất phới đặt 

nơi chỗ đậu các xe dành cho quý khách đến mua sắm và ăn uống, nơi đây đƣợc phân chia mỗi đƣờng và 

đƣợc đặt tên nhƣ : Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hƣng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc 

Cẩn, Lê Anh Tuấn, Trần Văn Bá...trong các phố chợ thƣơng mại Trung Tâm Eden, chúng ta thấy cái đồng hồ 

giống nhƣ chợ Sài gòn trƣớc kia ở VN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là, biểu tƣợng đặc biệt không thấy ở Paris và các chợ có ngƣời Việt sanh sống ở hải ngoại trên thế giới 

cũng nhƣ ở các chợ khác ở California, Houston TX ... Hoa Kỳ.  

Trong thời gian thăm viếng Hoa Thạnh Đốn và xem Hoa Anh Đào tôi đƣợc tham dự Lễ Giổ tổ Hùng 

Vƣơng vào lúc 10 gìờ sáng ngày 31-3-2012 nhằm đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Thìn do Hội 

Cao Niên tổ chức. Đây là, buổi lễ rất trang trọng tƣởng nhớ tổ tiên của tiền nhân chúng ta, tôi vô cùng khâm 

phục việc làm hữu ích này và chiều cùng ngày Hội Ngộ Cảnh Sát Quốc Gia Mùa Hoa Anh Đào do Hội Thân  

Hữu CSQG VNCH Vùng Hoa Thạnh Đốn và Phụ Cận tổ chức vào thứ bảy 31-3-2012 tại nhà hàng Havest 

Moon bắt đầu 19 giờ.  

 

Đó là, sự hiểu biết tiêu biểu sơ khởi trong chuyến đi vừa qua không tránh khỏi sự thiếu khuyết, xin 

quý vị bổ túc thêm, trân trọng kính chào quý độc giả bốn phƣơng nhứt là quý bà con đồng hƣơng vùng Hoa 

Thạnh Đốn.  

 

Nguyễn Paris  

Kỷ niệm m a Hoa Anh  ào Hoa Thạnh  ốn  
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Có những chuyện rất nhỏ, nhƣng nếu mình để ý một 
chút thì sẽ giảm cân đi đƣợc một chút. Mỗi chút cộng 
lại, cả năm sẽ thành “nhiều chút.” 

Các chuyên gia dinh dƣỡng cho biết, khi giảm 100 
calories mỗi ngày so với mức trung bình thì bạn có 
thể giảm đi 3 kg trong một năm. Sau đây là vài 
phƣơng pháp cụ thể đẻ có thể giảm đi 100 calories 
mỗi ngày  

1. Nên ăn sáng một cách khoa học 

Nếu uống sữa, chọn sữa không béo. Nếu ăn bánh mì 

bơ đƣờng thì nên giảm đi một nửa lƣợng bơ đƣờng 

trên mặt bánh. 

Các loại nƣớc ngọt “diet” thực ra cũng chứa tới 150 

calories. Vì vậy tốt nhất là uống nƣớc lạnh, hay cho 

thêm một lát chanh vào nƣớc. 

 

2. Khi đi ăn ngoài hàng quán 

Bạn có thể “ăn gian” giảm calo bằng phƣơng cách 

thông thƣờng nhƣ nếu ăn cơm gà, thì đừng ăn da, rồi 

chừa lại khoảng 3 muỗng cơm. Ăn phở dặn đừng lấy 

nƣớc béo, và đừng cố húp hết tô nƣớc súp đó.  

 

3. Cẩn thận với bánh ngọt 

Một chiếc bánh ngọt loại vừa có thể dễ dàng làm tăng 

100 calories trong mức khẩu phần hằng ngày, một 

viên kẹo chocolate nhỏ cũng đủ chứa 100 calories. 

Cho nên nếu muốn ăn gì nhai vui miệng, hãy chọn ăn 

táo. 

 

 
4. Giảm mức rượu bia 
Một ly rƣợu đỏ 140 ml tƣơng đƣơng với 100 
calories. Tùy bạn quyết định uống hay không để 
giảm đi 100 calories.  

5. Ðạp xe đạpNếu bạn có xe đạp 
Nếu bạn đi xe đạp chỉ cần đạp mỗi ngày 10 phút 
quanh công viên đã có thể tiêu hao 100 calories.Ðạp 
xe cũng làm đùi bạn săn chắc và giúp tim mạnh khỏe. 

6. Ði bộ 

Bạn có thể làm việc này mọi lúc 

mọi nơi. 15 phút đi dạo đốt cháy 

100 calories. Nếu bạn xuống xe 

bus trƣớc 1-2 trạm rồi đi bộ về 

nhà, đi cầu thang bộ thay vì thang 

máy, bạn cũng giúp đốt cháy 

khoảng 100 calo mỗi 15 phút. 

 

 

 

 

 

  

Chú ý một chút, giảm cân được 
một chút 

 

Garage  Trung Tran 

Karel Doormanstraat 36 - 6651 ZM  
Druten (Industrieterrein Kerkeland) 

 

Reparatie & onderhoud van alle 
automerken en wij zorgen ook voor 

APK, verkoop van occasions 

Tel. 0487-519467. 

Gsm. 06-55775918 
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Gỏi Măng Kiểu Thái 

 
Nguyên liệu: 
 

1 lọ măng thái sợi của Thái, 24oz 
2 muỗng cà phê nƣớc mắm 
2 t muỗng cà phê đƣờng 
1-1/2 muỗng cà phê nƣớc chanh (hay tuỳ ý) 
1 tép tỏi 
1 trái ớt đỏ (hay tuỳ ý) 
4 muỗng cà phê mè rang 
1 tí ớt bột  
2 củ hành ta thái mỏng  
Lá ngò, lá mint thái ra 

Cách làm :Giã nhỏ tỏi và ớt, cho nƣớc mắm, đƣờng 
và chanh vô quậy đều cho tan đƣờng. Bỏ măng vô 
trộn đều xong rồi cho hành ta, lá ngò, lá mint, ớt bột 
và mè rang trộn đều lên. Nhớ nêm mặn, ngọt, chua, 
cay tùy ý các bạn. 

Gỏi Mực Với Nước Me 
(Thai Squid Salad) 

Nguyên Liệu: 
- ½ kg mực làm sạch cắt miếng  

A) 2 muỗng súp nƣớc me chua  

      - 2 t muỗng súp nƣớc chanh hay nhiều hơn 

- nếu muốn chua  

- 1 1/2 muỗng súp nƣớc mắm ngon  

- 2 tép tỏi bằm nhỏ  

- 2 muỗng súp đƣờng  

- Tƣơng ớt hay ớt trái thái nhỏ 

B) Lá quế, ngò cắt khúc 

 1 cup hành tây đỏ thái mỏng 

Cách Làm: Trộn 6 thứ kể trên (A) trong 1 cái tô để 
qua bên.  
 
Bắt nồi nƣớc với tí muối cho sôi, luộc mực cho chín 
vớt ra cho ráo, để nguội. Sau đó bỏ mực vào nƣớc 
me (A) trộn đều. Kế tiếp trộn (B) gồm lá quế, ngò và 
hành tây vào. Nêm nếm cho vừa ăn. 

 

Gỏi Măng Tây 

Nguyên liệu  

- 200gr măng tây 
- 200gr mực ống 
- 1 củ cà rốt 
- 1 củ hành tây 
- 1 củ cải đỏ radi 
- 2 thìa súp giấm 
- 2 thìa đƣờng 
- hạt nêm 
- rau thơm thái nhuyễn. 

Thực hiện : Măng tây rửa sạch, tƣớc vỏ mỏng bên 
ngoài, cắt khúc vừa ăn, chần qua nƣớc sôi. Mực cắt 
khứa vảy rồng, luộc chín tới.Cà rốt, củ hành gọt vỏ, 
thái sợi. Củ cải đỏ radi bào mỏng. 

Trộn đều các nguyên liện trên. Cho giấm, đƣờng vào. 

Nêm hạt nêm. 

Cho hỗn hợp ra đĩa, xếp mực lên, rắc rau thơm thái 

nhuyễn. 

 

Thưởng thức 

Dùng kèm với nƣớc tƣơng pha ớt. 
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Đắt hay rẻ 
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. 
Ông chồng hỏi khẽ dƣợc sĩ: 
- 1 viên viagra bao nhiêu thế cô ? 
Dƣợc sĩ đáp với vẻ lạnh lùng: 10$ 1 viên. 
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên: 
- Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là qúa 
mắc! 
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói: 20$/ một 
năm mà còn mắc cái gì nữa !!! 
 
Chết sướng hơn 
Ngƣời lính gác trƣớc điện Buckingham Palace, 
England bị đem ra tòa xử tội vì đã vi phạm luật lệ của 
hoàng gia là bỏ chạy trong lúc thi hành nhiệm vụ. 
Quan tòa phán rằng : "Anh có nhìn nhận tội của anh 
là bỏ chạy trong lúc phải đứng nghiêm là một trọng tội 
sẽ đem bị xử tử?" 
Anh lính : " Thƣa quan tòa tôi nhận tội vì tôi biết đây 
là một hành động làm mất thể diện của quân đội 
hoàng gia" 
Quan tòa : "Anh còn lời gì để giải thích hành động của 
anh không?" 
Anh lính : "Thƣa quan tòa, tôi xin đƣợc phép nói vài 
lời để giải thích hành động của tôi. Số là nhƣ vầy, khi 
tôi đứng gác có một cặp sóc đang đùa ở gốc cây gần 
đấy. Rồi thì 2 con sóc nầy bò lại dƣới chân của tôi.Tôi 
vẫn đứng yên, vài phút sau chúng nó leo lên đầu của 
tôi và chui vào trong nón của tôi. Tôi nghe một con nói 
với bạn của nó là 'nơi đây rất ấm cúng chúng ta có 
thể làm tổ đƣợc' " 
Quan tòa : " Chỉ có thế là anh bỏ chạy? "  
Anh lính : " Thƣa không ạ, tôi vẫn đứng yên. Một hồi 
sau, chúng nó bò xuống bụng của tôi rồi reo hò là 'nơi 
đây rất là tốt để cho chúng ta vui đùa'. Và chúng bắt 
đầu chạy nhảy tùm lum làm tôi nhột nhạt không chịu 
nổi " 
Quan toà thấy thƣơng tình : " Ðó là nguyên nhân làm 
anh bỏ chạy? Tôi cũng thông cảm dùm nhƣng luật là 
luật..." 
Anh lính : " Dạ thƣa không đâu, mặc dù khó chịu 
nhƣng tôi vẫn đứng yên chịu đựng cho đến khi chúng 
nó bò xuống quần của tôi và tôi nghe chúng nó nói với 
nhau là "Hai hột dẻ nầy mầy muốn ăn hột nào trƣớc? 
" 
Tám lạng  nửa cân 
Một lần, cô thƣ ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, 
liền nhắc khéo: 
- Thƣa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang 
mở cửa không! 
Giám đốc không hiểu ngay nhƣng sau đó, ông ta tình 
cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang 
hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hƣớc của cô thƣ ký, 

ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô 
vào phòng, ông hỏi: 
- Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, 
cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không? 
Cô thƣ ký nhanh trí đáp: 
- Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già 
nua, thƣơng tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công 
sự. 
 
Quá rành 
Hai anh cảnh sát VC nói chuyện với nhau. Anh cảnh 
sát kinh tế nói: Tôi chỉ cần quét mắt vô biển số các xe 
là biết xe nào từ tỉnh lên, tƣ nhân hay là nhà nƣớc. 
Anh cảnh sát giao thông cƣời: Vậy là xƣa rồi. Tôi chỉ 
cần coi lái xe điều khiển xe qua ổ gà, ổ nƣớc, ổ điện... 
lập tức biết ngay xe nào của tƣ hay của công. 
 
Thí dụ cụ thể 
Một đôi vợ chồng đi chèo thuyền. Vốn lo xa, anh 
chồng bèn dạy vợ cách chèo 
.- Em hãy cầm lấy mái chèo. Giả vờ nhƣ anh bị một 
cơn đau tìm bất thình lình, em hãy tự mình đƣa 
thuyền vào bến nhé! 
Cô vợ làm theo và thuyền cập bến an toàn. Tối hôm 
ấy, khi vừa về nhà, thấy anh chồng đang xem tivi, cô 
vợ nói: 
- Anh yêu, giả vờ nhƣ em bị một cơn đau tim bất thình 
lình, anh hãy chuẩn bị bữa tối, dọn bàn ăn và rửa bát 
nhé! 
 
Tiễn nhau lần cuối  
  Có một bà cụ sau khi đi đám tang ngƣời bạn về....  
bà than thở với đám cháu: "không biết khi tao chết 
đi....có đƣợc ngƣời đi đƣa đông đúc nhƣ bà Hạnh 
không....."  
Cô cháu trả lời : "nếu bà chết...thì nên tránh tháng bảy 
và tháng tám....vì hai tháng này bà con đi nghỉ hè 
hết.... sẽ không có ngƣời đi đƣa đông đúc đâu bà 
ạ....." 
 
 Xin làm đám cưới cho con  
Ông Thành viết đơn xin làm đám cƣới cho con. 
 Trong đơn ông viết, "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam, Độc Lập, Hạnh Phúc" phía trên, sau đó là 
nội dung xin phép ...  
Khi nộp đơn tại xã, anh Xã Trƣởng, đảng viên, chất 
vấn:  
- Đơn ông viết thiếu rồi, không đầy đủ. 
 Ông Thành đáp:  
- Thƣa đồng chí Xã Trƣởng, thiếu chỗ nào?  
Xã Trƣởng chỉ vào đơn nói: 
 - Ông viết thiếu, phải viết là "Độc Lập, Tự Do, Hạnh  
Phúc", sao ông chỉ viết "Độc Lập, Hạnh Phúc" không  
có "Tự Do". 
 Ông Thành nói:  
- Tôi viết không thiếu, đồng chí xem lại, viết nhƣ đồng 
chí là dƣ thừa đó, vì nếu có "Tự Do", tôi đâu cần phải 
xin phép làm đám cƣới cho con ...  
Đồng Chí Xã Trƣởng ngồi đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ 
ông ấy đúng, cần phải "Đổi Mới" và "Thay Đổi"!!!!! 
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Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2012 
Trang Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm (8 số báo) 

Trang ngoài bìa sau 
Hình màu €150 €800 

Trang trong bìa sau 
Trắng đen   100   600 

1/2 trang trong 
Trắng đen     50   300 

1/4 trang trong 
Trắng đen     25   200 

1/8 trang trong 
Trắng đen     15   100 

 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 11-04-2012 đến 15-5-2012 
        stt ngày trả tiền Tên vùng số độc giả  số tiền  ghi chú 

       1 12-4-2012 Le Quoc Minh Borne 789  € 100,00  3 năm báo 

2 12-4-2012 Nguyen T.H. Hoofddorp 690  €   50,00  

 3 13-4-2012 Nguyen Thi Duc Leiden 733  €   30,00  

 4 16-4-2012 Nguyen Ngoc Duoc Zoetermeer 615  €   50,00  

 5 17-4-2012 Tieu Duong Thu Leuwarden 467  €   30,00  

 6 18-4-2012 Phan T.T.U. Nijmegen 381  €   30,00  

 7 20-4-2012 Huynh Tich Anh Leeuwarden 455  €   30,00  

 8 23-4-2012 Pham Van Thuan Purmerend 799  €   30,00  

 9 23-4-2012 Tran QH Diemen 559  €   35,00  

 10 23-4-2012 Truong TN Leiden 118  €   30,00  

 11 25-4-2012 Luu Trong Nghia Almere 16  €   50,00  

 12 25-4-2012 Nguyen TA Khang Heiloo 694  €   50,00  

 13 25-4-2012 Nguyen X.H. Helmond 315  €   30,00  

 14 25-4-2012 Lm. Nguyễn đức Minh Vlijmen 817  €   30,00  

 15 26-4-2012 Nguyen Xuan Ngon Ridderkerk 724  €   30,00  

 16 27-4-2012 Nguyen Phu Giau Houten 622  €   30,00  

 17 30-4-2012 Vertaalbureau Vietnam Leiden 1  €   60,00  2 năm báo 

18 2-5-2012 Nguyen Dien Lang Capelle ad Ijssel 154  €   90,00  2010-2013 

19 2-5-2012 Phan Thanh Son Hoorn 60  €   30,00  

 20 3-5-2012 Ho Thi Anh Nguyet Zwolle 436  €   30,00  

 21 3-5-2012 Nguyen Thi Sen Veldhoven 299  €   30,00  

 22 3-5-2012 Luu Van Bay Apeldoorn 423  €   60,00  

 23 3-5-2012 Tran Ba Tuan Nieuwegein 204  €   30,00  

 24 3-5-2012 Ho Van Phu Bergen op Zoom 241  €   30,00  

 25 4-5-2012 Tran V.A. Bergen op Zoom 240  €   60,00  

 26 4-5-2012 Nguyen Van Hung Eindhoven 687  €   60,00  2 năm báo 

27 7-5-2012 Nguyen Hong Son Schijndel 296  €   30,00  

 28 8-5-2012 Tran Van Thang Eindhoven 306  €   30,00  

 29 8-5-2012 Le The My Nieuwegein 345  €   30,00  

 30 9-5-2012 Vu Ngoc Phi Zwolle 706  €   30,00  

 31 10-5-2012 Truong Duc Hanh Arnhem 411  €   40,00  

 32 11-5-2012 Wincie Natuursteen Utrecht 

 

 € 100,00  quảng cáo 

33 11-5-2012 Nguyen V.D. Venlo 756  €   30,00  

 34 14-5-2012 Le Thanh Phong Veenendal 745  €   30,00  
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Lá thƣ toà soạn, 

Trong tháng vừa qua, VNNS đã nhận đƣợc nhiều đóng góp tinh thần cũng 
nhƣ vật chất của đồng hƣơng khắp nơi. Số lƣợng độc giả gia tăng, nhiều 
cơ sở kinh doanh của đồng hƣơng đã liên hệ với ban quản trị VNNS để 
đăng quảng cáo. Ðiều này khiến VNNS càng cố gắng hơn nữa để tờ báo 
ngày càng xứng đáng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cộng 
đồng ngƣời Việt chúng ta. 

Trong thời gian qua, chúng tôi rất vui mừng đón nhận nhiều bài vở đóng góp từ quý thân hữu và cộng tác viên.  
Ngoài những cộng tác viên thƣờng xuyên nhƣ Ðỗ Văn Bùi, Tiểu Yến Tử, Ông Năm Chuột, Thế Truyền, Mây 
Lang Thang, Tuyết Lê đã liên tục đóng góp những bài viết sâu sắc, hay Hoài Tâm Niệm và Miên Thụy với 
những dòng thơ nhẹ nhàng, hoặc Nguyễn Quyết Thắng với những dòng nhạc đầy tình tự quê hƣơng, trong số 
báo tháng 5 này chúng tôi mời quý độc giả thƣởng thức “Vòng quanh cộng đồng” qua cây bút Tam Hợp và bài 
viết thứ hai của chị Hoàng Hoàng-Mai về những kinh nghiệm chị đã trải qua trong thời gian sống dƣới chế độ 
CSVN. Hy vọng tất cả những bài viết này sẽ mang lại cho quý độc giả những giây phút thoải mái sau những 
ngày làm việc mệt mỏi. 

Số báo 250 kỳ tới với chủ đề Hè 2012 sẽ đƣợc phát hành cuối tháng 6. 

 

 Mùa hè cũng là mùa thi, chắc chắn rất nhiều con em chúng ta đã và đang bận rộn đèn sách để mong đạt kết 

quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Do vậy chúng tôi kêu gọi quý phụ huynh, thân hữu thông báo đến VNNS tên của 

con em hay bạn bè của mình vừa đậu các kỳ thi trung học hay đại học năm nay.  

 

Chúng tôi sẽ nêu danh các thí sinh vừa thi đậu lên trang “Bảng Vàng đề tên” nhƣ một niềm hãnh diện không 

những cho riêng các em và gia đình mà còn là niềm vui chung cho cộng đồng ngƣời Việt chúng ta. VNNS 

mong mỏi đón nhận nhiều đóng góp và sáng tác của quý vị thân hữu. Mọi thông báo và bài vở xin gửi về tòa 

soạn trƣớc ngày 15-06-2012 theo địa chỉ email sau đây: 

ngothuychuong@gmail.com. 

 

Trân trọng, 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 

 

                                                           

 
 

 

 
 

 
Khi trả tiền báo xin quí vị lưu ý:Ghi đầy đủ , Tên người nhận báo , địa chỉ , số độc giả. 

Số ngân hàng Cộng Đồng : Bank nr: 815519745 t.n.v. AVVN 

 

mailto:ngothuychuong@gmail.com
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090522/hoa-phuong-no-o-ha-noi3373.jpg
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