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L©i nói ÇÀu
Næm 2012, chúng tôi có soån m¶t cuÓn
sách nhÕ nhan ÇŠ là Nh»ng mänh hÒn nho nhÕ,
võn vËn chÌ có 24 Çoån væn ng¡n. Anh bån thân
cûa tôi ngõ š r¢ng:"CuÓn sách này mõng quá,
nên chêm thêm vài mänh hÒn n»a cho nó sôm
lên m¶t chút!" Anh bån tôi nói Çùa, nhÜng tôi
nhÆn thÃy anh ta nói dúng.
Næm nay, tu°i Çã chín muÒi, chÌ Ç®i gió th°i
là røng, tôi cÛng cÓ g¡ng "chêm thêm" theo š
cûa bån tôi.
CuÓn sách này cÛng nhÜ cuÓn sách trÜ§c,
không phäi là m¶t sáng tác m§i mà chÌ là m¶t
cuÓn sách ghi chép låi nh»ng Çoån væn ng¡n,
nhÜng ÇÀy Çû hÖn cuÓn trÜ§c. Nói rõ hÖn là
chúng tôi l¿a ch†n nhiŠu hÖn nh»ng phÀn h®p š
mình, lÃy trong các cuÓn sách cûa tôi Çã vi‰t, rÒi
ghi chép låi thành cuÓn "Nh»ng Mänh HÒn Nho
NhÕ ", tái bän có b° sung.
Trong cuÓn sách này có nh»ng Çoån væn lÆp
luÆn khô khan, giäi Çáp nh»ng vÃn ÇŠ, nh»ng š

6

tÜªng còn khúc m¡c; có nh»ng Çoån nghiên cÙu
tÌ mÌ vŠ væn hóa ViŒt Nam; nhÜng cÛng có nh»ng
Çoån væn tình cäm, mÖ màng, tÜªng nh§ quê
nhà, thÜÖng nh§ nh»ng ngÜ©i thân nay không
còn n»a.
ñoån væn "ThÜÖng nh§", bùi ngùi thÜÖng nh§
nh»ng ngÜ©i thân. Tôi nh§ cø Xu th°i sáo, cø
Ngáo æn thÎt chó, cø Di bán bánh mì, cø C†i sºa
xe Çåp, cø D†i chÀu væn, cø Nåi kéo xe, mø Vù
bán bánh Çúc, mø XÙng bánh bèo, mø MiŠu kËo
cau, v.v...
ñoån væn "TÜªng nh§", trích trong cuÓn Câu
Hò Ti‰ng Hát xÙ Hu‰ , tôi vi‰t Ç‹ k› niŒm 444 næm
ngày NguyÍn Hoàng vào trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa và
200 næm cÓ Çô Hu‰ ÇÜ®c ch†n làm kinh Çô cûa
nÜ§c ViŒt Nam.
ñoån væn "Hu‰ mình"; nh§ låi nh»ng ngày xa
xÜa. Ÿ Hu‰ có trÜ©ng QuÓc Tº Giám, trÜ©ng
QuÓc H†c (Khäi ñÎnh), trÜ©ng ñÒng Khánh, trÜ©ng
ThuÆn Hóa, trÜ©ng Phú Xuân, trÜ©ng HÒ ñ¡c Hàm,
trÜ©ng Pellerin, trÜ©ng Providence (Thiên H¿u); nÖi
Çây tÆp trung nhiŠu nhân tài kh¡p nÖi trên toàn
quÓc, nÖi Çây Çã Çào tåo bi‰t bao nhiêu anh
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hùng, chi‰n sï phøc vø cho ÇÃt nÜ§c trong chi‰n
tranh tØ næm 1945 Ç‰n næm 1975.
ñoån væn "Giao lÜu Væn hóa", trích trong
cuÓn S¡c thái Væn hóa ViŒt Nam. Chúng tôi nghï r
¢ng s¿ giao lÜu væn hóa gi»a các quÓc gia là
cÀn thi‰t Ç‹ phát tri‹n, Ç‹ ti‰n b¶. Tuy nhiên, cÀn
phäi bi‰t l¿a ch†n nh»ng gì h»u ích cho mình mà
không bÎ ÇÒng hóa.
ñoån væn "Suy tÜ ", trích trong cuÓn Tôn giáoChi‰n tranh và Hòa bình, tìm hi‹u nguyên nhân
sinh ra chi‰n tranh tôn giáo. v.v.
ñây là nh»ng mänh hÒn nho nhÕ räi rác
trong các cuÓn sách mà tôi vi‰t tØ næm 1995 Ç‰n
nay, næm 2016.
Trân tr†ng kính m©i quí vÎ.

Bºu BiŠn

Paris, 2016
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1- Âm nhåc Hu‰
(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 7- 9. Bºu BiŠn, 2002)

Môi trÜ©ng sinh-hoåt, gi†ng Hu‰, ngôn-ng»
Hu‰, tâm-hÒn ngÜ©i dân xÙ Hu‰ Çã hòa-h®p, k‰ttinh thành nhiŠu th‹ nhåc: hò, ca, xÜ§ng, hát,
nuôi dÜ«ng tinh-thÀn con ngÜ©i xÙ Hu‰ trong
cu¶c sÓng h¢ng ngày. Bà mË ru con ngû ÇÒng
th©i th° l¶ tâm s¿; ngÜ©i lao-Ç¶ng chân tay hát hò
Ç‹ tr® l¿c và làm vui trong công viŒc nhÜ chèo
Çò, xay lúa, giã gåo, kéo g‡, kéo lÜ§i. Làn ÇiŒu

10

trong âm nhåc Hu‰ phát sinh tØ cách sinh-hoåt;
væn-chÜÖng m¶c måc, thi-vÎ phän änh lÓi suy tÜ
và n‰p sÓng dân gian cûa nhiŠu th‰-hŒ Çã qua.
(Chúng tôi dùng ch» Hu‰ có nghïa là tÌnh ThØa
Thiên và thành phÓ Hu‰).
Xét vŠ cách ghi âm nhåc Hu‰ theo phÜÖng
pháp ghi nhåc Tây phÜÖng thì chÜa có s¿ ÇÒng š
nào vŠ cách ghi. M‡i ngÜ©i ghi m‡i cách. Vì
thông thÜ©ng nhåc ViŒt Nam có næm cung: h†,
x¿, xàng, xê, cÓng; còn nhåc Tây phÜÖng có bäy
cung: do, ré, mi, fa, sol, la, si. Có ngÜ©i lÃy nÓt
(note) h† tÜÖng dÜÖng nÓt do, låi có ngÜ©i lÃy nÓt
h† tÜÖng ÇÜÖng v§i nÓt sol. Các bài ca Hu‰, hò
Hu‰ có hÖi ai (buÒn man mác) nên có ngÜ©i lÃy
ré hÖi non, fa hÖi già, la hÖi non. Cái khó nhÃt cûa
ca Hu‰, hò Hu‰ là: có luy‰n, có láy, có rung, có ti
‰ng ÇŒm, ti‰ng lót. Tuy vÆy, chúng tôi vÅn ghi
chép låi m¶t sÓ bài theo phÜÖng cách Tây
phÜÖng và m¶t sÓ bài theo phÜÖng pháp c°
truyŠn cÓt gi» lÃy nét chính trong tØng làn ÇiŒu.
VŠ l©i væn trong âm-nhåc Hu‰ phÀn l§n thu¶c
loåi truyŠn khÄu. Chúng tôi g¥p các cø dân Hu‰
(trên 75, 80 tu°i) xin ghi låi vài câu hò, ti‰ng hát,
chúng tôi thÃy r¢ng cùng m¶t bài có nhiŠu ch»,
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nhiŠu câu, nhiŠu Çoån khác nhau, do Çó phäi so
sánh, chon l†c, sao cho gi» ÇÜ®c hÜÖng vÎ Hu‰
xÜa, sao cho Ç¶c-giä dÍ dàng cäm nhÆn.
ñã có khá nhiŠu sách nghiên-cÙu và sÜu-tÀm
âm-nhåc Hu‰; møc-Çích cûa chúng tôi không Çi
sâu vào s¿ nghiên-cÙu và sÜu-tÀm ÇÀy Çû các
bài bän. Chúng tôi d¿a vào nh»ng ÇiŒu hò, ÇiŒu
lš, câu ca, ti‰ng hát quen thu¶c Ç‹ trình-bày m¶t
cänh-quan t°ng-h®p âm-nhåc c°-truyŠn Hu‰
gÒm cä dân ca lÅn nh»ng giai-ÇiŒu bác-h†c
truyŠn-thÓng cûa vùng ÇÃt thÖ m¶ng có nhiŠu
næng-khi‰u væn-h†c, thÄm-mÏ.
Chúng tôi chú tr†ng ª âm-nhåc c°-truyŠn Hu
‰ tính cách ÇÎa-phÜÖng cûa âm-nhåc Çó. Không
th‹ nào nhÀm lÅn âm-nhåc Hu‰ v§i bài hát quan
h† B¡c Ninh, câu hò ñÒng Tháp hay ÇiŒu hát bài
chòi xÙ Quäng. Âm ÇiŒu câu hò, bài lš, câu ca
cûa xÙ Hu‰ ÇŠu mang màu s¡c Ç¥c-biŒt t¿-nhiên
cûa gi†ng Hu‰, m¶t âm v¿c rÃt hån hËp v§i
gi†ng nam hÖi ai, k‰t quä cûa s¿ bi‰n-thiên âmthanh gi†ng nói cûa dân t¶c ViŒt trên ÇÜ©ng nam
ti‰n, vÜ®t Çèo Ngang vào ÇÃt châu Ô, châu Lš
cûa Chiêm Thành, là ÇÃt xÙ Hu‰ ngày nay.
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Vì vÆy, khi nghe câu hò, ÇiŒu lš, l©i ca, ti‰ng
hát v§i gi†ng Hu‰ êm dÎu, ng†t ngào, v§i bän s¡c
tr» tình, lòng yêu quê-hÜÖng ÇÃt nÜ§c, nh»ng
ngÜ©i con xÙ Hu‰ tha phÜÖng cÛng nhÜ ngÜ©i ª
tåi ch‡, không khÕi bÒi hÒi xúc-Ç¶ng và nh»ng
ngÜ©i ViŒt ª các ÇÎa-phÜÖng khác không khÕi liêntÜªng Ç‰n m¶t vùng thiên-nhiên thÖ m¶ng Çã
m¶t th©i là kinh-Çô cûa cä nÜ§c.
N‰u ÇÜ®c nhÜ vÆy thì møc-Çích cûa chúng
tôi mong Ü§c Çã Çåt ÇÜ®c m¶t phÀn nào.
Âm nhåc Hu‰ là m¶t phÀn quš báu cûa vænhóa dân-t¶c ViŒt Nam, cÀn ÇÜ®c bäo tÒn.

*

*
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2- Hò Hu‰
(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 27-28. Bºu BiŠn, 2002)

Hò là ÇiŒu dân ca ViŒt Nam thÜ©ng hát trong
lúc lao Ç¶ng. Hu‰ có hò giã gåo, hò ô, hò lÖ, hò
xay lúa, hò kéo lÜ§i, hò mái nhì, hò mái ÇÄy, hò ru
con, v.v.. Nhìn chung, hò Hu‰ có Ç¶c-diÍn nhÜ
hò ru con, có ÇÓi Çáp nhÜ hò giã gåo, có ÇÒngdiÍn tÆp-th‹ nhÜ hò dô-ta, hò høi, hò khoan.
Hò Hu‰ thông-thÜ©ng Ç¥t theo th‹ song thÃt
løc bát hay løc bát ho¥c løc bát bi‰n th‹, nhÜng
cÛng có nh»ng câu hò sáng-tác theo th‹ t¿-do,
không hån ch‰ sÓ ch» cho m‡i câu, không hån
ch‰ sÓ câu cho m‡i bài, sáng-tác tùy theo cämhÙng cûa tác-giä. M‡i câu hò có th‹ dùng cho
nhiŠu ÇiŒu hò. Tác-giä hò Hu‰ Ça-sÓ là nghŒ-sï
bình-dân. Bên cånh các tác-giä bình-dân là các
nho-sï (cø ÇÒ, Än sï, quan vŠ hÜu) cÛng sáng-tác.
Tiêu bi‹u nhÃt là cø Ðng Bình Thúc Giå, nhà
nghiên-cÙu và sáng-tác hò và ca Hu‰. M¶t sÓ bài
cûa cø Çã ÇÜ®c in trong sách ‘ Bán buÒn mua vui
’ xuÃt bän næm 1954 và sách ‘Ti‰ng hát sông
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HÜÖng’ xuÃt bän næm 1972. NhiŠu ngÜ©i hò hay
ca Hu‰ nh»ng bài cûa cø sáng-tác mà không bi
‰t tác-giä, tÜªng là cûa nghŒ-sï dân-gian. Chúng
tôi chÌ sÜu-tÀm nh»ng th‹ loåi hò Hu‰ ph°-thông
nhÃt.
== 0 0 0 ==

3- Hò ru con
(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 28-29. Bºu BiŠn, 2002)

Ÿ miŠn B¡c thÜ©ng g†i hò ru con là hát ru
em , ª Hu‰ g†i là ru con hay hò ru con. Khi mË
bÆn công viŒc, bà thÜ©ng ru cháu hay chÎ ru em.
Hò ru con chÌ có m¶t làn ÇiŒu khoan-thai,
dÎu-dàng, êm-ái, nhÜng có khá nhiŠu l©i væn tr»tình, lãng-mån, sâu-s¡c ; thÜ©ng là nh»ng câu
ÇÜ®c truyŠn khÄu tØ th‰-hŒ này qua th‰-hŒ khác
ho¥c lÃy ra tØ nh»ng câu ca-dao phù-h®p v§i
tâm s¿ ngÜ©i ru.
Vì hò ru con chÌ có 2, 4 hay 6 câu ng¡n, nên
ngÜ©i mË thÜ©ng hò liên-tøc, h‰t bài này sang
bài khác ; Ç‰n khi con thiu thiu ngû, ngÜ©i mË tØ
tØ hå gi†ng, ÇÜa nhË tao nôi, rÒi Çi làm công viŒc
khác.
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Hò ru con thu¶c loåi truyŠn khÄu nên thÜ©ng
không bi‰t tên tác giä, không rõ xuÃt xÙ ; có th‹
do dân Hu‰ sáng-tác, mà cÛng có th‹ do dân ª
các nÖi khác sáng-tác nhÜng ÇÜ®c ngÜ©i dân Hu
‰ Üa thích. Dù tØ Çâu Ç‰n, hò ru con Çã bi‰n
dång vŠ âm-ÇiŒu và tØ-ng» Ç‹ trª thành hò Hu‰.
MiŠn B¡c có bài hát ru em :
Con gà cøc tác lá chanh,
Con l®n ûn Ìn mua hành cho tôi,
Con chó khóc ÇÙng khóc ngÒi,
MË Öi Çi ch® mua tôi ÇÒng riŠng.
Ÿ xÙ Hu‰ có bài hò ru con :
Con gà tøc tác lá chanh,
Con heo øt Ît Çòi hành Çòi tiêu,
Con chó khóc ÇÙng khóc ngÒi,
MË Öi Çi ch® mua tôi ÇÒng riŠng.
Hai bài này ch¡c h£n là m¶t, cûa m¶t tácgiä, nhÜng Çã thay Ç°i l©i theo ngôn-ng» ÇÎaphÜÖng. Dân B¡c nói con gà cøc tác, con l®n
ûn Ìn, dân Hu‰ nói con gà tøc tác, con heo øt Ît .
Hò ru con dùng âm ÇiŒu êm-dÎu, ÇÜa con
thÖ vào giÃc-ngû ngon lành ; còn l©i væn trong
câu hò là n‡i-niŠm tâm-s¿ cûa ngÜ©i ru.
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Câu hò ru con ª Hu‰ thÜ©ng ÇŠ cÆp Ç‰n tình
nghïa v® chÒng, tình mË con, tình yêu trai gái; có
nh»ng câu ngây-ngô, ng¶ nghïnh, vô-nghïa, chÌ
cÓt lÃy âm ÇiŒu êm-dÎu Ç‹ ru con ngû ; Çôi khi
thÃm-thi‰t, thân yêu nh¡c Ç‰n các ÇÎa-danh.

******

4- Hò mái nhì, hò mái Çäy
(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 78. Bºu BiŠn, 2002)

Hò mái nhì là hò nhÎp hai, æn nhÎp v§i mái
chèo ÇÜa t§i ÇÜa lui, ÇÄy nhË con thuyŠn thongthä trôi trên giòng sông.
Hò mái ÇÄy là ÇiŒu hò mái nhì nhÎp ÇiŒu
nhanh hÖn, không cÀn theo nhÎp chèo; thÜ©ng hò
trên nh»ng con thuyŠn chèo nhanh ; chû y‰u là
ÇÄy månh cho thuyŠn Çi nhanh.
Nh»ng Çêm tr©i trong sáng, thÜ©ng ÇÜ®c
nghe hò mái nhì trên sông HÜÖng, trên ÇÀm Hà-
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Trung, ÇÀm CÀu Hai, phá Tam-Giang. Hò mái nhì
nghe rÃt thanh-thoát, man-mác, chÖi-vÖi, ti‰ng
ngân nhË nhàng bay b°ng, rÒi hå thÃp lan r¶ng
trên m¥t nÜ§c, nhÜ ÇÜa tâm hÒn cô lái Çò Çi xa,
Çi thÆt xa vào thôn xóm ven b©; âm-ÇiŒu mÖmàng hòa-h®p v§i khung-cänh thiên-nhiên sông
nÜ§c.

========

5- Ca Hu‰
(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 163-168. Bºu BiŠn, 2002)

Ca Hu‰ là loåi nhåc c° Çi‹n có giai-ÇiŒu
hoàn-chÌnh. NgÜ©i Çàn cùng ngÜ©i thÜªng thÙc
là nh»ng khách tri âm. Ca Hu‰ xuÃt phát tØ nh»ng
tao-nhân m¥c-khách ª chÓn cung Çình, dÀn dÀn
phát tri‹n và ph° bi‰n trong m†i gi§i.
Ca Hu‰ khªi Çi‹m tØ lúc nào ?

18

Vì không có sº liŒu chính xác nên có nhiŠu š
ki‰n ÇÜ®c nêu ra, trong sÓ Çó, š ki‰n cûa cø Ðng
Bình Thúc Giå, m¶t nhà nghiên-cÙu và sáng tác
ca Hu‰, rÃt Çáng ÇÜ®c khäo xét nghiêm chÌnh.
Cø Çã Çoán ÇÎnh :"Duy ÇiŒu ca khÌ Çi‹m tØ Ç©i
nào, khi nào, sº thÖ không truyŠn låi; chÌ lÃy th©iÇåi yêu chu¶ng nghŠ væn mà Çoán, th©i khÌÇi‹m tØ Ç©i Hi‰u Minh".
(Sách Bán buÒn mua vui. Ðng Bình Thúc Giå ThÎ.
Khánh Quÿnh xuÃt bän næm1942; trang 3).

Ý ki‰n này có cÖ-sª lÎch-sº: Chúa NguyÍn
vào trÃn-thû ThuÆn Hóa, lÆp m¶t giang-sÖn riêng,
nhÜng chÜa °n ÇÎnh vì còn phäi chÓng Ç« tàn
quân cûa nhà Måc. Các Ç©i chúa k‰ ti‰p : chúa
Sãi NguyÍn Phúc Nguyên (1613-1635), chúa
NguyÍn Phúc Lan (1635-1648), chúa NguyÍn
Phúc TÀn (1648-1687) phäi chÓng Çánh ác liŒt v§i
chúa TrÎnh. ñ‰n Ç©i Hi‰u Minh NguyÍn Phúc Chu
(1691-1725) tình th‰ m§i °n ÇÎnh. BÃy gi© là th©i kÿ
thanh-bình thÎnh-trÎ, có Çû ÇiŠu-kiŒn cho s¿ pháttri‹n væn-hóa. Chúa là ngÜ©i m¶ Çåo, có tài vænchÜÖng, ham-mê nghŒ-thuÆt, låi trÎ-vì Ç‰n 34
næm.
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Hòa thÜ®ng Thích ñåi Sän, nhà sÜ Trung
QuÓc ÇÜ®c Chúa m©i sang Ç‹ ho¢ng-dÜÖng
Çåo-pháp, Çã ghi chuyŒn Chúa t¿ mình Çánh
trÓng chÀu cho Ç¶i tuÒng trong khi diÍn tuÒng.

(Thích ñåi Sän. Häi ngoåi kš s¿. ViŒn ñåi H†c Hu‰,
næm 1967)

NhÜ vÆy š-ki‰n cho r¢ng ca Hu‰ hình-thành
dÜ§i Ç©i chúa Hi‰u Minh NguyÍn Phúc Chu rÃt có
cÖ sª lÎch-sº.
XuÃt-phát tØ cung-Çình chúa NguyÍn, ca Hu
‰ là m¶t b¶ môn nghŒ-thuÆt Ç¥c-biŒt cûa vùng
ÇÃt Bình-TrÎ-Thiên. Không phäi ai cÛng ca Çúng
gi†ng ÇiŒu mà phäi ngÜ©i sinh trÜªng trong vùng
ÇÃt này, nhÃt là trong tÌnh ThØa Thiên m§i ca khÕi
tråi bË, vì r¢ng phäi phát âm Ç¥c-biŒt Hu‰. Cø
Ðng Bình Çã nhÆn xét :"Ca mà g†i là ca Hu‰ vì
thanh âm ngÜ©i Hu‰ hiŒp v§i ÇiŒu ca nÀy, mà
phía B¡c xÙ Hu‰ nhÜ ngÜ©i Quäng TrÎ v§i ngÜ©i
Quäng Bình cÛng ca ÇÜ®c; còn tØ Linh Giang dï
B¡c, Häi-Vân-Quan dï Nam, dÀu có ngÜ©i ca,
mà ca giÕi th‰ nào, cÛng có hÖi tråy-bË. ƒy là
câu chuyŒn ai cÛng bi‰t rÒi."
(Bán buÒn mua vui. Trang 3. Ðng Bình Thúc Giå ThÎ. Nhà
xuÃt bän Khánh Quÿnh)
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Xét vŠ m¥t âm nhåc, ca Hu‰ có hai âm ÇiŒu
: hÖi B¡c và hÖi Nam. ñiŒu B¡c vui vÈ, linh hoåt;
còn ÇiŒu Nam thì buÒn man mác (Các ÇiŒu hò
Hu‰, nhÃt là hò mái nhì, hò mái ÇÄy cÛng có Ç¥c
Çi‹m này). ñó là s¿ giao-lÜu v§i væn-hóa Chàm.
CÜ dân Hu‰ vÓn có gÓc là Thanh-NghŒ di dân
lÆp Ãp vào ThuÆn Hóa theo chân chúa NguyÍn
Hoàng. ñÃt ThuÆn Hóa xÜa thu¶c lãnh th° Chàm.
Cø Ðng Bình nhÆn ÇÎnh :"ñiŒu ca Chiêm
Thành rÃt ai oán, trong sº Çã có nói ca Hu‰ là
khúc ca Nam, th©i Nam Bình, Nam Ai quä là v°
theo thanh-ÇiŒu Chiêm Thành mà làm ra, không
nghi n»a."
(Ðng Bình Thúc Giå ThÎ. Sách Çã dÅn trên, trang 4)

TØ xÜa, ngÜ©i ta Çã bi‰t âm s¡c các bài hát
Chàm rÃt buÒn. Nam 1202, vua Lš Cao Tôn Çã
cho sÜu tÀm các bài hát Chàm. Næm 1044, vua
Lš Thái Tôn trong cu¶c chinh phåt Chàm Çã Çem
vŠ nh»ng cung n» cûa vua Chàm, bi‰t hát và
múa.
(Pierre Huard và Maurice Durand. Connaissance du ViŒt
Nam. Paris, 1954, trang 255)

Các nhåc-khí chính cûa ca Hu‰ là Çàn tranh,
Çàn nguyŒt, Çàn nhÎ, Çàn tÿ bà, sáo và sênh. ña
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sÓ nhåc-khí ViŒt Nam do các nhåc-công nghiêncÙu và cäi-bi‰n tØ các nhåc-khí Trung QuÓc và
Mông C°. NhÜng vào gi»a th‰-k› thÙ 18, ông
hoàng NguyÍn Phúc Døc (1727-1771), cháu n¶i
chúa NguyÍn Phúc Chu, con cûa LuÆn QuÓc
Công NguyÍn Phúc TÙ, sáng ch‰ ra cây Çàn Nam
CÀm Ç¥c-biŒt có tính cách dân t¶c Ç‹ nhÃn dÎp
cho Çúng v§i các ÇiŒu nam. Cây Çàn này qua th
‰ k› thÙ 19, ông hoàng Tùng ThiŒn VÜÖng còn gi»
ÇÜ®c và chÖi Çàn rÃt hay. NhÜng nay cách sº
døng dàn này Çã thÃt truyŠn.
ñåi Nam LiŒt TruyŒn TiŠn Biên (1852, quy‹n II,
t© 17 ab) có chép :" NguyÍn Phúc Døc giÕi thÖ,
có tài sáng tåo, tinh thông âm nhåc. Cây Nam
CÀm ÇÜ®c ngÜ©i Ç©i truyŠn tøng là do ông sáng
ch‰."
NhÜ vÆy, tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi th‰ k› thÙ 18, tåi
Phú XuÃn (Hu‰ ngày xÜa), ca Hu‰ Çã hình-thành
và xuÃt phát tØ dinh phû chúa NguyÍn, rÒi lÀn hÒi
lÜu-hành r¶ng rãi trong gi§i quan låi, sï phu.
Qua m¶t th©i gian loån låc, Ç‰n ÇÀu th‰ k›
19, sau khi vua Gia Long thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, ca
Hu‰ låi ÇÜ®c phát-tri‹n và thÎnh Çåt. M¶t sÓ
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hoàng-tº, công-chúa con vua Minh Mång sáng
tác l©i cho bài ca Hu‰. Ông hoàng Nam Sách rÃt
giÕi Çàn nguyŒt, Çã soån cuÓn NguyŒt CÀm Ph°,
ông hoàng Miên ThÄm (nhà thÖ Tùng ThiŒn VÜÖng)
soån cuÓn Nam CÀm PhÒ, ông hoàng Miên Trinh
(nhà thÖ Tuy Lš VÜÖng) sáng tác m¶t bài ca dài
nhan ÇŠ là Nam CÀm Khúc nhân dÎp tiÍn bån là
NguyÍn Væn Siêu vŠ B¡c, næm 1850.
M¶t danh cÀm th©i Çó là ñÄu NÜÖng n°i
danh v§i ti‰ng Çàn Nam CÀm. Cô là ngÜ©i ª An
C»u, Hu‰. Các nghŒ nhân giÕi vŠ Çàn ca Hu‰ tØ
cung Çình, dinh phû, gia-Çình quan quyŠn Ç‰n
ngoài dân gian, càng ngày càng nhiŠu. Trong bài
vi‰t vŠ âm nhåc Hu‰, Hoàng Y‰n Çã có ghi låi tên
tu°i các nghŒ sï th©i này.
(Hoàng Y‰n. La musique à Hu‰ trong nguyŒn san
Bulletin des Amis du Vieux Hu‰- Juillet- Septembre 1919,
trang 258-259).

TØ ÇÀu th‰ k› 20 Ç‰n næm 1945, ca Hu‰ ph°
bi‰n r¶ng rãi trong m†i gi§i nh© giao-thông thuÆnl®i và nh© phÜÖng-tiŒn truyŠn-bá ti‰n b¶ (dïa
nhåc ghi âm).
Th©i kÿ này ngÜ©i ta thÜ©ng nh¡c Ç‰n các
danh cÀm nhÜ ông Cä Soån, giÕi Çàn tranh, ông
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NgÛ ñåi (Vïnh Trân), cÆu Tôn Út n°i ti‰ng vŠ Çàn
nguyŒt, ông HÀu BiŠu (Ðng BiŠu) giÕi Çàn bÀu,
Çàn nhÎ và còn khá nhiŠu danh ca nhÜ cô Vïnh,
Çã ÇÜ®c hãng Pathé và cô NhÖn Çã ÇÜ®c hãng
Béka thâu thanh vào dïa hát.
*
ñÃt ThuÆn Hóa (Châu Ô, Châu Lš xÜa) do
vua Chàm Java Simhavanman (Ch‰ Mân) dâng
vua TrÀn Anh Tôn (1293-1314) làm sính lÍ cÜ§i
HuyŠn Trân Công chúa. Bi‰n cÓ lÎch-sº Çã làm
ÇÃt này thành cÖ ngÖ nhà NguyÍn và tØ Çó, cung
Çình xuÃt phát ca Hu‰, m¶t b¶ môn nghŒ-thuÆt
Ç¶c-Çáo có âm s¡c riêng biŒt, góp phÀn vào
nŠn âm nhåc chung cûa ÇÃt nÜ§c.

*

*

*
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6- Lš Hu‰
(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 207-219. Bºu BiŠn, 2002)

Lš Hu‰ là m¶t loåi hát rÃt Ç¥c biŒt, hòa h®p
gi»a hò bình dân và ca nhåc thính phòng, mang
hai Ç¥c-tính dân-gian và bác-h†c.
Lš là hát nhÜng còn có nghïa là làng. Lš là
m¶t loåi dân ca. BÃt cÙ ca dao nào cÛng có th‹
ÇÜa vào lš. N¶i dung ho¥c mÃy ch» ÇÀu cûa câu
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ca dao dùng Ç‹ Ç¥t tên cho làn ÇiŒu lš. Ví dø : lš
ng¿a ô, lš con sáo ª Hu‰; lš con quå, lš con cá,
lš cây chanh ª miŠn nam Trung ViŒt và Nam ViŒt.
ñ¥c biŒt lš hu‰ là nh»ng ca khúc hoàn-chÌnh
vŠ giai-ÇiŒu, chÙng tÕ nh»ng ngÜ©i sáng tác phäi
là nh»ng nhåc-công có trình Ç¶ nhåc-lš cao. Tên
g†i cûa phÀn l§n các làn ÇiŒu lš vØa có tính
cách bác-h†c, vØa có tính cách bình dân. Ví dø:
Lš Hoài Nam còn có tên là lš ChiŠu ChiŠu ho¥c lš
Qua ñèo; lš Giang Nam còn g†i là lš Con Sáo; lš
Ti‹u Khúc còn g†i là lš ChuÒn ChuÒn. Lš Hu‰ là
nh»ng bài hát chÖi trong dân gian, nhÜng cÛng
ÇÜ®c trình diÍn trong các bu°i ca nhåc thính
phòng nhÜ nh»ng bài ca Hu‰ chính thÓng.
M¶t Ç¥c Çi‹m n»a cûa lš Hu‰ là tuy cùng
m¶t n¶i dung, nhÜng do ti‰ng ÇŒm khác nhau,
nên có tên khác nhau. Ví dø : Bài lš Con Sáo n‰u
hát vui v§i ti‰ng ÇŒm tình tang thì g†i là lš Tình
Tang, n‰u hát buÒn v§i ti‰ng ÇŒm Ü hÜ thì g†i là lš
ThÀy Tu (hÖi ThiŠn).
XuÃt phát tØ xÙ Hu‰, các bài lš Çã lan truyŠn
kh¡p nÖi và bi‰n th‹ theo gi†ng nói cûa tØng ÇÎaphÜÖng, nhÃt là miŠn nam Trung ViŒt và Nam
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ViŒt. NhiŠu ÇiŒu lš Con Sáo ª B¡c và Nam mang
âm hÜªng cûa lš Con Sáo xÙ Hu‰. Lš Ng¿a Ô cûa
xÙ Hu‰ Çã vÜ®t Çèo Häi Vân Çi ngang Quäng
Nam bi‰n Ç°i thành bài lš Ba Con Ng¿a, rÒi vào
Nam ViŒt thành nhiŠu bài lš con ng¿a mang tên
các tÌnh Nam ViŒt (B‰n Tre, Gò Công, CÀn
ThÖ, ...). XÙ Hu‰ có vào khoäng 30 làn ÇiŒu lš.
Lš Hu‰ là m¶t hiŒn-tÜ®ng Ç¶c-Çáo trong nŠn
âm nhåc c° truyŠn cûa dân t¶c.
*

Lš Hoài Nam
(Lš ChiŠu ChiŠu, lš Qua ñèo)
PhÀn væn h†c
ChiŠu chiŠu d¡t bån qua Çèo.
Chim kêu bên n§ vÜ®n trèo bên ni.
PhÀn l©i ca
ChiŠu chiŠu d¡t bån Ö d¡t Ö bån Çèo
qua Çèo, ta là dèo qua Çèo.
Chim kêu chim kêu, tình kêu bên n§, Úy
oá! Chi rÙa! Chi rÙa! ÷i h«i vÜ®n trèo, vÜ®n
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trèo tà là ni bên ni, ta là ni bên ni, Öi h«i
vÜ®n trèo, trèo bên ni.

Lš ng¿a ô
PhÀn væn h†c
Ng¿a ô anh th¡ng kiŒu vàng,
ñem tra kh§p båc ÇÜa chàng vŠ dinh.
PhÀn l©i ca
Ng¿a ô í a ng¿a ô,
Yêng th¡ng kiŒu vàng, Öi bån chung tình,
Öi bån là bån mình Öi.
Yêng tra a yêng tra tra,
Yêng tra kh§p båc, b¶ løc låc ÇÒng Çen.
M¶t b¶ lá sen, dây cÜÖng nhu¶m th¡m,
M¶t c¥p tin tr¡ng, tình tang non tang tình.
Tình tang non tang tình.
Thi‰p ÇÜa chành dinh låi lên dinh,
Thi‰p ÇÜa chàng dinh låi lên dinh.

Lš tº vi
(Lš træm huê (1))
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PhÀn væn h†c
Tû vi dÀu dãi n¡ng sÜÖng,
Huê cam, huê quít bi‰t thÜÖng huê nào ?
Anh thÜÖng huê mÆn, huê Çào,
Còn bông huê cúc bi‰t vào tay ai ?
÷i này Öi ! Th¡m th¡m ch§ phai,
TÜªng nhÜ hoa lài mà låi thÖm lâu.
NgÜ©i Öi ch§ phø hoa ngâu,
Tham nÖi phú quí Çi hÀu mÅu ÇÖn.
Em tìm anh træm giÆn træm h©n;
Ð§c sao cho g¥p hÕi lòng sao thay ?
Có thÜÖng xích låi gÀn Çây.
ñØng còn mÖ Ü§c nÜ§c mây trên Çèo.
Trèo lên hòn Çá cheo leo,
Khác nào n‡i mË khóc nghèo phÆn con.
Tìm anh kh¡p cä núi non.
PhÀn l©i ca
DÀu dãi n¡ng Ö sÜÖng,
Tº vi a dÀu dãi n¡ng sÜÖng.
Huê cam tình nhÜ huê quít bi‰t hây hÖ
thÜÖng huê nào ?
Anh thÜÖng huê mÆn huê hÖ Çào,
Huê hây hÖ mÆn huê Çào,
Anh thÜÖng huê mÆn huê hÖ Çào,
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Còn bông m© nhÜ (2) huê cúc bi‰t hây
hÖ vào tay ai ?
÷i ngÜ©i Öi ! Th¡m th¡m ch§ phai ...

Lš nam xang
PhÀn væn h†c
I/ Làm ngÜ©i phäi có ngÛ luân,
N‰u mà thi‰u m¶t mÜ©i phân thËn
thuÒng.
II/ Giàu nghèo chÌ m¶t giÃc mÖ,
Sang giàu rÒi låi bÀn cÖ s¿ thÜ©ng.
III/ Giàu lòng nhân nghïa m†i bŠ,
M§i là Çá tåc vàng ghi ch» giàu.
PhÀn l©i ca
Làm ngÜ©i phäi có a luân ngÛ luân, a
luân ngÛ luân,
N‰u b¢ng tình nhÜ thi‰u m¶t a Öi a mÜ©i
phÀn mÜ©i phÀn thËn thuÒng.
U xang, u xang u liu phàn mÜ©i phân
mÜ©i phân thËn thuÒng.
Giàu nghèo chÌ m¶t a mÖ giác mÖ a mÖ
giÃc mÖ.
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Sang giàu tình nhÜ rÒi låi a i a bÀn cÖ,
bÀn cÖ s¿ thÜ©ng.
U, xang u xang liu, phàn bÀn cÖ, bÀn cÖ
s¿ thÜ©ng.
................................................................

Lš ta lš
PhÀn væn h†c
ñ‰n Çây thì ª låi Çây,
Bao gi© bén r‹ xanh cây m§i vŠ.
Ra vŠ ræng ÇÜ®c mà vŠ,
Non nÜ§c l©i thŠ anh Ç‹ låi cho ai ?
Træm næm ai ch§ bÕ ai,
ChÌ thêu thành gÃm, s¡t mài thành kim.
PhÀn l©i ca
T§i Çây thì ª mà låi Çây Ö,
Ta lš, lš tan tình Ö,
Ta lš lš tình tang a bån Öi a ta hò.
Anh vŠ ræng ÇÜ®c mà vŠ Ö ta.
Lš lš tan tình, Ö ta lš lš tình tang, a bån Ö,
a ta hò.
Non nÜ§c l©i thŠ anh Ç‹ låi cho ai a,
Ta lš lš tình tang a bån Öi, a ta hò.
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Lš då khúc

(Lš næm canh)
PhÀn væn h†c
Canh m¶t thÖ thÄn vào ra,
Ch© træng, træng x‰, ch© ba, ba tàn (3);
Canh hai th¡p ng†n Çèn loan,
Ch© ngÜ©i quân tº thª than Çôi l©i;
Canh ba sÜÖng nhu¶m cành mai,
Bóng træng em ng« bóng ai mÖ màng;
Canh tÜ xích cºa then vàng,
M¶t mình vò võ Çêm træng x‰ lÀn;
Canh næm mê mÄn tâm thÀn,
ñêm tàn, træng løn (4), rång Çông lên rÒi.
PhÀn l©i ca
Canh m¶t thÖ thÄn Öi ra vào, ra vào ra Öi
mà thÖ thÄn vào ra,
Ch© træng tình nhÜ træng x‰ a ôi a ch©
ba, ch© ba, ba tàn.
Th¡p ng†n Ö loan Çèn loan, Çèn loan Ö
mà th¡p ng†n Çèn loan.
Ch© ngÜ©i tình nhÜ quân tº a Ói a thª
than, thª than Çôi l©i.
........................................................
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Lš con sáo Hu‰
(BÓn ÇiŒu)

PhÀn væn h†c
Ai Çem con sáo sang sông,
Nên chi con sáo s° lÒng bay xa.
PhÀn l©i ca
I/ ñiŒu Giang Nam:
Ai a Ö Çem, ai Çem con sáo Ü hÜ hÜ
sang sang sang sang sang sang sông, con
sáo sang sông,
Tình bån sang sông Ü hÜ hÜ,
Tình bån con sáo sang sông Ü hÜ hÜ hÜ,
Nên a Ö chi, nên chi con sáo Ü hÜ hÜ
s° s° s° s° s° s° lÒng, con sáo s° lÒng tình
bån bay xa Ü hÜ hÜ, tình bån con sáo bay
xa Ü hÜ hØ.
II/ ñiŒu Hoài Xuân:
Ai Çem con sáo sang sông, Ç‹ cho Ç‹
cho con sáo Ö ngÜ©i Öi !
S° s° lÒng Öi ngÜ©i Öi Ö bay xa,
S° s° lÒng Öi ngÜ©i Öi bay xa.
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III/ ñiŒu tình tang:
Ai Çem con sáo sang sông,
ñ‹ cho Ç‹ cho con sáo ô tang ô tang
tình tang s° lÒng ô tang tình tang.
Xa bay xa là xa bay xa ô tang ô tang
tình tang.
Tình tan tình, ô tang tình tang, ô tang
tình tang.
IV/ ñiŒu lš n¶i hay lš ThÀy tu (HÖi thiŠn)
Ai Çem con sáo tình bån sang sông Ü
hÜ, làm ræng, nên chi, chi nên chi con sáo Ü
hÜ,
Nên chi, nên chi con sáo s° s° lÒng bay
xa Ü hÜ hÜ làm ræng nên chi nên chi con
sáo Ü hÜ a s° lÒng bay xa Ü hÜ bay xa.

Lš mÜ©i thÜÖng
(Lš tang tình)

PhÀn væn h†c
M¶t thÜÖng tóc bÕ Çuôi gà,
Hai thÜÖng æn nói m¥n mà có duyên,
Ba thÜÖng má lúm ÇÒng tiŠn,
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BÓn thÜÖng ræng láng, håt huyŠn kém
thua,
Næm thÜÖng c° hãy Çeo bùa,
Sáu thÜÖng nón thÜ®ng quai tua dÎu
dàng,
Bäy thÜÖng æn nói khôn ngoan,
Tám thÜÖng má phÃn låi càng thêm xinh,
Chín thÜÖng cô ngû m¶t mình,
MÜ©i thÜÖng m¡t bi‰c ÇÜa tình cho ta.
PhÀn l©i ca
M¶t thÜÖng tóc bÕ Çuôi gà,
Hai thÜÖng hai thÜÖng æn nói ô tang, ô
tang tình tang m¥n mà ô tang tình tang
duyên có duyên tình duyên có duyên ô tang,
ô tang tình tang, tình tan tình, ô tang tình
tang, ô tang tình tang.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lš giao duyên
PhÀn væn h†c
Cách phá Tam Giang em sang ngang
không Ç¥ng,
Ngo¡t v§i Öi chàng nghïa n¥ng còn Çây.
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PhÀn l©i ca
Cách phá Tam hây hÖ Giang em sang
không Ç¥ng, ngo¡t v§i Öi chàng, ngo¡t v§i Öi
chàng mà nghïa n¥ng tình thâm, ngo¡t v§i
Öi chàng nghïa n¥ng tình thâm hÖ.
Nh»ng câu hát khác theo ÇiŒu giao
duyên
1) Nh§ dòng HÜÖng Giang nh»ng Çêm cô
tÎch,
Nh§ ÇiŒu Nam Bình ti‰ng phách nhÎp
khoan thai.
2) Ai nh§ thÜÖng ai láng lai thÜÖng nh§,
Chút n»a ra vŠ có dang dª chi không?
3) Nh§ TruÒi có dâu, nh§ cau Nam Ph°,
Nh§ Çóa hoa hÜ©ng ÇÜ©ng Løc B¶ xinh
xinh,
Nh§ ch® Bao Vinh ghe mành tÃp nÆp,
Nh§ dáng con Çò ÇÒn lính tÆp sang
ngang.

Lš quÿnh tÜÖng
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(Lš dâng rÜ®u)
PhÀn væn h†c
Dao vàng Çem li‰c Çá vàng,
M¡t anh anh li‰c, m¡t nàng nàng ÇÜa.
Giä lÖ Çi kÈo thái gian (5) ng©,
R¢ng Çây thÜÖng Çó, bi‰t cÖ h¶i nào g¥p
nhau.
PhÀn l©i ca
Dao thì vàng dao thì vàng Çem li‰c Çá
vàng Ü.
M¡t anh tình nhÜ anh li‰c n°i m¡t nàng,
m¡t nàng ÇÜa, nàng ÇÜa.
Giä lÖ Çi kÈo thái gian (5) ng© Ö giä lÖ Çi,
kÈo thai gian ng©,
R¢ng Çây tình nhÜ thÜÖng Çó, bi‰t cÖ h¶i
nào g¥p nhau.

Lš v†ng phu
(Lš chàng Öi)

PhÀn væn h†c
MË thÜÖng con mÕi mòn Çôi m¡t,
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Thi‰p nh§ chàng ru¶t th¡t héo hon.
÷i chàng Öi !
Chi mà tŒ tŒ rÙa chàng,
Chi mà båc båc l¡m chàng.
Phø tình phàng duyên chi mÃy,
Thi‰p trông chàng má ch£ng thÃy chàng
Çâu !
÷i ngÜ©i tình nhÖn Öi !
PhÀn l©i ca
Phø tình Ö phành Ö duyên Ö chi hÖ mÃy
hÖ,
Thi‰p hÖ trông hÖ chàng nay thi‰p Ö
trông Ö chàng hÖ mà ch£ng thÃy Ö chàng
Ö Çâu !
÷i ngÜ©i Ö tình nhÖn Öi a chi mà tŒ, tŒ
l¡m Ö chàng Ö,
Chi mà båc, båc l¡m n©.
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Lš bÓn mùa
(Lš Huê tình)

Gió mùa xuân rÜng rÜng nÜ§c m¡t,
Nh§ t§i chàng ru¶t th¡t héo don (6).
(ñŒm và láy)
Gió mùa hè ti‰ng ve kêu d‰,
Mong nh§ chàng bóng x‰ træng lu (7).
(ñŒm và láy)
Gió mùa thu mË ru con lú (8),
Cha con Çã vui thú nÖi mô?
(ñŒm và láy)
Gió mùa Çông n¢m không thÃy bån,
Nh§ thÜÖng chàng nhiŠu Çoån Ç¡ng
cay.
(ñŒm và láy)
_______________
(1) huê : hoa.
(2) m© nhÜ : mà nhÜ.
(3) ba tàn : hoa tàn.
(4) træng løn : træng l¥n.
(5) thái giang : th‰ gian.
(6) héo don : héo hon.
(7) træng lu : træng m©.
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(8) con lú : con ngû.

*******

7- Hát chÀu væn Hu‰
(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 231-233. Bºu BiŠn, 2002)

Hát chÀu væn là loåi hát nghi lÍ, ÇÜ®c trình
diÍn trong các ngày lÍ cûa Çåo Thiên Tiên Thánh
Giáo.
Ÿ Hu‰, ñiŒn Hòn Chén là ÇŠn th© chính cûa
Çåo này. ñiŒn ÇÜ®c xây trên ÇÒi Ng†c Trän. Ng†c
Trän có nghïa là chén ng†c. ñÙng xa, ÇÒi Ng†c
Trän trông nhÜ chén ng†c lÆt úp cho nên còn g†i
là Hòn Chén. M¥c dÀu vua ñÒng Khánh Ç¥t tên
là HuŒ Nam ñiŒn, nhÜng trong dân gian vÅn g†i
là ñiŒn Hòn Chén.
ñiŒn Hòn Chén th© Thánh MÅu Thiên Y A Na
và m¶t sÓ chÙc vÎ thánh khác nhÜ nhÎ vÎ tôn ông
ThÜ®ng Thiên, ông Chín ThÜ®ng Ngàn, cô Ba Thoäi
Phû, v.v. . Hàng næm vào tháng ba và tháng bäy
âm lÎch, các ÇŒ tº t°-chÙc lÍ Vía rÃt tr†ng th‹. Có
hai truyŠn thuy‰t vŠ s¿ tích bà Thiên Y A Na:
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Theo ngÜ©i Chàm thì n» thÀn Po-Nagar, tÙc là
Thiên Y A Na, là hóa thân cûa nh»ng áng mây,
b†t nÜ§c. Ngài do tr©i sai xuÓng Ç‹ tåo lÆp trái
ÇÃt, phát sinh lúa gåo và các thÙ g‡ quš nhÜ
trÀm hÜÖng, kÿ nam.
Theo thuy‰t cûa ngÜ©i ViŒt thì bà Thiên Y A Na
giáng sinh ª núi ñåi An tÌnh Khánh Hòa. S¿ tích Çã
ÇÜ®c ông Phan Thanh Giän kh¡c vào bia và d¿ng
tåi Tháp Bà (Nha Trang) næm 1856, th©i T¿ ñÙc.
Ông Phan Thanh Giän Çã d¿a vào l©i các bô lão
thuÆt låi lúc ông Çi qua tÌnh Khánh Hòa.
Ngoài viŒc xuÃt hiŒn ª Khánh Hoà, bà Thiên Y
A Na còn xuÃt hiŒn ª nhiŠu nÖi khác, nhÜ làng Häi
Cát tÌnh ThØa Thiên. Dân làng này tôn sùng bà
nhÜ m¶t vÎ khai canh cûa làng và lÆp ÇŠn th©.
Trong nh»ng bu°i lÍ tåi ñiŒn Hòn Chén, viŒc
‘hÀu bóng’, còn g†i là ‘lên ÇÒng’, Çã trª thành
chính y‰u. NgÜ©i hát chÀu væn là nh»ng thÀy
cúng chuyên nghiŒp, hát v§i ban nhåc gÒm có
Çàn nguyŒt, Çàn nhÎ, trÓng, phách, thanh la phø
h†a.
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Væn chÀu là nh»ng bài vi‰t theo th‹ løc bát,
song thÃt løc bát, Çôi khi chen vào vài câu dài
ng¡n bÃt thÜ©ng.
Nhåc chÀu væn phong phú, Ça dång. Làn
ÇiŒu phø thu¶c vào l©i ca. CÃu trúc âm nhåc æn
kh§p v§i cÃu trúc n¶i dung. V§i ti‰t-tÃu nhanh,
dÒn dÆp, tåo nên cäm hÙng, phÃn chÃn, giúp
ngÜ©i lên ÇÒng nhÆp bóng hóa thân vào cõi thÀn
tiên. Gi†ng hát, ÇiŒu nhåc chÀu væn hòa lÅn v§i
khói hÜÖng trÀm nghi ngút, lung linh, hÜ äo nhÜ
thôi miên, lôi cuÓn con ngÜ©i vào th‰ gi§i mÖ hÒ,
huyŠn bí.
TØ næm 1954, sau cu¶c di dân tØ miŠn B¡c,
nhåc và l©i trong các bän chÀu væn Hu‰ Çã có
phÀn thay Ç°i, lÅn l¶n v§i chÀu væn miŠn B¡c.
Sau næm 1975, hát chÀu væn là loåi hát nghi lÍ
Çã trª thành nhåc thính phòng, nhiŠu nhåc-sï Çã
sáng tác l©i m§i trên nŠn nhåc cÛ.

==========
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8- TÜªng nh§

(Câu Hò ti‰ng Hát xÙ Hu‰. Trang 253-254. Bºu BiŠn, 2002)

Næm MÆu Ng† (1558) NguyÍn Hoàng vào
trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa, tính Ç‰n nay (2002) Çúng 444
næm.
Qua 9 Ç©i chúa, 13 Ç©i vua, xÙ Hu‰ Çã träi
qua m¶t chu‡i dài lÎch sº, có lúc thanh bình, thÎnh
vÜ®ng, an låc, nhÜng cÛng có lúc tang thÜÖng
ÇÀy nÜ§c m¡t, khæn tang.
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XÙ Hu‰ có cänh thiên nhiên, có sông HÜÖng,
có núi Ng¿ hòa h®p v§i cÃu trúc nhân tåo: am mi
‰u, Çình chùa, læng tÄm, tåo nên cänh ÇËp h»u
tình, nhÜng xÙ Hu‰ h¢ng næm phäi chÎu Ç¿ng
thiên tai bão løt buÒn thê thäm.
Chu‡i dài lÎch sº Çó, khung cänh thiên nhiên
Çó, qua nhiŠu th‰ hŒ, Çã änh hÜªng sâu xa vào
tâm hÒn con ngÜ©i xÙ Hu‰, cho ngÜ©i Hu‰ giàu
tình cäm, nhiŠu suy tÜ, có næng khi‰u væn h†c và
thÄm mÏ.
Chúng tôi, con cûa xÙ Hu‰, tha phÜÖng,
tÜªng nh§ vŠ quê cÛ, xin ch†n l¿a m¶t sÓ ÇiŒu
hò, ÇiŒu lš, câu ca, ti‰ng hát quen thu¶c trong
kho tàng quš báu cûa nŠn âm nhåc Hu‰ Ç‹ trình
bày m¶t cänh quan t°ng h®p âm nhåc c° truyŠn
Hu‰, Ç‹ k› niŒm 444 næm ngày NguyÍn Hoàng
vào trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa và 200 næm ngày cÓ Çô
Hu‰ ÇÜ®c ch†n làm kinh Çô (1802-2002).
Hu‰ Çã có m¶t th©i gian dài là kinh Çô cûa
nÜ§c ViŒt Nam.
* *

9- S¡c thái væn hóa ViŒt Nam
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(S¡c thái væn hóa ViŒt nam. L©i nói ÇÀu. Trang 9-10. Bºu BiŠn,
2005)

Theo quan-Çi‹m cûa U.N.E.S.C.O., væn-hóa
gÒm cä phi-vÆt-chÃt (væn-h†c, âm-nhåc, mÏthuÆt, tri‰t-h†c, tôn-giáo, v.v.) và vÆt-chÃt (lâu Çài,
cung ÇiŒn, chùa chiŠn, th©i trang, v.v.), nghïa là
tÃt cä nh»ng gì do con ngÜ©i sáng tåo Ç‹ nuôi
dÜ«ng cu¶c sÓng tinh-thÀn lÅn Ç©i sÓng vÆt-chÃt
cûa nhân-loåi.
Th©i Hùng VÜÖng có væn-hóa ñông SÖn cûa
ngÜ©i ViŒt c°; væn-hóa Sa Huÿnh (di chÌ ª Quäng
Ngãi) là væn-hóa cûa dân-t¶c Chæm (Chiêm
Thành); væn-hóa ñÒng Nai ª miŠn Çông Nam ViŒt
là væn-hóa cûa m¶t dân-t¶c nay Çã mÃt tích;
væn-hóa ¹c Eo ª miŠn tây Nam ViŒt là væn-hóa
cûa nÜ§c Phù Nam có nguÒn gÓc xa xÜa là cÜ
dân Nam DÜÖng QuÀn ñäo (Indonésie). NhÜ vÆy,
trong các væn-hóa c° trên lãnh-th° ViŒt Nam hiŒn
nay, chÌ có væn-hóa ñông SÖn là có liên-hŒ v§i
lÎch-sº væn-hóa ViŒt Nam.
HiŒn nay, còn có væn-hóa miŠn tây B¡c ViŒt
cûa ngÜ©i Thái, ngÜ©i MÜ©ng; væn-hóa miŠn
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Çông-b¡c B¡c ViŒt cûa ngÜ©i Tày, ngÜ©i Nùng;
væn-hóa Tây Nguyên ª cao-nguyên Trung ViŒt
(Kontum, Gia Lai, Darlac, Lâm ñÒng) cûa các t¶c
ngÜ©i Gia-rai, E-dê, Raglai, Churu ... thu¶c dòng
Nam ñäo và cûa các t¶c ngÜ©i Ba-na, Xê-Çæng,
CÖ-ho, MÖ-nông, Må (Chô Må), Xtiêng, ...thu¶c
dòng Nam Á; væn-hóa Khmer cûa ngÜ©i Miên ª
Trà Vinh, SócTræng; væn-hóa Hoa kiŠu ª Ch® L§n;
v.v.

* * *
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10- Giao lÜu væn hóa
(S¡c thái væn hóa ViŒt Nam. Trang 11, 12. Bºu BiŠn, 2004)

LÎch-sº là nh»ng viŒc trọng y‰u thu¶c vŠ quá
khÙ. Không ai có th‹ làm låi quá khÙ cûa m¶t
quÓc gia hay quá khÙ cûa m¶t nhân vÆt, không
ai có th‹ sºa Ç°i quá khÙ cûa mình. Các sº gia
chân chính không bao gi© vì š ÇÒ chính trÎ, vì
quyŠn l®i riêng tÜ mà bóp méo lÎch sº.
DÀu muÓn, dÀu không, dân t¶c ViŒt Nam
cÛng Çã có m¶t th©i gian dài bÎ lŒ thu¶c Trung
Hoa và bÎ Çô h¶ Pháp. ñây là m¶t cu¶c ti‰p xúc
væn hóa cÜ«ng bÙc. ñiŠu Çáng ghi nhÆn là dân
t¶c ViŒt Nam Çã bi‰t t¿ nguyŒn ti‰p nhÆn cái hay,
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cái tÓt cûa ngÜ©i khác Ç‹ làm giàu cho væn hóa
cûa mình.
M¶t Ç¥c Çi‹m khác là trong khi nhóm Bách
ViŒt ª miŠn nam Trung quÓc, tØ sông DÜÖng Tº trª
xuÓng, Çã hoàn toàn thành ngÜ©i Trung Hoa; lãnh
th° cûa h† thành m¶t phÀn lãnh th° cûa Trung
quÓc thì dân t¶c Låc ViŒt Çã không bÎ ÇÒng hóa
sau gÀn m¶t ngàn næm bÎ lŒ thu¶c nÜ§c kh°ng lÒ
Trung Hoa. M¶t hiŒn tÜ®ng Ç¥c biŒt khác n»a là
nh»ng ngÜ©i Trung Hoa di cÜ sang ÇÃt ViŒt bÎ viŒt
hóa, nhÜ ngÜ©i Mã LÜu, ngÜ©i Minh HÜÖng. Phäi
chæng, vì dân t¶c ViŒt Nam có tinh thÀn t¿ chû
månh më làm nŠn täng cho væn hóa dân t¶c
v»ng ch¡c.
Di sän væn hóa cûa m‡i quÓc gia ÇŠu có giá
trÎ, nhÜng chÜa phäi là hoàn häo, cho nên
s¿ giao lÜu væn hóa gi»a các quÓc gia là cÀn thi
‰t Ç‹ phát tri‹n, Ç‹ ti‰n b¶. Tuy nhiên, cÀn phäi bi
‰t gån Çøc khÖi trong, ti‰p nhÆn nh»ng gì h»u ích
cho mình mà không bÎ ÇÒng hóa.
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*

*

*

11- TÜ duy, s¡c thái
vÅn có bän chÃt riêng biŒt
(S¡c thái væn hóa ViŒt Nam. Trang 100-101. Bºu BiŠn, 2004)
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TÜ-tÜªng Nho giáo chi phÓi ÇÆm Çà tÀng l§p
nho sï ViŒt Nam. Nh»ng ngÜ©i cÀm quyŠn trÎ nÜ§c
ÇŠu là nho sï. Nho giáo là m¶t hŒ tÜ tÜªng chính
trÎ g¡n liŠn v§i th¿c tiÍn d¿ng nÜ§c, trÎ dân ( tu
thân, tŠ gia, trÎ quÓc, bình thiên hå ). Nh© Nho
giáo, các vÜÖng triŠu ViŒt Nam thÓng nhÃt ÇÜ®c
ÇÃt nÜ§c, loåi bÕ ÇÜ®c các lãnh chúa ÇÎa
phÜÖng. Nh© Nho giáo mà k› cÜÖng phép nÜ§c
ÇÜ®c tôn tr†ng, xã h¶i ÇÜ®c °n ÇÎnh qua m¶t th©i
gian dài.
TrÜ§c th©i ti‰p xúc væn hóa Tây phÜÖng, n‰p
sÓng cûa ngÜ©i ViŒt, tØ væn hóa vÆt chÃt Ç‰n væn
hóa tinh thÀn, vØa có vÈ giÓng n‰p sÓng Trung
Hoa, vØa có s¡c thái riêng biŒt. S¡c thái này v»ng
ch¡c, lâu dài hÖn nh»ng ÇiŠu ti‰p nhÆn. Ch» Hán
không còn ÇÜ®c dùng (chÌ dùng Ç‹ nghiên cÙu),
tÜ tÜªng Nho giáo Çã bi‰n th‹ (tam cÜÖng, ngÛ
thÜ©ng, tÙ ÇÙc Çã lu m©; tÜ tÜªng t¿ do, bình
Ç£ng, dân chû và tinh thÀn khoa h†c chi‰m Üu th
‰); lâu Çài Hán h†c hoàn toàn søp Ç°, nhÜng dân
t¶c ViŒt Nam vÅn còn Çó, ti‰ng ViŒt vÅn còn Çó,
tÜ duy, s¡c thái vÅn có bän chÃt riêng biŒt.
*

*

*
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12- Hình thành ch» QuÓc ng»
(S¡c thái væn hóa ViŒt Nam. Trang 113-119. Bºu BiŠn, 2004)

Vào th‰-k› thÙ 17, ngÜ©i BÒ-Çào-nha, ngÜ©i
Hòa-lan, ngÜ©i Pháp Ç‰n ViŒt Nam Ç‹ buôn bán.
Cùng lúc Ãy, các giáo sï dòng Tên thu¶c Thiên
chúa giáo La Mã cÛng Ç‰n ViŒt Nam, nhÜng v§i
møc-Çích truyŠn Çåo. Các giáo sï phäi h†c ti‰ng
ViŒt Ç‹ giäng Çåo. H† dùng mÅu t¿ La-tinh Ç‹ ghi
âm ti‰ng ViŒt. M¶t thÙ Ch» M§i ÇÜ®c hình thành
tØ Çó. Trong giai-Çoån ÇÀu Ch» M§i chÜa ÇÜ®c
hoàn hÕa và chÌ dùng Ç‹ truyŠn Çåo Thiên Chúa;
dÀn dà qua nhiŠu th‰-hŒ, ÇÜ®c cäi ti‰n và ÇÜ®c
dân-t¶c ViŒt Nam sº-døng trong m†i lãnh-v¿c
væn-hóa, xã-h¶i; ngày nay trª thành ch» QuÓc
ng».
DÜ§i th©i Pháp thu¶c, vào næm 1912, trong
cu¶c h¶i-thäo khoa-h†c t°-chÙc tåi Paris, linh
møc Léopold Cadière, ngÜ©i Pháp, Çã tuyên bÓ:
‘‘S¿ phát minh ra ch» QuÓc ng» là công lao cûa
ngÜ©i Pháp và công lao cûa Giám møc De
Rhodes’’ (Alexandre de Rhodes).
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Trong cuÓn QuÓc Væn Giáo Khoa ThÜ, l§p
D¿ bÎ, bài sÓ 72, biên soån dÜ§i th©i Pháp thu¶c
có nhÆn ÇÎnh: ‘‘...Các ông cÓ ngÜ©i Pháp và nhÃt
là cÓ Alexandre de Rhodes có công trong viŒc
Ç¥t ra lÓi ch» Ãy l¡m’’ (ch» QuÓc ng»).
M¶t sÓ h†c giä nhÜ ChÜÖng Thâu, ñinh Xuân
Lâm, Lê Væn Häo, Minh Hi‰n, VÛ Ng†c Phan cÛng
có nhÆn-ÇÎnh tÜÖng-t¿.
Næm 1985, Lê Væn Häo có š ki‰n:‘‘ Chính ông
(Alexandre de Rhodes) là ngÜ©i ÇÀu tiên Çã h†c
hÕi nghiên-cÙu các cung gi†ng trong ti‰ng ViŒt
Ç‹ hoàn thiŒn s¿ phiên âm ti‰ng ViŒt b¢ng ch»
cái La-tinh’’.
Næm 1989, VÛ Ng†c Phan kh£ng ÇÎnh: ‘‘. . .
ñiŠu ch¡c ch¡n là cÓ Alexandre de Rhodes là
ngÜ©i thông thåo ti‰ng ViŒt Nam nhÃt Çã có
công ÇÀu trong viŒc nghiên cÙu.’’
NgÜ®c låi v§i nh»ng nhÆn ÇÎnh trên, m¶t sÓ
các nhà sº-h†c, các nhà ngôn-ng»-h†c kh£ng
ÇÎnh:
- Alexandre de Rhodes không phäi là ngÜ©i
duy nhÃt có công sáng-tåo ra ch» QuÓc ng»;
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- Alexandre de Rhodes cÛng không phäi là
ngÜ©i ÇÀu tiên sáng-tåo ch» QuÓc ng»;
- Alexandre de Rhodes không phäi là ngÜ©i
giÕi ti‰ng ViŒt nhÃt trong sÓ các linh møc ÇÜÖng
th©i.
- ViŒc phiên âm ti‰ng ViŒt b¢ng mÅu t¿ Latinh có thêm các dÃu là công-trình cûa tÆp-th‹
các linh møc mà nh»ng ngÜ©i có công lao l§n
nhÃt là các linh møc Francisco de Pina (thÀy dåy
ti‰ng ViŒt cho Alexandre de Rhodes), Cristoforo
Borri, Gaspar d’Amaral (Gaspar do Amaral),
Antonio Barbosa và có s¿ Çóng góp cûa m¶t sÓ
ngÜ©i ViŒt.
- Alexandre de Rhodes có công hŒ-thÓng
hóa và chÌnh-lš các thành quä cûa nh»ng ngÜ©i
Çi trÜ§c.
Næm 1927, h†c giä Phåm Quÿnh nhÆn
ÇÎnh:‘‘Ch» QuÓc ng» là do các cÓ Tây sang
giäng Çåo bên ViŒt Nam Ç¥t ra vào ÇÀu th‰ k›
XVII ; các cÓ Çó, ngÜ©i BÒ ñào Nha có, ngÜ©i Ý
ñåi L®i có, ngÜ©i Pháp Lan Tây có, ch¡c cùng
nhau nghï Ç¥t, châm chÙc, sºa sang trong lâu
næm, chÙ không phäi m¶t ngÜ©i nào làm ra m¶t
mình vÆy’’.
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H†c giä ñào Duy Anh vi‰t:‘‘ThÙ ch» này (ch»
QuÓc ng») nguyên do các nhà truyŠn giáo KiTô
Ç¥t ra..... sau Çó hai nhà truyŠn giáo ngÜ©i Bô
ñào Nha, rÒi sau Ç‰n cÓ Alexandre de Rhodes
ngÜ©i Pháp t° chÙc låi thành m¶t thÙ ch» thông
døng trong giáo h¶i, tÙc là thûy t° cûa ch» QuÓc
ng» ngày nay’’.
Næm 1951, Georges Taboulet (Pháp) vi
‰t:‘‘ViŒc phiên âm ti‰ng ViŒt b¢ng ch» La-tinh,
Çi‹m thêm các dÃu quy Ü§c, là m¶t công lao
tÆp th‹ mà s¿ Çóng góp chû y‰u là linh møc De
Pina, Borri, Gaspar d’Amaral, Antonio Barbosa,
nhÜng linh møc De Rhodes thì có công hŒ thÓng
hóa, chÌnh lš và ph° bi‰n væn t¿ này’’.
Næm 1965, linh møc Phan Phát HuÒn có quan
Çi‹m:‘‘Cha ñ¡c LÒ không phäi là ngÜ©i ÇÀu tiên
sáng ch‰ ra ch» QuÓc ng», nhÜng là ngÜ©i có
công nhÃt trong viŒc tu sºa m¶t thÙ ch» Çang
trong th©i kÿ phôi thai"
Nhà sº h†c Hoa Kÿ Joseph Buttinger vi‰t:‘‘ Ch»
QuÓc ng» không phäi do Alexandre de Rhodes
sáng ch‰ ra nhÜ nhiŠu tác giä Çã nói Ç‰n, trong
Çó có giáo sï Gaspar d’Amaral (Gaspar do
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Amaral) và Antonio de Barbosa (Antonio Barbosa)
là hai tác giä ÇÀu tiên cûa cuÓn TØ Çi‹n BÒViŒt ... Alexandre de Rhodes Çã hoàn tÃt hŒ
thÓng hóa bän sao. ViŒc Çó không phäi dÍ làm’’.
Næm 1989, giáo sÜ Hoàng CÖ Thøy phát
bi‹u:‘‘Nói tóm låi, linh møc ñ¡c L¶ (Alexandre de
Rhodes) không phäi là ngÜ©i ÇÀu tiên sáng tåo ra
ch» QuÓc ng», ông chÌ có công ph° bi‰n r¶ng
rãi ch» QuÓc ng» v§i s¿ giúp Ç« vÆt chÃt rÃt ÇÀy
Çû cûa B¶ TruyŠn Giáo tåi La Mã næm 1651’’.
Chính Alexandre de Rhodes cÛng Çã vi‰t :
‘‘... Tuy nhiên công viŒc này ngoài nh»ng
ÇiŠu mà tôi Çã h†c ÇÜ®c nh© chính ngÜ©i bän xÙ
trong suÓt gÀn mÜ©i hai næm th©i gian mà tôi lÜu
trú tåi hai xÙ Cô-sinh (ñàng Trong) và ñông Kinh
(ñàng Ngoài), thì ngay tØ ÇÀu tôi Çã h†c v§i Cha
Francisco de Pina ngÜ©i BÒ ñào Nha, thu¶c H¶i
Dòng Giê-su ...’’
(Hu‰ XÜa và Nay, sÓ 59, trang 52).

Nhà ngôn ng» h†c Pháp Roland Jacques tìm
thÃy trong ThÜ ViŒn QuÓc Gia cûa Cung diŒn
Hoàng gia Ajuda ª Lisbonne, BÒ ñào Nha, m¶t
bÙc thÜ cûa Francisco de Pina vi‰t vào næm
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1623, gºi cho linh møc Khâm sai ª Macao
Jerómino Rodriguez nói vŠ viŒc truyŠn Çåo Thiên
Chúa và viŒc dùng mÅu t¿ La tinh Ç‹ ghi âm ti
‰ng ViŒt. Roland Jacques Çã công bÓ công trình
cûa ông vào næm 1995.
Theo tài liŒu này thì ngÜ©i tiên phong trong
công cu¶c sáng-tåo ch» QuÓc ng» là linh møc
Bô ñào Nha Francisco de Pina và có s¿ Çóng góp
cûa m¶t sÓ ngÜ©i ViŒt.
Alexandre de Rhodes vào nh»ng næm hoåt
Ç¶ng ª Thanh Chiêm (1626-1627), ông Çã ÇÜ®c
m¶t thi‰u niên ngÜ©i ViŒt dåy ông h†c ti‰ng ViŒt
và ÇÜ®c ông dåy ti‰ng BÒ ñào Nha. VŠ sau cÆu
thi‰u niên này trª thành thÀy giäng, có tên là
Raphael de Rhodes. (Hu‰ XÜa và Nay, sÓ 63, trang 79).
HÒng NhuŒ vi‰t trong cuÓn Công trình nghiên
cÙu ti‰ng ViŒt cûa ngÜ©i Thøy Sï ª kÈ ch® ñàng
Ngoài thì ‘‘Công trình này là công trình tÆp th‹, do
cä m¶t l§p ngÜ©i ÇÀu tiên t§i xÙ ta, b¡t ÇÀu tØ
ñàng Trong rÒi ra ñàng Ngoài, trong Çó nhiŠu
ngÜ©i thu¶c nhiŠu quÓc gia khác nhau, Ç¥c biŒt
là ngÜ©i ´, nhÃt là ngÜ©i BÒ. Alexandre de Rhodes
là ngÜ©i Çã sº døng tÃt cä thành quä cûa ngÜ©i
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Çi trÜ§c Ç‹ hoàn thành bÓn tác phÄm chû i‰u
ÇÜ®c phát hành næm 1651 tåi Rôma nÖi nhà in
cûa B¶ TruyŠn bá ñÙc tin, Çó là cuÓn Phép giäng
tám ngày, cuÓn Ng» pháp ti‰ng ViŒt, cuÓn TØ
Çi‹n ViŒt Bô La và phäi thêm cuÓn TØ Çi‹n Latinh
ViŒt (Index latini sermonis) n»a.’’
Alexandre de Rhodes (1593-1660) không phäi
là ngÜ©i duy nhÃt có công trong viŒc hình thành
ch» QuÓc-ng», nhÜng qua bÓn tác phÄm Phép
giäng tám ngày, Ng» pháp ti‰ng ViŒt, TØ Çi‹n
ViŒt-BÒ-La và TØ Çi‹n La tinh-ViŒt phát hành næm
1651 tåi La Mã, chÙng tÕ r¢ng ông Çã có công
nghiên-cÙu, chÌnh-lš và ph°-bi‰n ch» QuÓc ng».
Sau th©i Alexandre de Rhodes công viŒc
nghiên-cÙu và chÌnh-lš vÅn còn ti‰p-tøc Ç‰n ngày
nay.
Næm 1772, Pierre Pigneau de Béhaine biên
soån cuÓn tØ Çi‹n An nam - La tinh. Jean Louis
Taberd sº døng cuÓn tØ Çi‹n này Ç‹ hoàn-thành
cuÓn Nam ViŒt DÜÖng HiŒp T¿ VÎ và cuÓn T¿ vÎ La
tinh - An nam (Dictionarium Latino Annamitium).
Cä hai cuÓn này ÇÜ®c in tåi Serampore, Bengale,
næm 1838.
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Tóm låi, theo công-trình nghiên-cÙu cûa các
nhà ngôn-ng»-h†c và các nhà sº-h†c thì viŒc
sáng-tåo ra ch» QuÓc ng» là công-trình tÆp-th‹
cûa các giáo sï thu¶c nhiŠu quÓc-tÎch và có
s¿ Çóng góp tích-c¿c cûa m¶t sÓ ngÜ©i ViŒt.
Các giáo sï sáng-tåo ra ch» QuÓc ng» không
nh¢m møc-Çích phøc-vø cho væn-hóa ViŒt Nam;
møc-Çích cûa các giáo sï là sáng-tåo m¶t
phÜÖng-tiŒn giúp cho h† dÍ dàng truyŠn-bá Çåo
Thiên Chúa theo k‰-hoåch Kitô hóa toàn cÀu cûa
Giáo H¶i Thiên Chúa giáo La Mã.
(S¡c chÌ Romanus Pontifex ban hành vào ngày 18
tháng 01 næm 1454, dÜ§i th©i Giáo hoàng Nicholas, 14471455)

Tuy nhiên, trong th¿c t‰, ch» QuÓc ng» dÍ
Ç†c, dÍ vi‰t hÖn ch» Nôm, do Çó dân-t¶c ViŒt
Nam Çã khôn khéo sº døng nó Ç‹ phát-tri‹n ki‰nthÙc và væn-hóa.

*

*

*
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13- S¿ phát triÍn ch» QuÓc ng»
(S¡c thái væn hóa ViŒt nam. Trang 123-124. Bºu BiŠn, 2004)

Bu°i ÇÀu, nhà Nho không thích ch» QuÓc
ng», vì h† Çã quen ch» Hán và vì tinh-thÀn bäo
thû chÓng ngoåi xâm.
PhÀn ÇÃt Nam kÿ là thu¶c-ÇÎa s§m cûa Pháp,
các nhà Nho phän-kháng ít quy‰t-liŒt hÖn B¡c kÿ
và Trung kÿ. Pétrus Kš (TrÜÖng Vïnh Kš, 1837-1899)
và Paulus Cûa (Huÿnh TÎnh Cûa, 1830-1908) là
nh»ng ngÜ©i Thiên Chúa giáo La Mã, b¡t ÇÀu
dùng ch» QuÓc ng» Ç‹ dåy h†c.
Ÿ Nam ñÎnh, næm 1915 và ª Hu‰, næm 1918
còn t°-chÙc thi-cº b¢ng ch» Hán. ñó là hai t°chÙc thi-cº b¢ng ch» Hán cuÓi cùng. K‹ tØ Çó,
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ch» QuÓc ng» trª thành væn-t¿ chung cho toàn
quÓc.
Næm 1865, t© Gia ñÎnh báo, t© báo in b¢ng
ch» QuÓc ng» ÇÀu tiên ra Ç©i. ñây là t© báo
dùng Ç‹ công-bÓ nh»ng tin-tÙc và quy‰t-nghÎ
cûa chính-quyŠn thu¶c-ÇÎa Pháp. Sau Çó, các t©
báo cûa tÜ-nhân liên-ti‰p ra Ç©i:
- Phan Yên Báo cûa DiŒp Væn CÜÖng ra m¡t
næm 1898, qua næm sau bÎ cÃm;
- Nông C° Minh ñàm (1901), ghi sai chính tä
là Mín Çàm;
- Nh¿t báo tÌnh (1905);
- Løc tÌnh tân væn (1907);
- Nam kÿ ÇÎa phÆn (1908).
Báo chí càng ngày càng nhiŠu : N» gi§i
chung, ñuÓc nhà Nam, ThÀn Chung, Phø-n» tân
væn, v.v.
Ÿ Hà N¶i, báo-chí ra Ç©i chÆm hÖn vì B¡c kÿ
chÌ thu¶c quyŠn bäo-h¶ cûa Pháp sau næm 1883
(hòa Ü§c Quí Mùi). Tuy vÆy, ª Hà N¶i báo-chí vi‰t
b¢ng ch» QuÓc ng» cÛng nhiŠu: ñæng C° tùng
báo, H»u Thanh, Th¿c NghiŒp dân báo, Nam
Phong, Trung B¡c tân væn, v.v. T© Ng† báo ra
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m¡t næm 1930, Çã ÇÜa nhÆt báo lên trình-Ç¶ cao
v§i lÓi vi‰t væn rõ-ràng, ng¡n-g†n. T© báo này
chú-tr†ng thông-tin hÖn nghÎ-luÆn.

=========

14- BÙc ÇÀu cûa væn h†c ch» QuÓc
ng»
(S¡c thái væn hóa ViŒt nam. Trang 124-126. Bºu BiŠn, 2004)

Ÿ Nam kÿ, nhiŠu tác-phÄm ch» Hán ÇÜ®c
dÎch ra ch» QuÓc ng» rÃt s§m nhÜ TÙ ThÜ (1889),
Minh Tâm Bºu Giám (1891-1893), TrÜÖng Vïnh Kš
dÎch; C° Væn ChÖn Bºu (TrÜÖng Minh Kš dÎch).
ñ¥c-biŒt nhÃt là truyŒn Tam QuÓc Chí, truyŒn Tàu,
do m¶t ngÜ©i Pháp là ông Canavaggio, chû-
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nhiŒm báo Nông C° Mín ñàm, dÎch ra ti‰ng ViŒt
và Çæng trên báo này tØng kÿ m¶t, theo ki‹u
feuilleton cûa báo-chí Pháp.
ñÀu th‰-k› thÙ 20, ª Hà N¶i, væn-h†c Pháp
ÇÜ®c gi§i-thiŒu khá nhiŠu nhÜ thÖ ngø-ngôn cûa
La Fontaine (1621-1695); các vª hài kÎch cûa
Molière (1622-1673): TrÜªng giä h†c làm sang (Le
Bourgeois gentilhomme), Các bà thông thái (Les
Femmes savantes), NgÜ©i bŒnh tÜªng (Le Malade
imaginaire); ti‹u-thuy‰t Ba ngÜ©i ng¿-lâm pháo
thû (Les Trois Mousquetaires) cûa Alexandre
Dumas (1802-1870); Nh»ng kÈ khÓn cùng (Les
misérables) cûa Victor Hugo (1802-1885); Mi‰ng
da lØa (La Peau de chagrin) cûa Honoré De
Balzac (1799-1850); v.v.. lÀn-lÜ®t ÇÜ®c Çæng trên
các báo Nam Phong tåp chí, ñông DÜÖng tåp
chí.
Nhà xuÃt-bän Âu Tây tÜ-tÜªng (La pensée de
l’Occident) Çóng m¶t vai trò quan-tr†ng.
NgÜ©i có công nhiŠu nhÃt là NguyÍn Væn
Vïnh (1882-1936). Không nh»ng ông dÎch các tácphÄm ti‰ng Pháp ra ti‰ng ViŒt mà ông còn dÎch
tØ ti‰ng ViŒt ra ti‰ng Pháp. Ông là ngÜ©i ViŒt Nam
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ÇÀu tiên dÎch truyŒn KiŠu cûa NguyÍn Du ra ti‰ng
Pháp. Ông Çã gi§i-thiŒu và chú-thích uyên-bác
Ç‹ ngÜ©i Pháp hi‹u m¶t tác-phÄm ViŒt Nam. Lúc
ÇÀu ông cho Çæng trên hai t© báo Notre Journal
và Notre Revue tØ 1908 Ç‰n 1910, rÒi ti‰p-tøc
sºa-ch»a cho Ç‰n næm 1933 m§i công-bÓ toàn
truyŒn trên t© L’Annam Nouveau. Mãi Ç‰n næm
1942 m§i ÇÜ®c nhà xuÃt-bän Alexandre de
Rhodes in tåi Hà N¶i m¶t bän song ng» v§i minhh†a cûa Månh Quÿnh.
Trong cuÓn La Société Vietnamienne de 1882
à 1902, Paris, PUF, xuÃt bän næm 1971, NguyÍn
Væn Phong ghi trong phÀn thÜ-møc:
‘‘Des Michels (Abel), Kim-Vân Kiêu Tân Truyen,
publié et traduit pour la première fois par Des
Michels, Paris, 1884-1885.’’
NhÜ vÆy, Abel Des Michels, ngÜ©i Pháp Çã
dÎch ra ti‰ng Pháp cuÓn Kim-Vân KiŠu Tân TruyŒn
và cho công-bÓ ÇÀu tiên vào næm 1884-1885.

*

*
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15- BÜ§c ti‰n b¶ cûa væn xuôi ViŒt
Nam
(S¡c thái væn hóa ViŒt nam. Trang 126-128. Bºu BiŠn, 2004)

Ti‹u-thuy‰t ÇÀu tiên b¢ng ch» QuÓc ng» ra
Ç©i vào næm 1887 là truyŒn thÀy Lazaro Phiên cûa
NguyÍn Tr†ng Quán, m¶t ngÜ©i Thiên chúa giáo
La Mã. Sau Çó là các tác-phÄm cûa TrÜÖng Duy
Toän, TrÀn Chánh Chi‰u, Tân Dân Tº, Lê Hoàng
MÜu, NguyÍn Chánh S¡t. ñ¥c-biŒt là ông HÒ Bi‹u
Chánh, tác-giä cuÓn ti‹u-thuy‰t :‘‘Ng†n cÕ gió
Çùa’’ phÕng theo ti‹u-thuy‰t Les misérables cûa
Victor Hugo (1802-1885, nhà væn Pháp) và ti‹uthuy‰t ‘‘Cay Ç¡ng mùi Ç©i ’’ phÕng theo ti‹u-thuy
‰t Sans famille cûa Hector Malot (1830-1907, nhà
væn Pháp). VŠ sau, ông sáng-tác m¶t sÓ truyŒn có
bän-s¡c, phong-tøc Ç¥c-biŒt cûa ngÜ©i Nam kÿ,
nhÜ BÕ V®, BÕ ChÒng, Con nhà giàu, v.v. Cách
hành væn trong các ti‹u-thuy‰t ÇÀu còn rÜ©m-rà,
dài dòng; các tác-phÄm vŠ sau cûa ông giän-dÎ,
sáng sûa hÖn. CÓt chuyŒn nghiêng phÀn nào vŠ
thuy‰t giäng Çåo-ÇÙc.
Các nhà nho ÇÀu th‰-k› thÙ 20, vi‰t væn b
¢ng ch» QuÓc ng», còn chÎu änh-hÜªng cûa Hán
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h†c. Câu væn thÜ©ng dùng tØ thØa, dùng nhiŠu tØ
Hán, ÇÓi ch», ÇÓi câu theo lÓi biŠn ngÅu. ChÌ
riêng Phan K‰ Bính có cách hành-væn r¡n-rÕi,
sáng-sûa.
Thanh-niên, thi‰u-niên ViŒt Nam vào thÆp
niên hai mÜÖi, ba mÜÖi (th‰-k› 20), phäi tr¿c-ti‰p
h†c ti‰ng Pháp tØ lúc v« lòng. Do Çó h†c-sinh,
sinh-viên quen vi‰t bài nghÎ-luÆn b¢ng ti‰ng Pháp,
cho nên khi vi‰t ti‰ng ViŒt, cách hành-væn giÓng
nhÜ khi vi‰t b¢ng ti‰ng Pháp.
HÖn n»a, th‰-hŒ hai mÜÖi, ba mÜÖi (th‰ k› 20)
Ç†c ÇÜ®c nhiŠu sách báo Pháp, nên væn xuôi ViŒt
Nam, k‹ cä væn biên-khäo và nghÎ-luÆn, càng
ngày càng trª nên rõ-ràng, sáng-sûa, giän-dÎ. ñó
là nh»ng Ç¥c-tính cûa væn xuôi c°-Çi‹n Pháp.
Væn xuôi ViŒt Nam có m¶t bÜ§c ti‰n-b¶ rõrŒt. Nhóm T¿ L¿c Væn ñoàn mª ÇÀu cho bÜ§c ti
‰n trong lãnh-v¿c này.
VŠ n¶i-dung, ti‹u-thuy‰t ViŒt Nam cÛng chÎu
nhiŠu änh-hÜªng các trÜ©ng phái ti‹u-thuy‰t
Pháp, vì hÀu h‰t các nhà tân-h†c Çã Ç†c nhiŠu
tác-phÄm Pháp. B¡t ÇÀu là trÜ©ng phái lãngmån :
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- Tình-cäm, mÖ-m¶ng thì có TÓ Tâm cûa
Hoàng Ng†c-Phách; HÒn bÜ§m mÖ tiên cûa Khái
HÜng.
- Cách sÓng táo-båo cûa l§p thanh-niên tân
h†c thì có Nºa chØng xuân, Gia Çình, ThØa
t¿ cûa Khái HÜng.
- Phän-kháng ch‰-Ç¶ phong-ki‰n thì có
ñoån-tuyŒt, Lånh-lùng cûa NhÃt Linh (theo ki‹u
nh»ng tác-phÄm bu°i ÇÀu cûa George Sand v§i
ti‹u-thuy‰t luÆn-ÇŠ).
Væn-h†c ViŒt Nam ti‰n dÀn vào lãnh-v¿c
hiŒn-th¿c phê-phán theo gÜÖng cûa Gustave
Flaubert, Emile Zola :
- VÛ Tr†ng Phøng vi‰t Giông tÓ, SÓ ÇÕ và các
phóng-s¿ xã-h¶i.
- Tam Lang vi‰t Tôi kéo xe.
- NguyÍn Công Hoan vi‰t các truyŒn ng¡n
châm bi‰m.
- Ngô TÃt TÓ vi‰t T¡t Çèn.
- Lan Khai vi‰t LÀm than.
Riêng Chí Phèo cûa Nam Cao chÎu änhhÜªng phong-cách phân-tích tâm-lš nhân-vÆt.
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16- ThÖ M§i (1932-1945)
(S¡c thái væn hóa ViŒt nam. Trang 135-162. Bºu BiŠn,
2004)

Vào thÆp niên ba mÜÖi, báo-chí ViŒt Nam
phát-Ç¶ng phong trào ThÖ M§i. ThÖ M§i làm thay
Ç°i diŒn-måo và n¶i-dung thÖ ViŒt Nam.
ThÖ M§i theo lÓi thÖ Pháp. TrØ lÓi ÇÎnh-th‹
(poèmes à forme fixe nhÜ các th‹ thÖ Sonnet,
Rondeau), thÖ Pháp không hån-ch‰ sÓ tØ trong
m‡i câu, sÓ câu trong m‡i bài, không theo m¶t
quy-luÆt nhÃt-ÇÎnh, chÌ cÀn có vÀn và ÇiŒu.
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Trong thÖ M§i, sÓ tØ trong m‡i câu không nhÃt
ÇÎnh, nhÜ bài Ti‰ng trúc tuyŒt v©i cûa Th‰ L»:
(5 tØ)
(5 tØ)
(9 tØ)
(6 tØ)
(9 tØ)
(8 tØ)

Ti‰ng
C§

ÇÎch
sao

th°i
mà

Çâu
réo

Çây,
r¡t

?

LÖ lºng cao ÇÜa tÆn lÜng tr©i xanh ng¡t ,
Mây bay ... gió quy‰n, mây bay ...
Ti‰ng vi vút nhÜ khuyên van, nhÜ dìu d¥t,
NhÜ h¡t hiu cùng hÖi gió heo may .
(MÃy vÀn thÖ, tÆp m§i; ñ©i nay; Hà N¶i, 1941)

NhÜng cÛng có nh»ng bài, sÓ tØ không thay
Ç°i trong tØng câu, nhÜ bài Ti‰ng thu cûa LÜu
Tr†ng LÜ (1911-1991), m‡i câu có 5 tØ:

Em không nghe mùa thu,
DÜ§i træng m© th°n thÙc?
Em không nghe råo r¿c,
Hình änh kÈ chinh phu,
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Trong lòng ngÜ©i cô phø?
Em không nghe rØng thu,
Lá thu kêu xào xåc,
Con nai vàng ngÖ ngác
ñåp trên lá vàng khô?
(Ti‰ng thu, 1939)
Bài thÖ M§i ÇÀu-tiên là bài thÖ ngø-ngôn Con
ve và con ki‰n. Bài này ÇÜ®c NguyÍn Væn Vïnh
(1882-1936) dÎch tØ bài thÖ la Cigale et la Fourmi
cûa Jean de La Fontaine (1621-1695) và Çæng
trong ñông DÜÖng tåp-chí, sÓ 40, næm 1914:

Ve sÀu kêu ve-ve.
SuÓt mùa hè,
ñ‰n kÿ gió bÃc th°i;
NguÒn cÖn th¿c bÓi-rÓi.
M¶t mi‰ng cÛng ch£ng còn,
RuÒi b† không m¶t con,
Vác miŒng chÎu khúm-núm,
Sang chÎ ki‰n hàng xóm,
Xin cùng chÎ cho vay
Dæm ba håt qua ngày.
‘‘TØ nay sang tháng hå,
Em låi xin Çem trä.
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TrÜ§c thu, thŠ ñÃt Tr©i!
Xin Çû cä vÓn l©i.’’
Tính ki‰n ghét vay cÆy,
Thói Ãy ch£ng hŠ chi:
‘‘N¡ng ráo chú làm gì?’’
Ki‰n hÕi ve nhÜ vÆy.
Ve r¢ng:‘‘Luôn Çêm ngày
Tôi hát, thiŒt gì bác.’’
Ki‰n r¢ng:‘‘XÜa chú hát?
Nay thº múa coi Çây.
Nguyên bän ti‰ng Pháp:
La Cigale et la Fourmi

La Cigale, ayant chanté
Tout l’Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
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Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’Oût, foi d’animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n’est pas prêteuse ;
C’est là son moindre défaut.
‘‘Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien dansez maintenant.’’
Jean de la Fontaine
ñ‰n næm 1932, Phan Khôi (1887-1960) c°-võ
thÖ M§i và cho Çæng trong Phø-n» tân-væn bài thÖ
Tình già :

Hai mÜÖi bÓn næm xÜa,
M¶t Çêm vØa gió låi vØa mÜa,
DÜ§i ng†n Çèn m©, trong gian nhà nhÕ,
ñôi cái ÇÀu xanh, kŠ nhau than thª:
‘‘Ôi ! Çôi ta tình thÜÖng nhau thì vÅn n¥ng,
Mà lÃy nhau h£n Çà không Ç¥ng;
ñ‹ Ç‰n n‡i tình trÜ§c phø sau,
Chi cho b¢ng s§m liŒu mà buông nhau!’’
..................... ...
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TØ ÇÃy, báo-chí thÜ©ng cho Çæng thÖ M§i, c°
Ç¶ng thÖ M§i. Các nhà thÖ M§i chÎu änh-hÜªng
trÜ©ng phái lãng-mån Pháp nhÜ Th‰ L», Xuân
DiŒu, Huy CÆn, Hàn M¥c Tº, Thanh TÎnh, NguyÍn
VÏ, T‰ Hanh, Thu HÒng, v.v.; m¶t sÓ chÎu änhhÜªng trÜ©ng phái tÜ®ng-trÜng Pháp nhÜ LÜu
Tr†ng LÜ, ñoàn Phú TÙ, v.v. . ThÖ tÜ®ng-trÜng chú
tr†ng Ç‰n nh»ng Ãn-tÜ®ng vŠ cäm giác, tách r©i
khÕi lš-trí, lš-luÆn. Th¿c ra, cách dùng tØ-ng» ÃntÜ®ng chÌ là phÜÖng-thÙc Ç‹ diÍn-Çåt cäm-xúc;
cho nên trong thÖ g†i là thÖ trÜ®ng-trÜng thÜ©ng
bi‹u-hiŒn tình-cäm lãng-mån.
Bài thÖ Màu th©i gian cûa ñoàn Phú TÙ (19101989) là thÖ tÜ®ng-trÜng, nhÜng cÛng là thÖ lãngmån:

S§m nay ti‰ng chim thanh
Trong gió xanh
Dìu vÜÖng hÜÖng Ãm thoäng xuân tình.
Ngàn xÜa không lånh n»a, TÀn-phi
Ta l¥ng dâng nàng
Tr©i mây phäng-phÃt nhuÓm th©i-gian.
Màu th©i-gian không xanh,
Màu th©i-gian tím ngát.
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HÜÖng th©i-gian không nÒng,
HÜÖng th©i-gian thanh thanh.
Tóc mây m¶t món chi‰c dao vàng
Nghìn trùng e lŒ phøng quân-vÜÖng
Træm næm tình cÛ lìa không hÆn
Thà nép mày hoa thi‰p phø chàng.
Duyên træm næm dÙt Çoån
Tình m¶t thûa còn hÜÖng
HÜÖng th©i-gian thanh thanh
Mau th©i-gian tím ngát.
(Ngày nay)
Xuân DiŒu (1916-1985) ti‰p thu tính nhåc ÇiŒu
cûa Paul Verlaine (1844-1896, thi-sï Pháp), cho
nên trong thÖ có nhåc.
Paul Verlaine chú tr†ng vŠ âm ÇiŒu:
''De la musique avant toute choses . . ."
Paul Verlaine
Sau dây xin trích dÅn vài câu thÖ cûa thi sï
Paul Verlaine:
* ''Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville.''
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* ''Ô triste, triste était mon âme
A cause, à cause d'une femme.''
* ''Voici des fruits, des pleurs, des feuilles et
des branches
Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour
vous. ''
ThÖ cûa Xuân DiŒu ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i Üa thích
nh© š tÙ cªi mª, nhÜng cÛng nh© âm ÇiŒu nhË
nhàng, thanh thoát, dÍ cäm :
L©i kÏ n»

Khách ngÒi låi cùng em trong chÓc n»a;
V¶i-vàng chi, træng sáng quá, khách Öi !
ñêm nay r¢m, y‰n tiŒc sáng trên tr©i;
Khách không ª, lòng em cô-Ç¶c quá.
Khách ngÒi låi cùng em Çây gÓi lä,
Tay em Çây, m©i khách ngä ÇÀu say;
ñây rÜ®u nÒng. Và hÒn cûa em Çây,
Em cung kính Ç¥t dÜ§i chân hoàng-tº.
Ch§ Çåp hÒn em !
Træng tØ viÍn xÙ
ñi khoan-thai lên ng¿ ÇÌnh tr©i tròn;
Gió theo træng tØ bi‹n th°i qua non;
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ch¥t.

BuÒn theo gió lan xa tØng thoáng r®n,
Lòng kÏ-n» cÛng sÀu nhÜ bi‹n l§n,
Ch§ Ç‹ riêng em phäi g¥p lòng em;
Tay ái ân du-khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tÓt em xin nguyŠn dŒt võng.
ñÄy h¶ hÒn em triŠn-miên trên sóng,
Trôi phiêu-lÜu không v†ng b‰n hay gành,
Vì mình em không ÇÜ®c quÃn chân anh,
Tóc không phäi nh»ng dây tình vÜ§ng-víu.
Em s® l¡m. Giá bæng tràn m†i nÈo;
Tr©i ÇÀy træng lånh-lëo suÓt xÜÖng da.
NgÜ©i giai-nhân: b‰n Ç®i dÜ§i cây già;
Tình du khách: thuyŠn qua không bu¶c

L©i kÏ-n» Çã v« vì nÜ§c m¡t.
Cu¶c yêu-ÇÜÖng gay-g¡t vÎ làng chÖi.
NgÜ©i viÍn-du lòng bÆn nh§ xa khÖi,
G« tay vÜ§ng Ç‹ theo l©i gió nÜ§c.
Xao xác ti‰ng gà. Træng ngà lånh buÓt.
M¡t run m©, kÏ-n» thÃy sông trôi.
Du-khách Çi,
Du-khách Çã Çi rÒi.
(Ngày nay)
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Giøc giã

Mau v§i chÙ, v¶i vàng lên v§i chÙ !
Em, em Öi, tình non Çã già rÒi,
Con chim hÒng, trái tim nhÕ cûa tôi,
Mau v§i chÙ ! Th©i gian không ÇÙng Ç®i.
Tình th°i gió, màu yêu lên phÃp ph§i.
NhÜng Çôi ngày, tình m§i Çã thành xÜa,
N¡ng m†c chÜa tin, hoa røng không ng©,
Tình yêu Ç‰n, tình yêu Çi, ai bi‰t.
Trong g¥p g« Çã có mÀm ly biŒt;
Nh»ng vÜ©n xÜa, nay Çoån tuyŒt dÃu hài.
GÃp Çi em, anh rÃt s® ngày mai;
ñ©i trôi chäy, lòng ta không vïnh viÍn.
VØa xÎch gÓi chæn, m¶ng vàng tan bi‰n,
Dung nhan xê Ç¶ng, s¡c ÇËp tan tành;
Vàng son ÇÜÖng l¶ng lÅy bu°i chiŠu xanh,
Quay m¥t låi: cä lÀu chiŠu Çã v«.
Vì chút mây Çi, theo làn vút gió,
Bi‰t th‰ nào mà chÆm rãi, em Öi ?
Sáng nay, sÜÖng xê xích cä chân tr©i,
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Giøc hÒng nhan thiên di vŠ cõi b¡c.
Ai nói trÜ§c lòng anh không phän tr¡c,
Mà lòng em, sao låi ch¡c trÖ trÖ ?
Hái m¶t mùa hoa lá thuª mæng tÖ,
ñÓt muôn n‰n sánh m¥t tr©i chói lói.
Thà m¶t phút huy hoàng rÒi ch®t tÓi,
Còn hÖn buÒn le lói suÓt træm næm.
Em vui Çi, ræng nª ánh træng r¢m;
Anh hút nhøy cûa m‡i gi© tình t¿.
Mau v§i chÙ, v¶i vàng lên v§i chÙ !
Em, em Öi ! Tình non Çã già rÒi ...
(Ngày nay)
VÛ Hoàng ChÜÖng (1916-1976) ti‰p-thu tính
buÒn-rÀu cûa Charles Baudelaire (1821-1867, thisï Pháp). HÀu h‰t thÖ cûa Charles Baudelaire
ÇÜ®m vë buÒn rÀu. Xin trích dÅn bài L'Ennemi
cûa Charles Baudelaire:
L'Ennemi

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage,
Traversé çà et là par de brillants soleils;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
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Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits
vermeils.
Voilà que j'ai touché l'automne des idées,
Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,
Où l'eau creuse des trous grands comme des
tombeaux.
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une
grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?
vie,

- Ô douleur ! ô douleur ! Le Temps manger la
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le coeur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie !

ThÖ cûa VÛ Hoàng ChÜÖng cÛng chán nän,
rÀu rï nhÜ thÖ cûa Charles Baudelaire:
ñ©i tàn ngõ hËp

GÓi väi m¶ng phong hÀu
Vàng son m© gác xép
BØng tÌnh mÜa còn mau
ChiŠu tàn trong ngõ hËp
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MÜa lùa gian gác xép
Ngày tr¡ng theo nhau qua
Lá rÖi ÇÀy ngõ hËp
ñ©i hiu hiu x‰ tà.
Ôi ta Çã làm chi Ç©i ta
Ai Çã làm chi lòng ta
Cho Ç©i tàn tå lòng bæng giá
SÜÖng mong manh quånh ch§m thu già
Mäi mê theo s¿ nghiŒp
Quá tr§n l« giàu sang
MÜa rÖi chiŠu ngõ hËp
Lá vàng bay ng°n ngang
Dìu vÜÖng nhau mÜÖi chi‰c lá khô vàng
Xuân Ç©i chÜa hÜªng kÎp
Mây mùa thu Çã sang
GiÃc hÒ nghe phÃt ph§i
C© bi‹n nhÎp mÖ màng
ñÜ©ng hoa son phÃn Ç®i
Áo Ãm vŠ xuân sang
ChÆp ch©n kim Óc giai nhân
Gió lånh ÇÜa vèo
Khoa danh trên gÓi røng tàn theo
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Nao nao Çàn sáo phai dÀn
Hånh phúc tàn theo
Nºa gÓi thê nhi lá røng vèo
Song hÒ lÖ lºng khép
GiÜ©ng chi‰u Äm hÖi mÜa
Chiêm bao m© thoáng hÜÖng thØa
Tan rÒi m¶ng ÇËp
Ôi th©i xÜa
Ta Çã làm chi Ç©i ta xÜa
Ta Çã dùng chi Ç©i ta chÜa
Thiên thu ng© s¿ nghiŒp
ChiŠu mÜa rÒi Çêm mÜa
Gió lùa gian gác xép
ñ©i tàn trong ngõ hËp.
(Nhà xuÃt bän ñÒng
Nai)
Huy CÆn làm nhiŠu thÖ lãng-mån: ñËp xÜa,
NgÆm ngùi, Thu rØng, Áo tr¡ng, ChiŠu xuân, BuÒn
Çêm mÜa, Tình t¿, ñi gi»a ÇÜ©ng thÖm, Tràng
giang, Vån lš tình, Nhåc sÀu, v.v.
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ThÖ Huy CÆn mÖ màng nhÜ ánh ‘‘træng lu x‰
nºa mái tình sÀu ’’; äo não, buÒn rÀu nhÜ m¶t
bu°i ‘‘chiŠu Çông tàn, lånh xuÓng t¿ tr©i cao ’’.
Tình t¿

Sáng hôm nay hÒn em nhÜ tû áo,
Ý trong veo là lÜ®t x‰p tØng Çôi.
Áo ÇËp chÜa anh ! Hoa th¡m thêu Ç©i,
Áo mÖ Ü§c anh bÆn giùm chi‰c nhé.
Vàng rång cùng xanh, hÒng cÜ©i v§i tía,
Xin m©i anh ch†n hình s¡c yêu ÇÜÖng.
HÒn em Çây Çû muôn ánh nghê thÜ©ng,
Anh hãy bÆn hÒn em màu sáng chói.
Anh có bi‰t, hôm nay là ngày h¶i
Cûa lòng ta. Em trÀn thi‰t, trang hoàng.
Anh Çã vŠ; em nghe dÜ§i chân vang
Hoa lá nª v§i chuông rŠn gi†ng th¡m.
Thuª ch© Ç®i, ôi, th©i gian rét l¡m,
ñ©i tàn rÖi cùng sao røng canh thâu;
Và træng lu x‰ nºa mái tình sÀu,
Gió than thª bi‰t mÃy l©i van vÌ ?
Lòng em nh§ lòng anh tØ vån k›,
G¥p hôm nay nhÜng hËn Çã ngàn xÜa.
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Yêu gi»a Ç©i mà hÒn ª trong mÖ,
Tình r¶ng quá, Ç©i không biên gi§i n»a.
ñây cºa m¶ng lòng em, anh hãy mª.
Màu thanh thiên r©i r®i gió long lanh:
HÒn nh§ thÜÖng em ÇŒt áo dâng anh.
(Lºa thiêng, Huy CÆn, 1940)

Nhåc sÀu

Ai ch‰t Çó ? Nhåc buÒn chi l¡m th‰ !
ChiŠu mÒ-côi, Ç©i rét mÜ§t ngoài ÇÜ©ng;
PhÓ Çìu hiu màu Çá cÛ lên sÜÖng.
SÜÖng hay chính bøi phai tàn lä-tä ?
TØng ti‰ng lŒ: Ãy m¶ng sÀu úa lá.
Chim vui Çâu ? Cây Çã gãy vài cành.
Ôi chiŠu buÒn ! Sao n¡ng quá mong
manh !
Môi tái nhåt nào cÜ©i mà héo vÆy !
Ai ch‰t Çó ? Trøc xoay và bánh ÇÄy.
ChiŠu Çông tàn, lånh xuÓng t¿ tr©i cao,
Xe tang Çi vŠ tÆn th‰ gi§i nào ?
Không lºa Ãm, ch¡c hÒn buÒn l¡m Çó.
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Thê lÜÖng vÆy mà ai Çành lìa bÕ
TrÀn gian sao ? ñây thành phÓ Çang quen,
NhÜng chÓc rÒi nÈo v¡ng Çã xa miŠn
ñÜ©ng sá lå thôi lånh lùng bi‰t mÃy !
Và ng¿a Öi, Çi nhÎp Ç¢m, ch§ nhäy
KÈo thân Çau, chÜa quên nŒm ÇÜ©ng Ç©i.
Ai Çi ÇÜa, xin ÇÜa t§i tÆn nÖi.
Ch§ quay låi nºa ÇÜ©ng mà làm tûi
NgÜ©i Çã ch‰t. - M¶t vài ba ÇÀu cúi,
Dæm bäy lòng thÜÖng xót Ç‰n bên mÒ
ñ‹ cho hÒn khi s¡p xuÓng hÜ vô
Còn ÇÜ®c thÃy trên m¥t ngÜ©i Ãm áp
Hình dáng cu¶c Ç©i tØ Çây xa t¡p.
Xe tang Çi, xin ÇÜ©ng ch§ gÆp ghŠnh !
Không gian ôi, xin hËp b§t mông mênh,
o não quá tr©i buÒn chiŠu vïnh biŒt !
Và ngÜ©i n»a, ti‰ng gió buÒn thê thi‰t
Xin l¥ng giùm cho nhË b§t cô ÇÖn
Hàng c© Çen là bóng quå chÆp ch©n
Báo tin xÃu, dÅn hÒn ngÜ©i Çã x‰...
Ai ch‰t Çó ? Nhåc buÒn chi l¡m th‰ !
Kèn Çám ma hay Ãy ti‰ng Çau thÜÖng
Cûa cu¶c Ç©i ? Ai rút t¿ trong xÜÖng
Ti‰ng nÙc nª gªi gió ÇÜ©ng quånh quë !
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SÀu chi l¡m tr©i Öi ! ChiŠu tÆn th‰ !
(Lºa thiêng, Huy CÆn, 1940)
Các nhà thÖ lãng mån ViŒt Nam làm khá
nhiŠu thÖ vŠ tình yêu.
Trong giây phút chånh lòng, Th‰ L» thÜÖng
nh§ ngÜ©i yêu:
Giây phút chånh lòng

‘‘Anh Çi ÇÜ©ng anh, tôi ÇÜ©ng tôi,
Tình nghïa Çôi ta có th‰ thôi.
ñã quy‰t không mong sum h†p n»a,
BÆn lòng chi n»a lúc chia phôi ?
‘‘Non nÜ§c ÇÜÖng ch© gót lãng du,
ñâu Çây v£ng ti‰ng hát chinh phu,
Lòng tôi phÖi ph§i quên thÜÖng ti‰c
ñÜa tiÍn anh ra chÓn häi hÒ.
‘‘Anh Çi vui cänh lå, ÇÜ©ng xa,
ñem chí bình sinh dãi n¡ng mÜa,
Thân Çã hi‰n cho Ç©i gió bøi,
ñâu còn lÜu luy‰n chút duyên tÖ ?
‘‘RÒi có khi nào ng¡m bóng mây
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ChiŠu thu ÇÜa lånh gió heo may,
DØng chân trên b‰n sông xa v¡ng,
Chånh nh§ tình tôi trong phút giây.
‘‘Xin anh cÙ tÜªng bån anh tuy
Giam hãm thân trong cänh n¥ng nŠ,
VÅn Ç‹ hÒn theo ngÜ©i lÆn ÇÆn,
VÅn h¢ng trông Ç‰m bÜ§c anh Çi ’’.
LÃy câu khäng khái tiÍn ÇÜa nhau,
Em muÓn cho ta ch£ng thäm sÀu.
NhÜng chính lòng em còn th°n thÙc,
BuÒn kia em giÃu ÇÜ®c ta Çâu?
Em ÇÙng nÜÖng mình dÜ§i gÓc mai,
Vin ngành sÜÖng Ç†ng, lŒ hoa rÖi,
CÜ©i nâng tà áo ÇÜa lên gió,
Em bäo: hoa kia khóc h¶ ngÜ©i.
RÒi b‡ng ngØng vui cùng l£ng l¥ng,
Nhìn nhau bình thän lúc ra Çi.
NhÜng trong khoänh kh¡c Ö th© Ãy,
ThÃy cä muôn Ç©i hÆn biŒt ly.
Næm næm theo ti‰ng g†i lên ÇÜ©ng,
Tóc l¶ng tÖi b©i gió bÓn phÜÖng.
MÃy lúc thÅn th© trông trª låi,
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ñ‹ hÒn mÖ t§i bån quê hÜÖng.
Ta muÓn lòng ta cÙ lånh lùng,
Gác tình duyên cÛ th£ng ÇÜ©ng trông.
Song le hÜÖng khói yêu ÇÜÖng vÅn
Phäng phÃt còn vÜÖng vÃn cånh lòng.
Hôm nay tåm nghÌ bÜ§c gian nan,
Trong lúc gÀn xa pháo n° ran.
RÛ áo phong sÜÖng trên gác tr†,
L¥ng nhìn thiên hå Çón xuân sang.
Ta thÃy xuân nÒng th¡m kh¡p nÖi,
Trên ÇÜ©ng r¶n rã ti‰ng Çua cÜ©i,
ñ¶ng lòng nh§ bån xuân næm Ãy
Cùng ng¡m xuân vŠ trên khóm mai.
Lòng ta tha thi‰t ÇÜ®m tình yêu,
NhÜ cänh tr©i xuân luy‰n n¡ng chiŠu,
M¡t lŒ Ç¡m trông miŠn cách biŒt,
Phút giây chØng mÕi gÓi phiêu lÜu. . .
Cát bøi tung tr©i - ñÜ©ng vÃt vä
Còn dài - NhÜng hãy tåm dØng chân,
TÜªng ngÜ©i trong chÓn xa xæm Ãy
Ch£ng bi‰t vui buÒn Çón gió xuân.
(MÃy vÀn thÖ, Th‰ L», tÆp m§i)
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Xuân DiŒu yêu v¶i vã nhÜ s® th©i-gian Çánh
c¡p tình yêu. Xuân DiŒu thúc døc ngÜ©i yêu:‘‘Mau
v§i chÙ ! Th©i-gian không ÇÙng Ç®i ’’, ‘‘GÃp Çi em,
anh rÃt s® ngày mai;’’, ‘‘Thà m¶t phút huy hoàng
rÒi ch®t tÓi, con hÖn buÒn le lói suÓt træm næm ’’.
M¶t bu°i chiŠu lånh, Xuân DiŒu tÜÖng tÜ :
TÜÖng tÜ, chiŠu. . .

B»a nay lånh, m¥t tr©i Çi ngû s§m;
Anh nh§ em, em h«i ! Anh nh§ em.
Không gì buÒn b¢ng nh»ng bu°i chiŠu êm
Mà ánh sáng m© dÀn cùng bóng tÓi.
Gió lÜ§t thÜ§t kéo mình qua cÕ rÓi;
ñêm bâng khuâng Çôi mi‰ng lÄn trong
cành;
Mây theo chim vŠ dÅy núi xa xanh
TØng Çoàn l§p nhÎp nhàng và l¥ng lë.
Không gian xám tÜªng s¡p tan thành lŒ.
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Thôi h‰t rÒi, còn chi n»a Çâu em !
Thôi h‰t rÒi, gió gác v§i træng thŠm,
V§i sÜÖng lá røng trên ÇÀu gÀn gÛi.
Thôi Çã h‰t h©n ghen và giÆn d‡i !
(ñÜ®c giÆn h©n nhau sung sÜ§ng bao nhiêu
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Anh m¶t mình, nghe tÃt cä bu°i chiŠu
Vào chÀm chÆm ª trong hÒn hiu quånh.
Anh nh§ ti‰ng. Anh nh§ hình. Anh nh§ änh
Anh nh§ em, anh nh§ l¡m ! Em Öi !
Anh nh§ anh cûa ngày tháng xa khÖi,
Nh§ Çôi môi ÇÜÖng cÜ©i ª phÜÖng tr©i;
Nh§ Çôi m¡t ÇÜÖng nhìn anh Çæm Ç¡m.
Gió bao lÀn tØng trÆn nh§ thÜÖng Çi,
- Mà k› niŒm, ôi, còn g†i ta chi . . .
hai)

( ThÖ thÖ, Xuân DiŒu, in lÀn thÙ

Xuân DiŒu yêu nÒng nhiŒt; trái låi, tình yêu
cûa Huy CÆn nhË nhàng, cao quš, bao la, ÇiŠm
Çåm nhÜ yêu m¶t ngÜ©i bån:
Vån lš tình

NgÜ©i ª bên tr©i, ta ª Çây;
Ch© mong phÜÖng n†, ngóng phÜÖng nÀy.
TÜÖng tÜ Çôi chÓn, tình ngàn d¥m,
Vån lš sÀu lên núi ti‰p mây.
N¡ng Çã x‰ vŠ bên xÙ bån;
ChiŠu mÜa trên bãi, nÜ§c sông ÇÀy.
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Trông v©i bÓn phía không nguôi nh§,
DÖi Ç¶ng hoàng hôn thÃp thoáng bay.
CÖn gió hiu hiu buÒn tiÍn biŒt,
Xa nhau chÌ bi‰t nh§ vÖi ngày.
Chi‰u chæn không Ãm ngÜ©i n¢m m¶t
ThÜÖng bån chiŠu hôm, sÀu gÓi tay.
( Lºa thiêng, Huy

CÆn)

Cái yêu ‘‘l£ng lÖ ’’ cûa NguyÍn Bính hiŠn lành,
Ç‹ thÜÖng, chÃt phác nhÜ cái yêu cûa m¶t nông
dân:
L£ng lÖ

Láng giŠng Çã ÇÕ Çèn Çâu,
Ch© em æn dÆp mi‰ng giÀu, em sang.
ñôi ta cùng ª m¶t làng
Cùng Çi m¶t ngõ, v¶i vàng chi anh ?
Em nghe h† nói mong manh,
Hình nhÜ h† bi‰t chúng mình . . . v§i nhau.
Ai làm cä gió, Ç¡t cau,
MÃy hôm sÜÖng muÓi cho giÀu Ç° non ?
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Bính )

( Tâm hÒn tôi, NguyÍn

T.T.Kh. có chÒng mà ‘‘VÅn giÃu trong tim
bóng m¶t ngÜ©i ’’; vÅn lo s®: ‘‘N‰u bi‰t r¢ng tôi
Çã lÃy chÒng, Tr©i Öi ! NgÜ©i Ãy có buÒn không ’’.
Hai s¡c hoa Ti-gôn

M¶t mùa thu trÜ§c, m‡i hoàng-hôn,
Nh¥t cánh hoa rÖi ch£ng thÃy buÒn,
Nhu¶m ánh n¡ng tà qua mái tóc,
Tôi ch© ngÜ©i Ç‰n v§i yêu ÇÜÖng.
NgÜ©i Ãy thÜ©ng hay ng¡m lånh-lùng,
Dãi ÇÜ©ng xa vút bóng chiŠu phong
Và phÜÖng tr©i th£m m© sÜÖng cát,
Tay vít dây hoa tr¡ng chånh lòng.
NgÜ©i Ãy thÜ©ng hay vuÓt tóc tôi,
Thª dài trong lúc thÃy tôi vui,
Bäo r¢ng:‘‘Hoa giÓng nhÜ tim v«,
Anh s® tình ta cÛng v« thôi !’’
Thuª Çó nào tôi Çã hi‹u gì
Cánh hoa tan-tác cûa sinh-ly,
Cho nên cÜ©i Çáp:‘‘Màu hoa tr¡ng,
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Là chút lòng trong ch£ng bi‰n suy.’’
ñâu bi‰t lÀn Çi m¶t l«-làng,
DÜ§i tr©i Çau-kh° ch‰t yêu-ÇÜÖng,
NgÜ©i xa-xæm quá! Tôi buÒn l¡m,
Trong m¶t ngày vui pháo nhu¶m
ÇÜ©ng ...
TØ ÇÃy, thu rÒi, thu låi thu,
Lòng tôi còn giá Ç‰n bao gi©?
ChÒng tôi vÅn bi‰t tôi thÜÖng nh§...
NgÜ©i Ãy, cho nên vÅn h»ng-h©.
Tôi vÅn Çi bên cånh cu¶c Ç©i,
Ái-ân låt-lëo cûa chÒng tôi.
Mà tØng thu ch‰t, tØng thu ch‰t,
VÅn giÃu trong tim bóng m¶t ngÜ©i.
BuÒn quá ! Hôm nay xem ti‹u-thuy‰t,
ThÃy ai cÛng ví cánh hoa xÜa,
NhÜng hÒng t¿a trái tim tan-v«,
Và ÇÕ nhÜ màu máu th¡m pha !
Tôi nh§ l©i ngÜ©i Çã bäo tôi,
M¶t mùa thu trÜ§c rÃt xa xôi,
ñ‰n nay tôi hi‹u thì tôi Çã...
Làm l« tình duyên cÛ mÃt rÒi!
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Tôi s® chiŠu thu ph§t n¡ng m©,
ChiŠu thu, hoa ÇÕ røng, chiŠu thu,
Gió vŠ lånh-lëo chân mây v¡ng,
NgÜ©i Ãy sang sông ÇÙng ngóng Çò.
N‰u bi‰t r¢ng tôi Çã lÃy chÒng,
Tr©i Öi ! NgÜ©i Ãy có buÒn không
Có thÀm nghï Ç‰n loài hoa ... v«
T¿a trái tim phai, t¿a máu hÒng.
T.T.Kh.
(1937, Ti‹u-thuy‰t thÙ bäy)
Bài thÖ Hai s¡c hoa Ti-gôn cûa T.T.Kh., ÇÜÖng
th©i ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i hâm-m¶. Báo-chí phÕngÇoán, bàn-cäi nhiŠu vŠ tên tác-giä, nhÜng cho Ç
‰n nay vÅn chÜa ai bi‰t tên thÆt cûa tác-giä.
ThÖ M§i cªi-mª, t¿-do trong s¿ bi‹u-hiŒn
cäm-xúc và tình-cäm cûa thi-nhân theo lÓi sÓng
phóng-khoáng cûa ngÜ©i phÜÖng Tây. ThÖ M§i
vÜ®t ra khÕi s¿ chØng-m¿c, e-dè cûa thÖ c°-Çi‹n
ViŒt Nam. Tuy nhiên, trong thÖ M§i ViŒt Nam, nhìn
chung vÅn còn ít nhiŠu änh-hÜªng thÖ ñÜ©ng.
Bài Tràng Giang cûa Huy CÆn có š-tÙ và âmÇiŒu thÖ ñ° Phû :
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Bâng khuâng tr©i r¶ng nh§ sông dài.
H.C.

Sóng g®n tràng giang buÒn ÇiŒp ÇiŒp,
Con thuyŠn xuôi mái nÜ§c song song,
ThuyŠn vŠ nÜ§c låi, sÀu træm ngä;
Cûi m¶t cành khô låc mÃy dòng.
LÖ thÖ cÒn nhÕ gió Çìu hiu,
ñâu ti‰ng làng xa vãn ch® chiŠu,
N¡ng xuÓng, tr©i lên sÀu chót vót,
Sông dài, tr©i r¶ng, - b‰n cô liêu.
Bèo dåt vŠ Çâu, hàng nÓi hàng;
Mênh mông không m¶t chuy‰n Çò ngang.
Không cÀu g®i chút niŠm thân mÆt.
L¥ng lë b© xanh ti‰p bãi vàng.
L§p l§p mây cao Çùn núi båc,
Chim nghiêng cánh nhÕ; bóng chiŠu sa.
Lòng quê d©n d®n v©i con nÜ§c,
Không khói hoàng hôn cÛng nh§ nhà.
(Lºa thiêng, 1940)
(Vô biên låc m¶c tiêu tiêu hå,
BÃt tÆn trÜ©ng giang c°n c°n lai,
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..................................................
ñæng cao cûa ñ° Phû )
Quách TÃn (24-01-1910) còn mÖ màng thÃy
træng thu trên dòng sông Xích Bích, sÜÖng m©
thÃp-thoáng b‰n Phong KiŠu :
...........................
Tr©i b‰n Phong KiŠu sÜÖng thÃp thoáng,
Thu sông Xích Bích nguyŒt mÖ màng.
BÒn chÒn thÜÖng kÈ nÜÖng sòng båc,
Lånh lëo sÀu ai røng gi‰ng vàng?
.......... ..............
di‹n, 1941)

(ñêm thu nghe quå kêu. Mùa c°

Xuân Diêu (1916-1985) thÌnh thoäng lÃy š cûa
thÖ ñÜ©ng. Trong bài Ý thu, câu bÓn và câu næm
rÃt giÓng hai câu thÖ ñÜ©ng cûa Vi ThØa Khánh:
Bông hoa rÙt cánh rÖi không ti‰ng,
Ch£ng hái mà hoa cÛng h‰t dÀn.
(Låc hoa tÜÖng d» hÆn,
ñào ÇÎa nhÃt vô thanh
.................................... )
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Khánh)

( Nam hành biŒt ÇŒ cûa Vi ThØa

Huy Thông không xúc-Ç¶ng trÜ§c cái ch‰t oai
hùng cûa tÜ§ng TrÀn Bình Tr†ng, cûa dân chài lÜ§i
NguyÍn Trung Tr¿c, cûa länh tø NguyÍn Thái H†c,
nhÜng ông låi than thª, buÒn rÀu, cái buÒn cûa
tÜ§ng Hång TÎch, tÜ§ng Tàu thÃt trÆn, trong bài Ti
‰ng dÎch sông Ô:
................... ...
Nén Çau thÜÖng, vÜÖng ngÆm ngùi së k‹
NiŠm ngao ngán vô biên nhÜ tr©i b‹.
Ôi ! TÃm gan bŠn ch¥t nhÜ Thái SÖn,
Bao nhiêu thu cay Ç¡ng ch£ng hŠ s©n !
Ôi ! Nh»ng trÆn måc khi‰n ‘‘tr©i long ÇÃt lª’’!
Nh»ng chi‰n th¡ng tÜng bØng !
Nh»ng vinh quang r¿c r« !
Ôi ! Nh»ng võ công oanh liŒt chÓn sa
trÜ©ng !
Nh»ng bu°i tung hoành,
læn l¶n trong rØng thÜÖng !
Nh»ng tÜ§ng dÛng bÎ ÇÀu væng trÜ§c trÆn . .
.!
NhÜng, than ôi ! VÆn tr©i khi Çã tÆn,
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SÙc ‘‘lay thành nh° núi’’ mà làm chi ? . . . . . .

Sª dï các nhà thÖ M§i còn nh¡c nhª các
nhân-vÆt lÎch-sº Tàu, các ÇÎa-danh Tàu; còn dùng
nhiŠu Çi‹n-tích Tàu; còn ít nhiŠu âm thanh và š-tÙ
cûa thÖ ñÜ©ng vì th‰-hŒ cûa các nhà thÖ M§i là
th‰-hŒ giao-th©i gi»a væn-hóa Trung Hoa và vænhóa Pháp.
Có nhiŠu thi-sï thÖ M§i lúc nhÕ h†c ch» Hán
nhÜ Quách TÃn, Xuân DiŒu, Thái Can, Tän ñà, Lê
Væn Bái (J. Leiba), Nam Trân, NguyÍn Bính (NguyÍn
Tr†ng Bính), v.v., ho¥c ÇÜ®c nghe ngÜ©i l§n tu°i
nhÜ ông bà, cha mË, chú bác, cô dì, cÆu m®
ngâm nga thÖ ñÜ©ng, ho¥c ÇÜ®c Ç†c thÖ ñÜ©ng
qua các bän phiên âm hay các bài thÖ dÎch cûa
Ngô TÃt TÓ, Tän ñà, Trúc Khê, Phan K‰ Bính, TØ
Long, v.v.

=== 0 0 0 ===
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17- Ti‰ng Pháp, ti‰ng ViŒt
(S¡c thái væn hóa ViŒt nam. Trang 165-168. Bºu BiŠn, 2004)

Bu°i ÇÀu, ngÜ©i ViŒt Nam chÜa có Çû danhtØ Ç‹ chÌ các vÆt-døng m§i cûa ngÜ©i Pháp Çem
Ç‰n. Do Çó, quÀn-chúng lao Ç¶ng, khi làm viŒc
phäi dùng ti‰ng ViŒt mô-phÕng ti‰ng Pháp Ç‹
diÍn-Çåt. NhÜng vì ti‰ng ViŒt là ti‰ng ÇÖn âm, ti
‰ng Pháp là thÙ ti‰ng Ça âm, nên phäi:
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- ho¥c lÜ®c bÕ b§t âm ti‰t, nhÜ nhà ga (gare),
ô-tô (automobile), mét (mètre), ki-lô (kilogramme),
con tem (timbre)
- ho¥c nói h‰t các âm ti‰t Pháp theo âm ti‰ng
ViŒt ghép låi, nhÜ mÕ-lét (molette), mæng-Ça
(mandat).
NgÜ©i làm hÕa-xa phäi dùng hàng ngày
nh»ng ti‰ng: ÇÜ©ng rÀy (rail), ghi (aiguillage), tàvËt (traverse), va-gông (wagon), v.v.
NgÜ©i th® nŠ phäi nói hàng ngày: xi-mæng
(ciment), cÓp-pha (coffrage), bê-tông (béton), v.v.
NgÜ©i tài x‰ nói cam-nhông (camion), phanh
(frein), v.v.
NgÜ©i làm b‰p cho ngÜ©i Pháp nói các thÙ
nhÜ bÖ (beurre), xà-lách (salade), xÓt-vang (sauce
au vin), xi-vê (civet), ra-gu (ragoût), bánh bi-quy
(biscuit), ba-tê (pâté), các thÙ rÜ®u vang (vin),
sâm-banh (champagne), li-cÖ (liqueur), v.v.
NgÜ©i th® may phäi may cho thân-chû Pháp
áo sÖ-mi (chemise), áo vét (veste), b¶ côm-lê
(complet).
Nhà hàng bán xà-phòng (savon), mÛ ph§t
(feutre), len (laine), xæng-Çan (sandale), giày bÓt
(botte), cà-våt (cravate), v.v.
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Anh hÀu bàn g†i ông chû Pháp là me-xØ
(monsieur) và bà chû là bà ÇÀm (madame).
Tóm låi, cái gì ngÜ©i Pháp Çem Ç‰n ViŒt Nam
mà ngÜ©i ViŒt Nam chÜa có thì bình-dân ViŒt
Nam phäi viŒt-hóa ti‰ng Pháp Ç‹ dùng trong khi
giao-ti‰p. Nh© Çó, ti‰ng ViŒt cÛng ÇÜ®c phongphú thêm m¶t phÀn.
M¶t sÓ tøc-ng» Pháp cÛng ÇÜ®c du-nhÆp
vào kho tàng tøc-ng» ViŒt Nam nhÜ:
- ‘‘Après la pluie, le beau temps’’ thành ‘‘Sau
cÖn mÜa, tr©i låi sáng’’
- ‘‘Aide toi, le ciel t’aidera’’ thành ‘‘Hãy t¿ giúp
mình, tr©i së giúp cho ’’
- ‘‘Chien qui aboie ne mord pas’’ thành ‘‘Chó
sûa thì chó không c¡n’’
- ‘‘Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de
sottes gens’’ thành ‘‘Không có nghŠ ngÓc, chÌ có
ngÜ©i ngÓc’’
- ‘‘La fin justifie les moyens’’ thành ‘‘CÙu cánh
biŒn minh cho phÜÖng tiŒn’’
- ‘‘Manger pour vivre, non pas vivre pour
manger’’ thành ‘‘ˆn Ç‹ mà sÓng, không phäi sÓng
Ç‹ mà æn’’; v.v.

99

Sau th©i-gian °n-ÇÎnh chính-trÎ, hành-chánh,
nhà nÜ§c thu¶c-ÇÎa bu¶c các trÜ©ng phäi dåy ti
‰ng Pháp; sÓ ngÜ©i h†c qua bÆc Ti‹u-h†c th©i
Pháp thu¶c có th‹ nói ti‰ng Pháp. Tuy vÆy, sÓ
ngÜ©i này vÅn còn quá ít.
CuÓi næm 1922, chính quyŠn thu¶c-ÇÎa Pháp
muÓn bÕ hoàn-toàn ti‰ng ViŒt trong chÜÖng-trình
giáo-døc dân ViŒt Nam. Phåm Quÿnh v§i s¿ giúp
Ç« cûa TrÀn Tr†ng Kim, NguyÍn Quang Oánh,
NguyÍn Væn Ng†c, ... Çã h‰t sÙc tranh ÇÃu v§i
chính-quyŠn thu¶c-ÇÎa Pháp Ç‹ có ÇÜ®c ba næm
h†c ch» ViŒt trong ba næm ÇÀu cÃp Ti‹u-h†c, tuy
vÅn phäi h†c m¶t sÓ gi© ch» Pháp xen kÈ vào
chÜÖng-trình. Ba næm h†c Çó là l§p ñÒng ƒu
(Cours Enfantin), l§p D¿ BÎ (Cours Préparatoire) và
l§p SÖ ñ£ng (Cours Elémentaire) tÙc là l§p Næm,
l§p TÜ và l§p Ba (Ngày này là l§p 1, l§p 2, l©p 3).
Sau Çó phäi thi lÃy b¢ng SÖ h†c Y‰u LÜ®c.
Nh© tinh-thÀn t¿-chû cûa dân-t¶c ViŒt Nam,
cho nên dù dân ViŒt bÎ áp-Ç¥t h†c ti‰ng Pháp, ti
‰ng Pháp vÅn không th‹ hoàn-toàn thay ti‰ng
ViŒt ÇÜ®c.
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*******

18- Ảnh hÜªng væn hóa
(S¡c thái væn hóa ViŒt nam. Trang 211-214. Bºu BiŠn, 2004)

M¶t sÓ ngÜ©i cho r¢ng væn hóa ViŒt Nam là
væn hóa Trung Hoa, là væn hóa Pháp.
Th¿c t‰ nhÜ th‰ nào?
Trong suÓt th©i kÿ giao ti‰p væn hóa Trung
Hoa, trong th¿c t‰, chÌ có vua quan và các nho sï
ViŒt Nam chÎu änh hÜªng væn hóa Trung Hoa, còn
Çåi Ça sÓ thÜ©ng dân ViŒt Nam là nông dân sinh
sÓng trong thôn Ãp, trong làng xã, không h†c ch»
Hán, không bi‰t nói ti‰ng Tàu, nên không bÎ änh
hÜªng n¥ng nŠ væn hóa Trung Hoa. H† vÅn sinh
hoåt theo phong tøc, tÆp quán cûa mình; vÅn æn
cau trÀu, nhu¶m ræng Çen, Çàn ông bÓi tóc, Çàn
bà vÃn tóc quanh ÇÀu. Ngôn ng» bình dân, væn
chÜÖng bình dân, Äm th¿c, th©i trang, hò, ca,
xÜ§ng, hát ÇŠu có s¡c thái riêng biŒt.
Vua quan và các nho sï th© Kh°ng tº ª các
væn mi‰u thì dân làng th© Thành hoàng ª Çình
làng. Thành hoàng thÜ©ng là cÜ dân ÇÎa phÜÖng
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Çã có công khai phá hay có công sáng lÆp ra
làng. Làng là cÃu trúc cæn bän, là nŠn täng quÓc
gia.
Vua quan có lÍ t‰ Nam Giao cúng bái Tr©i
ñÃt, có lÍ cày ru¶ng TÎch ñiŠn, tÜªng nh§ Ç‰n
ông ThÀn Nông, theo nghi lÍ cung cách Tàu thì
trong dân gian có các lÍ h¶i tôn kính các bÆc
anh hùng lÆp nÜ§c, gi» nÜ§c nhÜ vua Hùng, ÇÙc
TrÀn HÜng ñåo, hai bà TrÜng (TrÜng Tr¡c, TrÜng
NhÎ), bà TriŒu (TriŒu ThÎ Trinh), v.v. .
Vua, quan và các nho sï rÃt thích thú khi
ngâm nga các bài thÖ ñÜ©ng cûa Lš Båch, ñ‡
Phû, Thôi HiŒu, TrÜÖng K‰ thì trong dân gian có ti
‰ng hò mË ru con ngÛ; có ti‰ng hò giã gao, hò
ô, hò mái nhì, hò mái ÇÄy; có vè; có ca dao, tøc
ng», thành ng» bình dân phän änh lÓi suy tÜ và n
‰p sÓng dân gian.
DÜ§i th©i Pháp thu¶c, chÌ có tÀng l§p thÜ®ng
lÜu, con nhà giàu ª thành thÎ, có Çû ÇiŠu kiŒn cho
con Çi h†c ti‰ng Pháp, Ç‹ làm ông Thông, ông
Phán, ông Tham, ông ñÓc. Các ông bi‰t uÓng
rÜ®u sâm-banh (champagne), bi‰t æn bÖ
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(beurre), bi‰t mang cà-våt (cravate), m¥c côm-lê
(complet); bi‰t khiêu vÛ,......
Ngoài các nhà trí thÙc theo tân h†c, thÜ©ng
dân ViŒt Nam không bi‰t nói ti‰ng Pháp; không
Ç†c ÇÜ®c ch» Pháp, không có cÖ h¶i g¥p ngÜ©i
Pháp, h† chÌ quen cÀm ÇÛa, quen æn cÖm v§i
cá, cà, rau, dÜa, ÇÆu, m¡m, ruÓt, ... , ngày ngày:
Trông tr©i, trông ÇÃt, trông mây,
Trông mÜa, trông gió, trông ngày, trông
Çêm.
Trông cho chân cÙng, Çá mŠm,
Tr©i êm, b‹ l¥ng, m§i yên tÃm lòng.
(Ca dao)
H† chÌ bi‰t:
S§m ngày vác cuÓc thæm ÇÒng,
H‰t nÜ§c thì lÃy gàu sòng tát lên.
H‰t må ta låi quäy thêm,
H‰t lúa ta låi mang tiŠn Çi Çong.
N»a mai lúa tÓt ÇÀy ÇÒng,
G¥t vŠ ÇÆp säy bõ công cÃy cày.
(Ca dao)
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NgÜ©i dân ViŒt Nam chä giÓng ông Tây, ông
Tàu, bà ÇÀm, bà chŒt nào cä.

*

*

*

19- ChÙc næng thiŒt y‰u cûa tôn giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 7-8. Bºu BiŠn, 2005)

Con ÇÜ©ng Çi Ç‰n hòa-bình không phäi là
nh»ng l©i thuy‰t-giáo suông. Bao nhiêu vï nhân
nhÜ Gandhi, Tolstoï, Nobel ÇŠu Çã thÃt båi, dÀu
h† có ÇÀy nhiệt tâm, nhiŠu thiŒn chí muÓn Çem
låi hòa-bình cho nhân loåi. Tåi sao ?
Tåi vì tâm-lš con ngÜ©i có nhiŠu mâu-thuÅn.
Nh»ng ngÜ©i có lš-tính låi làm nh»ng viŒc phi-lš.
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M†i ngÜ©i ÇŠu hi‹u r¢ng chi‰n-tranh là m¶t tai-håi
l§n làm hao phí th©i gi©, tiŠn cûa và nhân mång,
nhÜng vì cuÒng tín, c¿c Çoan ; vì cái Çåo-ÇÙc tôn
sùng tuyŒt ÇÓi; vì tham v†ng quyŠn-l¿c, tham
v†ng chính-tri, lãnh-th°, kinh-t‰, m¶t sÓ ngÜ©i Çã
phÃn-khªi lao vào chi‰n-tranh, càng tàn-båo
càng thích-thú.
Gây chi‰n ÇÜa Ç‰n kháng chi‰n. CuÒng tín
ÇÜa Ç‰n kháng c¿ chÓng cuÒng tín. Nh»ng hành
Ç¶ng mù quáng này ÇÜa nhân loåi vào vòng lÄn
quÄn không lÓi thoát. K‰t quä không tránh khÕi là
thÜÖng vong, khÓn cùng và Çau kh°. ChÌ có
nh»ng tên lái buôn vÛ-khí, nh»ng nÜ§c sän-xuÃt
vÛ-khí tÓi tân gi‰t håi ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i là Ç¡c l®i.
ChÙc næng thi‰t-y‰u cûa tôn giáo là thi‰t-lÆp
liên-hŒ gi»a th‰-gi§i h»u-hình và th‰-gi§i vô-hình.
Nhân loåi mÖ Ü§c, ch© Ç®i nh»ng Ön huŒ thiêng
liêng cûa th‰-gi§i vô hình.

=========
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20- Khái niŒm t°ng quát vŠ tôn giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 9-14. Bºu BiŠn, 2005)

Con ngÜ©i là sinh-vÆt duy nhÃt bi‰t ngåc
nhiên vŠ s¿ hiŒn-h»u cûa mình và vŠ nh»ng hiŒntÜ®ng thiên nhiên. S¿ ngåc nhiên này ÇÜa Ç‰n
nhu-cÀu siêu hình.
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TØ các th©i-Çåi xa xÜa nhÃt cûa lÎch-sº loài
ngÜ©i, tuÒng nhÜ thuy‰t vÆt linh và phi‰m thÀn là
nh»ng tín ngÜ«ng ÇÀu tiên cûa ngÜ©i tiŠn sº. V§i
h†, thế-gi§i ÇÜ®c bao phû bªi sÙc-månh vô hình,
không rõ nguÒn gÓc, bí hi‹m và Çáng s®.
Nh»ng tôn giáo sÖ khai này thÜ©ng có nh»ng
nÖi th© cúng; các lÍ h¶i do các giáo sï ho¥c phù
thûy Çäm nhÆn liên-låc giao cäm v§i các thÀn
linh và các vÆt cúng t‰ thÀn linh. Trong th©i-gian
gÀn Çây, các tín-ngÜ«ng này còn tÒn tåi ª các
s¡c-t¶c Châu Phi, Châu ñåi ñÜÖng, B¡c MÏ,
Nam MÏ, các b¶ t¶c vùng B¡c C¿c và các s¡c
t¶c ª các cao-nguyên vùng ñông Nam Á.
S¿ tin-tÜªng ª th‰-gi§i vô hình, sau cái ch‰t,
cÛng khá ph°-bi‰n. TØ khi con ngÜ©i Khôn Ngoan
(Homo Sapiens) xuÃt hiŒn tØ -100 ngàn Ç‰n -30
ngàn næm [dÃu - Ç‹ chÌ th©i gian trÜ§c th©i Çi‹m
0 cûa ÇÜÖng lÎch (calendrier solaire)], h† Çã bi‰t
lo nghï Ç‰n nh»ng s¿ viŒc ngoài s¿ lo l¡ng cho
Ç©i sÓng h¢ng ngày: h† bi‰t lo chôn cÃt ngÜ©i
quá cÓ. H† tin r¢ng linh-hÒn t° tiên vÅn còn tÒn
tåi gi»a th‰ gian, có th‹ ban phúc hay gieo h†a
nên h† th© cúng rÃt tr†ng th‹.
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NgÜ©i Cro-Magnon (homo sapiens-sapiens,
tØ -40 ngàn Ç‰n -10 ngàn næm) ti‰p tøc lo nghï Ç
‰n sÓ phÆn ngÜ©i ch‰t. S¿ lo nghï này có phÀn
phÙc tåp hÖn so v§i th©i ngÜ©i Néandertal. NgÜ©i
quá cÓ ÇÜ®c bôi m¶t l§p th° hoàng làm chÆm
s¿ phân rã cûa cÖ th‹. ñÒ tùy táng là nh»ng thÙ
trang sÙc th©i Ãy: lÜ§i choàng ÇÀu k‰t b¢ng vÕ
sò, vÕ Óc, vòng Çeo c‡ tay b¢ng Çá quí. Nh»ng
vÆt døng h¢ng ngày, vÛ khí sæn b¡n, ÇÒ gia døng
cÛng ÇÜ®c chôn theo ngÜ©i ch‰t.
*
Nh»ng th©i Çåi vŠ sau, các vÎ thÀn có tên lÀn
lÜ®t thay th‰ các vÎ thÀn vô danh. Con ngÜ©i cho
r¢ng nguyên nhân m¶t trÆn bão, m¶t næm hån
hán, nhÆt th¿c, nguyŒt th¿c, m¶t cu¶c th¡ng trÆn
hay båi trÆn, mùa màng thÃt bát hay b¶i thu là
phän Ùng tình cäm cûa các vÎ thÀn. ñó là
s¿ nhân-cách-hóa nh»ng hiŒn-tÜ®ng và nh»ng bíÄn thiên nhiên. VÎ thÀn là m¶t ÇÃng siêu nhiên có
quyŠn-l¿c trên con ngÜ©i ho¥c có nh»ng chÙcnæng Ç¥c-biŒt. Con ngÜ©i có th‹ ÇÜ®c thÀn ban
phÜ§c n‰u bi‰t làm nh»ng nghi-lÍ thích-h®p ho¥c
bÎ thÀn thù oán hay n°i giÆn n‰u không cúng t‰ b
¢ng sinh vÆt; Çôi khi t‰ vÆt là ngÜ©i sÓng.
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ñi‹m cao nhÃt cûa Ça thÀn giáo là thÀnthoåi Hy Låp. Các vÎ thÀn cûa ngÜ©i Hy Låp rÃt
nhiŠu:
Zeus (vua cûa các vÎ thÀn), Déméter (thÀn
Nông nghiŒp), Poséidon (thÀn Bi‹n), Arès (thÀn Chi
‰n tranh), Dionysos (thÀn Cây nho và RÜ®u nho),
Apollon (thÀn Ánh sáng, ThÖ và NghŒ thuÆt),
Artémis (thÀn RØng), Athéna (thÀn Lš trí), Aphrodite
(thÀn Tình ái), Hermès (thÀn Du lÎch và ThÜÖng
måi), Hécate (thÀn Phù thûy), Asclépios (thÀn Y
h†c), Perséphone (n» thÀn ñÎa ngøc) ; ThÀn Tºu
có thân hình là ngÜ©i, nhÜng có sØng ng¡n và
chân dê, Çi theo hÀu thÀn RÜ®u nho Dionysos ;
ThÀn Nhân Mã nºa ngÜ©i, nºa ng¿a. CuÓi cùng
là nh»ng Á thÀn, nºa thÀn, nºa ngÜ©i nhÜ
Héraclès, Çåi l¿c sï, vô ÇÎch và Achille, chi‰n sï
anh dÛng.
ThÀn thoåi La Mã ÇÒng hóa v§i thÀn thoåi Hy
Låp. Các thÀn La Mã:
Jupiter (tên La-tinh cûa thÀn Zeus, Hy Låp),
Vénus (thÀn Aphrodite, Hy Låp), Cérès (thÀn
Déméter, Hy Låp), Neptune (thÀn Poséidon,
HyLåp), Minerve (thÀn Athéna, Hy Låp), Mars (thÀn
Arès, Hy Låp), Mercure (thÀn Hermès, Hy Låp),
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Vulcain (thÀn Héphaïstos, Hy Låp), Esculape (thÀn
Asclépios, Hy Låp), Hercule (Á thÀn Héraclès, Hy
Låp), Faunus (thÀn ñÒng n¶i), Janus (thÀn Hai
m¥t), Lare (Táo quân La Mã), Pénate (thÀn Gia
Çình), v.v.. Ngoài ra, thÀn thoåi La Mã còn có änh
hÜªng thÀn thoåi phÜÖng ñông: mÅu-thÀn
Cybèle gÓc Anatolie; thÀn Mithra gÓc Ba TÜ, thÀn
Isis gÓc Ai CÆp.
Trên các vÎ thÀn, ng¿ trÎ m¶t sÙc-månh siêu
nhiên mà ngÜ©i La Mã g†i là Fatum; quan-niŒm
này ÇÜa Ç‰n s¿ ra Ç©i cûa m¶t tri‰t thuy‰t cÆn
Çåi: Thuy‰t thiên ÇÎnh. Tôn giáo cûa ngÜ©i Hy Låp
và ngÜ©i La Mã xưa không có giáo ÇiŠu nào b¡t
bu¶c các tín ÇÒ phäi tuân theo. B°n phÆn duy
nhÃt cûa các tín ÇÒ là phäi tin s¿ hiŒn-h»u các vÎ
thÀn và phäi hi‰n t‰ theo truyŠn thÓng.
Ai CÆp xÜa th© rÃt nhiŠu thÀn linh:
Ré (thÀn M¥t tr©i), Thot (thÀn Trí thÙc, Ch» vi‰t
và Ma thuÆt), Amon (ÇÒng hóa v§i thÀn Ré, g†i
chung là Amon-Ré), Klépri (M¥t tr©i bu°i sáng),
Horakhty (M¥t tr©i gi»a ngày), Atoum (M¥t tr©i bu°i
chiŠu), Anubis (thÀn cûa NgÜ©i quá cÓ), Hathor
(n» thÀn Tình ái), Osiris (thÀn PhÒn thÎnh), Maat (n»
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thÀn TrÆt t¿ thÀn thánh), Nout (thÀn BÀu tr©i), Geb
(thÀn ñÎa cÀu), Shou (thÀn Khí quy‹n), v.v. .
Tôn giáo cûa các dân t¶c khác th©i C‡ Çåi
ÇÜ®c bi‰t nh© các cu¶c khai quÆt khäo c‡, nh©
các bi kš ho¥c nh© các sách vª cûa nh»ng
ngÜ©i ÇÜÖng th©i.
Tôn giáo các dân t¶c vùng LÜ«ng Hà là s¿ k
‰t-h®p cûa hai nŠn væn-hóa khác nhau: Væn-hóa
ngÜ©i Sémites Ç‰n tØ Tây-B¡c và væn-hóa ngÜ©i
Sumer Ç‰n tØ ñông-Nam. GÀn nºa triŒu tÃm ÇÃt
sét trên Çó các thÜ låi Çã kh¡c ghi nh»ng thông
tin. Trong nh»ng phÀn ghi chép Çó có m¶t phÀn
liên-quan Ç‰n các tôn giáo. Các vÎ thÀn cûa h†
có Ç‰n gÀn hai ngàn vÎ phø-trách tÃt cä m†i
lãnh-v¿c cûa vÛ-trø: m¥t tr©i, m¥t træng, mÜa,
bão, s¿ Çâm chÒi nÄy m¶ng cûa cây cÓi, s¿ sinh
sän cûa Ç¶ng vÆt, v.v. .
NgÜ©i Scythes, ngÜ©i Slaves, ngÜ©i Germains,
ngÜ©i Celtes, ngÜ©i Etrusques (dân t¶c nÜ§c Ý có
trÜ§c ngÜ©i La Mã), ngÜ©i Aztèques, ngÜ©i Mayas,
ngÜ©i Incas (trÜ§c khi Christophe Colomb Ç‰n
châu MÏ) ÇŠu có các vÎ thÀn riêng cûa h†.
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Tôn giáo dân gian cûa các dân t¶c Á ñông
th© cúng nhiŠu vÎ thÀn hung d» nhÜ Thiên Lôi (thÀn
SÃm sét), CuÒng Phong (thÀn Gió bäo), Hà Bá
(thÀn ñáy sông) ho¥c hiŠn lành nhÜ thÀn b‰p
(Táo quân), thÀn Tài, thÀn Nông, thÀn Thành
Hoàng và cä thÀn Cá Ông (cá Voi thÜ©ng cÙu v§t
ngÜ dân bÎ Ç¡m thuyŠn trên bi‹n). Các sinh vÆt
huyŠn thoåi nhÜ RÒng, Phøng, Kÿ Lân cÛng ÇÜ®c
tôn th©.
*
V§i s¿ ti‰n-b¶ cûa væn-minh, con ngÜ©i b¡t
ÇÀu bæn khoæn t¿ hÕi vŠ nh»ng vÃn-ÇŠ l§n làm
giao-Ç¶ng sâu xa trí óc nhân loåi:
Con ngÜ©i là ai ? TØ Çâu Ç‰n ?
Tåi sao có s¿ Çau kh° ? Con ÇÜ©ng nào dÅn
Ç‰n hånh-phúc thÆt s¿ ?
Ch‰t có nghïa lš gì ? Cái gì së Ç‰n sau khi ch
‰t ?
ñâu là nguÒn gÓc cûa vÛ-trø và Ç‰n Çâu là
gi§i hån cûa vÛ-trø ?
TØ Çó nÄy sinh ra các tôn giáo hiŒn nay :
Các tôn giáo Ç¶c thÀn cûa phÜÖng
Tây có Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và HÒi giáo.
Thiên Chúa giáo gÒm có bÓn giáo h¶i riêng biŒt:
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Chính ThÓng giáo, Thiên Chúa giáo La Mã, Tin
Lành, Anh giáo. Các tôn giáo này cho r¢ng sÓ
phÆn con ngÜ©i tùy thu¶c vào m¶t ThÜ®ng ñ‰
duy nhÃt mà ta phäi tuyŒt-ÇÓi tin tÜªng và sùng
bái.
Nh»ng tôn giáo tri‰t h†c cûa phÜÖng
ñông gÒm có ƒn-Ç¶ giáo, PhÆt giáo, Nho giáo
(Kh°ng giáo), Lão giáo. Trái v§i các tôn giáo Ç¶c
thÀn, các tôn giáo này cho r¢ng s¿ cÙu-Ç¶
chúng sinh không tùy thu¶c vào Ön-huŒ cûa thÀn
thánh mà chÌ tùy thu¶c vào hành-vi cûa chính
bän thân con ngÜ©i.

=== *

*

* ===

21- Do Thái giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 22-26. Bºu BiŠn,
2005)
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Do Thái giáo là tôn giáo cûa nh»ng ngÜ©i Do
Thái, con cháu cûa giÓng ngÜ©i Hébreux (Do Thái
c‡).
Kinh Thánh (Bible), cÓt lõi và cÖ sª cûa Do
Thái giáo là chuyŒn k‹ vŠ nguÒn-gÓc vÛ-trø và
s¿ ti‰n-hóa cûa ngÜ©i Hébreux, dân t¶c ÇÜ®c
ThÜ®ng ñ‰ ân sûng.
LÎch sº dân Do Thái b¡t ÇÀu khoäng -2000
næm, ª vùng LÜ«ng Hà (Mésopotamie), n¢m gi»a
hai con sông Euphrate và Tigre. Ÿ Çó sinh sÓng
nhiŠu dân t¶c thu¶c giÓng Sémite, trong Çó có
dân t¶c Hébreux. Vào khoäng th‰-k› thÙ -XIX, m¶t
b¶ låc do Abraham lãnh Çåo sáng lÆp m¶t tôn
giáo m§i và di-cÜ Ç‰n Canaan (tên cÛ cûa
Palestine ngày nay). NhÜng do nån Çói, con cháu
cûa Abraham phäi di-cÜ qua Ai CÆp là xÙ có
nhiŠu lúa mì. Ÿ Ai CÆp h† bÎ nô-lŒ-hóa và sÓng
trong tình-trång này bÓn træm næm, tØ -1600 Ç‰n
-1200 næm. H† mong Ü§c ÇÜ®c trª vŠ ÇÃt cÛ cûa
tiŠn bÓi Abraham. TØ th‰-hŒ này qua th‰-hŒ khác,
h† k‹ cho nhau nghe chuyŒn vŠ các t¶c trÜªng
b¡t ÇÀu tØ Abraham qua các Ç©i Isaac, Jacob.
TØ Çó hình thành qua th©i gian lòng tin vào m¶t
ThÜ®ng ñ‰ duy nhÃt.
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Vào khoäng næm -1250, m¶t ngÜ©i Hébreux
thu¶c b¶ t¶c Levi tên là Moïse giäi-thoát dân-t¶c
Israël khÕi ách nô-lŒ. Moïse ÇÜa dân t¶c cûa ông
di-cÜ; cu¶c di-cÜ kéo dài bÓn chøc næm bæng
qua sa måc Sinaï, trª vŠ ÇÃt t° là xÙ Canaan, ñÃt
hÙa.
Moïse là ngÜ©i sang lÆp thÆt s¿ tôn giáo cûa
ngÜ©i Hébreux. Ông ta Çã cho h† m¶t ñåo lš hiŒn
vÅn còn là tr†ng tâm cÓt lõi cûa Do Thái giáo.
ñåo lš này xác-nhÆn s¿ liên-k‰t gi»a ThÜ®ng ñ‰
và dân-t¶c cûa ngài, ÇÒng th©i ÇŠ ra nh»ng tínngÜ«ng cûa Çåo Hébreu (hình thÙc ÇÀu tiên cûa
Do Thái giáo). ñåo Hébreu cæn-cÙ trên thuy‰t Ç¶c
thÀn và nh»ng giáo-ÇiŠu luân-lš ch¥t chë.
Moïse tØ trÀn trên tä ngån sông Jourdain,
trÜ§c ngÜ«ng cºa cûa ñÃt hÙa (Canaan).
VŠ Ç‰n Canaan, dân-t¶c Israël làm æn phát
Çåt. H† có nh»ng vÎ vua n°i ti‰ng nhÜ David và
Salomon (con và là ngÜ©i k‰ vÎ vua David). H‰t
th©i-kÿ thÎnh-vÜ®ng låi träi qua th©i hoån nån: ñŠn
Thiêng xây d¿ng dÜ§i th©i Salomon bÎ phá hÛy
vào næm -586 và dân Do Thái bÎ vua
Nabuchodonosor, vua xÙ Babylone lÜu Çày qua
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Babylone. Nºa th‰ k› sau, khi ÇÜ®c trª vŠ ÇÃt cÛ,
ñŠn Thiêng ÇÜ®c xây d¿ng låi. NhÜng ngày 9
tháng 8 næm 70, ñŠn Thiêng låi bÎ ngÜ©i La Mã
phá hÛy.
Sau cu¶c n°i-loån cuÓi cùng næm 132-135
chÓng Ç‰-quÓc La Mã, dân Do Thái bÎ phân-tán
kh¡p th‰-gi§i.
*
Thánh kinh (Bible) gÒm có hai mÜÖi bÓn
cuÓn vi‰t vào nh»ng th©i-Çåi khác nhau, ÇÜ®c
chia ra làm ba phÀn:
1- Torah hay ñåo lš, còn g†i là NgÛ ThÜ
(Pentateuque) gÒm có næm cuÓn là: Giáng th‰,
Di cÜ, Dòng Levi, SÓ lÜ®ng và CÙu nån (la
Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres và le
Deutéronome).
2- Sách các nhà Tiên tri gÒm có tám cuÓn
là : sách Josué, sách các vÎ ThÄm phán, sách
Samuel, sách các vÎ vua, sách Isaïe, sách
Jérémie, sách Ezéchiel và sách MÜ©i hai nhà Tiên
tri (Osée, Joël, Amos, Obadia, Jonas, Michée,
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Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie,
Malachie).
3- Các sách Thánh nhân liŒt truyŒn (les livres
hagiographes hay Ketoubim) ghi ti‹u sº các vÎ
thánh : les Psaumes, les Chroniques, les Proverbes,
le Cantique des cantiques, l’Ecclésiaste, Job,
Ruth, les Lamentations, Esther, Daniel et Esdras.
Sách Torah (ñåo lš) là tác-phÄm cæn-bän
cûa Do Thái giáo. NhÜng sau khi ñŠn Thiêng bÎ
phá hÛy, các giáo sï Do Thái bình-giäng và cäi-bi
‰n các giáo-lš cho phù-h®p v§i th©i-Çåi m§i mà
vÅn gi» nguyên š cûa sách Torah. Sách m§i này
g†i là Talmud. Lúc ÇÀu các giáo-lš này ÇÜ®c
truyŠn miŒng, vŠ sau, vào cuÓi th‰ k› thÙ II ÇÜ®c
ghi chép låi.
Tín-ngÜ«ng cæn-bän cûa Do Thái giáo gÒm
có lòng tin tuyŒt ÇÓi vào ThÜ®ng ñ‰, vÎ thÀn duynhÃt sáng-tåo vÛ-trø và MÜ©i ÇiŠu ræn mà ThÜ®ng
ñ‰ truyŠn Çåt cho Moïse trên núi Sinaïs.
MÜ©i ÇiŠu ræn cûa ThÜ®ng ñ‰ là:
1- NgÜ©i tôn th© ThÜ®ng ñ‰ duy nhÃt và ngÜ©i
yêu thÜÖng Ngài hÖn cä.
2- NgÜ©i Ç†c tên ThÜ®ng ñ‰ v§i lòng kính tr†ng.
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3- NgÜ©i làm thánh lÍ ngày cûa Chúa.
4- NgÜ©i tôn kính cha và mË.
5- NgÜ©i không ÇÜ®c gi‰t.
6- NgÜ©i không ÇÜ®c làm ÇiŠu ÇÒi båi.
7- NgÜ©i không tr¶m c¡p.
8- NgÜ©i không nói láo.
9- NgÜ©i không tà dâm.
10- NgÜ©i không thèm muÓn tài sän cûa ngÜ©i
khác.
Các nghi-thÙc cûa Do Thái giáo rÃt ch¥t
chë v§i nhiŠu qui-giáo pháp-Çi‹n-hóa nhÜ c¡t da
qui-ÇÀu ÇÙa trÈ nam tám ngày sau khi sinh; hôn
nhân tôn giáo chÌ cho phép k‰t hôn hai ngÜ©i
cùng Çåo Do Thái; ngày nghỉ Sabbat, tØ chiŠu thÙ
sáu Ç‰n chiŠu thÙ bäy là ngày nghÌ ngÖi nhÜ
ThÜ®ng ñ‰ Çã nghÌ ngÖi ngày thÙ bäy, sau sáu
ngày Ngài sáng tåo ra vÛ trø.
Các lÍ låc Do Thái giáo cÛng nhiŠu:
- Yom Kippour là ngày lÍ ñåi Xá (ngày 10 tháng
7).
- LÍ Pâque, tÜªng nh§ ngày Thiên thÀn Çi qua Çã
gi‰t ch‰t tÃt cä trÈ sÖ sinh Ai-CÆp, nhÜng không gi
‰t nh»ng ÇÙa trÈ sÖ sinh Do Thái và cÛng là ngày
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tÜªng nh§ cu¶c vÜ®t qua bi‹n ñÕ (mer Rouge) khi
ngÜ©i Do Thái ra khÕi Ai CÆp.
- LÍ ThÃt tuÀn, bảy tuÀn sau lÍ Pâque, tÜªng niŒm
ngày ThÜ®ng ñ‰ truyŠn Çåt giáo lš cho Moïse trên
núi Sinaï và cÛng là lÍ Khai Nguyên.
- Vào mùa thu, lÍ Tåo d¿ng mØng ngày thuhoåch mùa màn và cÛng nh¡c låi chuyŒn di cÜ
vÜ®t qua sa mac, v.v.
TØ nh»ng th‰ k› ÇÀu tiên cûa dÜÖng lÎch,
ngÜ©i Do Thái phäi phân-tán Çi kh¡p hoàn-cÀu;
lúc ÇÀu Ç‰n b© bi‹n ñÎa Trung Hãi, rÒi qua các
nÜ§c ñÙc, Anh và các nÜ§c ñông Âu. Ÿ Çâu
ngÜ©i Do Thái cÛng bÎ ngÜ®c Çãi, trøc xuÃt, gi‰t
chóc. Phong trào chÓng Do Thái ª nÜ§c Nga
bu¶c h† di cÜ sang Hoa Kÿ và Nam MÏ. Sau khi bÎ
ñÙc QuÓc Xã tàn sát, h† trª låi ÇÃt t° tiên là xÙ
Canaan xÜa. QuÓc gia Israël ÇÜ®c thành lÆp
ngày 14 tháng 5 næm 1948. Nh»ng ngÜ©i Do Thái
ÇÎnh-cÜ ª các nÜ§c trên kh¡p th‰-gi§i ûng h¶ vÆtchÃt lÅn tinh-thÀn nh»ng ngÜ©i trª vŠ ÇÃt t°.

=============
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22- Thiên Chúa giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 28-31. Bºu BiŠn,
2005)

Vào næm -4 (ho¥c -5 ?) ª Galilée, thÎ-trÃn nhÕ
Bethléem cûa xÙ Judée, có m¶t em bé trai Do
Thái ra Ç©i. Bé trai này tên là Jésus. Jésus sÓng
m¶t th©i thanh-niên kh° c¿c v§i cha là ông
Joseph làm nghŠ th® m¶c và mË là bà Marie.
Theo kinh Phúc Âm (Evangiles) thì Jésus có nhiŠu
em gái và bÓn em trai tên là Jacques, José, Jude
và Siméon. (Quid, 1997, trang 564, c¶t 3, møc
Frères et soeurs).
Vào khoãng ba mÜÖi tu°i, Jésus b¡t ÇÀu
truyŠn Çåo và tÆp-h®p các ÇŒ-tº ª phía b¡c
nÜ§c Palestine ngày nay. Ông ta chính là chúa
Jésus.
V§i ngÜ©i ÇÜÖng th©i, chúa Jésus ÇÜ®c xem
nhÜ là ngÜ©i khªi xÜ§ng m¶t khuynh-hÜ§ng tôn
giáo m§i. Nh»ng giáo-huÃn cûa Ngài có nh»ng
nét riêng biŒt khác các tín ngÜ«ng tôn giáo khác.
T¿ cho mình nhÆn lãnh m¶t sÙ-mång thiêng
liêng, chúa Jésus không chÃp-nhÆn nh»ng giäithích c‡ truyŠn cûa Kinh Thánh Do Thái giáo và
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nhân danh là con cûa ThÜ®ng ñ‰, Ngài ÇÜa ra
nh»ng giäi-thích m§i.
BÃt chÃp nh»ng Ü§c-lŒ xã-h¶i và tôn giáo
th©i bÃy gi©, Ngài ÇŠ xuÃt m¶t tôn-chÌ tÓi cao
là lòng yêu thÜÖng ThÜ®ng ñ‰ và kháng c¿ không
båo l¿c. Do Çó, càng ngày Ngài càng phäi hÙng
chÎu s¿ thù-hÆn cûa các giáo chû trong nÜ§c.
Nh»ng vÎ này tØ chÓi không nhìn nhÆn Ngài là con
cûa ThÜ®ng ñ‰.
Sau hai næm, vào khoãng lÍ Pâque næm 28
(ho¥c 29?), tòa án La Mã k‰t án tº hình Ngài,
Çóng Çinh Ngài trên thÆp t¿ giá theo luÆt La Mã.
Lúc bÃy gi© Ponce Pilate là viên quan La Mã caitrÎ xÙ Judée.
Cái ch‰t cûa Ngài trên thÆp t¿ giá, nh»ng
nhøc hình và Çau Ç§n mà Ngài phäi chÎu Ç¿ng
gây nên s¿ xúc-Ç¶ng và lòng m‰n m¶. TØ Çó
phát sinh ra m¶t tôn giáo l§n: Thiên Chúa giáo.
Chúa Jésus không vi‰t m¶t cuÓn sách nào
cä.
Thánh kinh (la Bible, kinh C¿u Ð§c) cûa Do
Thái giáo ÇÜ®c các tân tín-ÇÒ giäi-thích theo tinhthÀn m§i. H† thØa-nhÆn chúa Jésus là con cûa
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ThÜ®ng ñ‰, h† ca-ng®i s¿-nghiŒp và nh»ng l©i
truyŠn Çåt cûa Ngài. TØ Çó các tân tín-ÇÒ cho ra
Ç©i m¶t kinh Thánh khác, ÇÜ®c g†i là Tân Ð§c.
Tân Ð§c gÒm có bÓn cuÓn: Kinh Phúc Âm
(Evangiles), Tông ÇÒ liŒt truyŒn (Les Actes des
Apôtres), Sách ThÜ cûa các Tông ÇÒ (les Epîtres)
và Sách Khäi huyŠn (l’Apocalypse).
1) Kinh Phúc Âm (Evangiles) ghi låi cu¶c Ç©i
và nh»ng l©i thuy‰t giäng cûa chúa Jésus. Kinh
Phúc Âm gÒm có bÓn cuÓn. Tác giä cûa bÓn
cuÓn này là thánh Marc (khoãng næm 65), thánh
Matthieu (khoãng 70-80), thánh Luc (khoãng 8085) và thánh Jean (khoãng110). Các sách cûa
thánh Marc, cûa thánh Matthieu và cûa thánh
Luc có nhiŠu ch‡ trùng-h®p và có cái nhìn khái
quát. Sách cûa thánh Jean có suy-tÜªng thâmthúy hÖn. Các tác giä cûa kinh Phúc Âm ÇÜ®c
bi‹u-tÜ®ng dÜ§i bÓn hình-thÙc tÜ®ng-trÜng là :
m¶t con sÜ tº có cánh (thánh Marc), m¶t con
ngÜ©i có cánh (thánh Matthieu), m¶t con bò
m¶ng (thánh Luc) và m¶t con chim Çåi bàng
(thánh Jean).
2) Tông ÇÒ liŒt truyŒn (les Actes des Apôtres)
k‹ låi nh»ng bu°i giäng Çåo ÇÀu tiên cûa các
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Tông ÇÒ và ghi låi sinh-hoåt cûa Giáo h¶i nguyên
thûy.
3) Sách ThÜ cûa các Tông ÇÒ (les Epîtres)
gÒm có 14 thÜ cûa thánh Paul và 7 thÜ g†i là
‘‘ThÜ công giáo’’ cûa các thánh Jacques, Pierre,
Jean và Jude.
4) Sách Khäi huyŠn (l’Apocalypse, thÀn khäi
vŠ chúa Jésus) là cuÓn sách cuÓi cùng cûa Tân Öc. CuÓn sách này ÇÜ®c cho là cûa thánh Jean
vi‰t. Sách Khäi huyŠn khuyên Giáo h¶i phäi kiên trì
gi» v»ng ÇÙc tin và tiên báo s¿ chi‰n-th¡ng cuÓi
cùng cûa nÜ§c Chúa.
BÎ các lãnh-tø Do Thái giáo ngÜ®c Çãi, các
ngÜ©i Do Thái cäi Çåo r©i khÕi Jérusalem và thi‰tlÆp trong nhiŠu thành phÓ ª Trung ñông nh»ng
c¶ng-ÇÒng Thiên Chúa giáo quy tø nhiŠn tín-ÇÒ
không phäi là ngÜ©i Do Thái. Các th‰-hŒ k‰ ti‰p,
m¶t sÓ Giáo h¶i khác ÇÜ®c thành-lÆp räi rác kh¡p
m†i nÖi. Thánh Paul Çóng vai trò quan-tr†ng nhÃt
trong s¿ truyŠn-bá và bành-trÜ§ng Thiên Chúa
giáo. Thánh Paul ª xÙ Tarse, m¶t vùng ÇÃt ª Ti‹u
Á, là ngÜ©i Do Thái cäi Çåo, hoåt Ç¶ng không
mŒt mõi cho Ç‰n khi ch‰t.
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Thiên Chúa giáo bÎ ngÜ®c Çãi trong gÀn hai
th‰ k› cho Ç‰n khi hoàng Ç‰ La Mã Constantin ÇŒ
NhÃt (285-337) cäi giáo quy‰t ÇÎnh thi‰t-lÆp Thiên
Chúa giáo thành tôn giáo chính thÙc.
NhiŠu bÃt ÇÒng š-ki‰n xÄy ra trong cách giäithích giáo lš, cho nên các tín ÇÒ Thiên Chúa giáo
phäi triŒu tÆp nhiŠu h¶i-nghÎ tôn giáo Ç‹ quy-ÇÎnh
nh»ng giáo-ÇiŠu chû y‰u. M¥c dÀu g¥p nhiŠu
khó khæn vŠ chính-trÎ và hành-chánh, Thiên Chúa
giáo vÅn ti‰p-tøc truyŠn-bá cho Ç‰n ngày lÍ
Giáng sinh næm 800, khi Charlemagne ÇÜ®c
Çæng quang Hoàng Ç‰ phÜÖng Tây do Giáo
hoàng Léon III chû trì. TØ ÇÃy, Giáo hôi Thiên Chúa
giáo bành trÜ§ng mau lË.
=== 0 0 0 ===

23- Chính ThÓng giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 33-35. Bºu BiŠn,
2005)

Trong lÎch sº bành trÜ§ng, Thiên Chúa giáo
Çã g¥p m¶t sÓ trª ngåi do s¿ khác nhau gi»a
các truyŠn-thÓng ÇÎa-phÜÖng. Nh»ng c¶ng ÇÒng
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Thiên Chúa giáo ÇÀu tiên là các nhóm giáo dân
cûa m‡i ÇÎa-phÜÖng tø-h†p låi Ç‹ cùng cÀunguyŒn b¢ng ngôn-ng» cûa h†. Do Çó ra Ç©i
nh»ng Giáo h¶i ÇÎa phÜÖng. ñây là nh»ng Giáo
h¶i cûa tình thÜÖng thiêng liêng, không phäi là nÖi
tÆp-trung quyŠn-l¿c.
ñ‰n th‰ k› XI, giám møc thành Rome (La Mã)
quy‰t-ÇÎnh thay Ç°i ÇÎa-vÎ Üu Ç£ng cûa tình
thÜÖng thành m¶t quyŠn-l¿c pháp-lš tÓi cao áp
Ç¥t cho tÃt cä các c¶ng ÇÒng Thiên Chúa giáo
toàn th‰ gi§i. Các Giáo h¶i phÜÖng Tây chÎu theo
mŒnh-lŒnh cûa giám møc La Mã t¿ g†i Giáo h¶i
cûa mình là Công giáo, có nghïa là tôn giáo
chung cho tÃt cä m†i ngÜ©i trên th‰ gi§i. Các
Giáo h¶i phÜÖng ñông phän ÇÓi quyŠn-l¿c cûa
Giáo h¶i Thiên Chúa giáo La Mã (Công giáo) và
t¿ cho mình là Chính ThÓng giáo. Do Çó có
s¿ chia rë trÀm tr†ng trong n¶i b¶ Thiên Chúa
giáo vào næm 1054.
C¶ng ÇÒng Thiên Chúa giáo bÎ rån nÙt.
S¿ chia rë này còn tÒn tåi Ç‰n ngày nay. Thiên
Chúa giáo La Mã và Chính ThÓng giáo trª thành
hai th¿c-th‹ riêng biŒt.
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S¿ khai trØ lÄn nhau ÇÜ®c tháo gª vào næm
1965 trong H¶i nghÎ Vaticane II. NhÜng s¿ chia rÈ
vÅn tÒn tåi.
Ngay tØ ÇÀu th‰ k› thÙ IV, Çã có hÓ sâu chia
rÈ gi»a Giáo h¶i Hy Låp (phÜÖng ñông) và Giáo
h¶i La Mã (phÜÖng Tây). Næm 324, Ç‰ Çô
Constantinople ÇÜ®c thành lÆp. Næm 381,
Constantinople trª thành m¶t ñåi Giáo h¶i Thiên
Chúa giáo thÙ nhì, ÇÓi-lÆp v§i ñåi Giáo h¶i Thiên
Chúa giáo La Mã.
Ngày nay, sau mÜ©i sáu th‰ k› chia rë,
s¿ xung Ç¶t tôn giáo låi tái xuÃt-hiŒn trong cu¶c
n¶i-chi‰n ª nÜ§c Nam TÜ cÛ.
*
Ÿ nhà cÛng nhÜ ª giáo ÇÜ©ng, các tín ÇÒ
Chính thÓng giáo cÀu nguyŒn ª th‰ ÇÙng th£ng.
Trong bu°i lÍ thánh, l©i kinh Phúc Âm ÇÜ®c hát b
¢ng gi†ng ngÜ©i, không ÇÜ®c ÇŒm b¢ng ti‰ng
Çàn. Nhang trÀm, bánh thánh, Çèn sáp, áo lÍ r¿c
r« ; hình vë thánh trên g‡ (icône) Çóng vai trò rÃt
quan tr†ng. Icône ÇÓi v§i h† là vÆt thiêng liêng
giúp h† cäm nhÆn Ön sûng cûa Chúa Tr©i.
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LÍ Giáng sinh (Epiphanie), ngày 6 tháng
Giêng, k› niŒm ngày sanh và rºa t¶i cûa chúa
Jésus trên sông Jourdain. LÍ này chÆm hÖn lÍ
Noël (Çêm 24 rång ngày 25 tháng 12) cûa Thiên
Chúa giáo La Mã.
LÍ Hi‹n linh (Transfiguration), ngày 6 tháng
Tám là ngày chúa Jésus hi‹n linh trên núi Thabor.
LÍ này ÇÜ®c cº hành rÃt vui nh¶n.
LÍ rºa t¶i b¢ng cách dìm ngÜ©i chÎu rºa t¶i
vào nÜ§c; sau Çó, giáo sï xÙc m¶t thÙ dÀu Ç¥c
biŒt vào các b¶ phÆn chính-y‰u cûa cÖ-th‹.
Giáo Çoàn Chính ThÓng giáo gÒm các Giáo
sï và các phø tá Giáo sï. Giáo Çoàn ÇÜ®c phân
chia nhÜ sau :
- Giám møc cai quän các c¶ng ÇÒng nhÕ.
- Giáo chû ÇÎa-phÜÖng (métropolite) Çämtrách giáo h¶i m¶t vùng.
- Giáo trÜªng (patriarche) phø-trách giáo h¶i
toàn quÓc.
- ñåi giáo trÜªng ª Constantinople
(patriarche oecuménique) chû-trì nhÜng không có
quyŠn-l¿c. M†i quy‰t-ÇÎnh ÇŠu do Çåi-h¶i giáo
dân (synode) thäo-luÆn và ban-hành.

127

Chính ThÓng giáo t¿ cho mình là trung thành
v§i nh»ng truyŠn-thÓng hành-s¿ cûa Thiên Chúa
giáo nguyên thûy.
===========

24- Thiên Chúa giáo La Mã
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 37-41. Bºu BiŠn,
2005)

Thiên Chúa giáo La Mã sáng lÆp trên cænbän chû-quyŠn tuyŒt-ÇÓi cûa Giáo Hoàng trên
Giáo h¶i. Giáo Hoàng là vÎ giám møc tÓi cao,
ngÜ©i thØa k‰ thánh tông ÇÒ Pierre, n¡m quyŠnl¿c do š muÓn cûa Chúa Tr©i. Ngài giám sát Giáo
h¶i. Ngài ng¿ ª Vatican, m¶t quÓc gia nhÕ và
Ç¶c lÆp ª gi»a thành phÓ Rome.
Giáo Hoàng quy‰t-ÇÎnh các khuynh-hÜ§ng
l§n cho Giáo h¶i toàn th‰-gi§i. DÜ§i quyŠn cûa
Ngài có các HÒng Y, T°ng Giám møc, Giám
møc, Linh møc. Sau khi Giáo Hoàng mÃt, h¶i
ÇÒng các HÒng Y ch†n m¶t HÒng Y thay th‰ nhÆn
chÙc Giáo Hoàng. Các giám møc thØa k‰ các
Tông ÇÒ chÎu trách-nhiŒm vŠ các Giáo h¶i ÇÎa-
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phÜÖng. Các linh møc giao-thiŒp tr¿c-ti‰p,
thÜ©ng xuyên v§i giáo dân. TØ th‰ k› thÙ X, các
nhà tu hành phäi sÓng Ç¶c thân.
Ngày xa xÜa danh tØ Công giáo có nghïa
là Giáo h¶i cûa Chúa hÜ§ng Ç‰n lš-tÜªng toàn
cÀu hóa (ti‰ng Hy Låp katholikos có nghïa là toàn
cÀu), nhÜng ngày nay có nghïa là tôn giáo chung
cûa tÃt cä m†i ngÜ©i. Cho nên dùng ch» Công
giáo Ç‹ chÌ ÇÎnh cho bÃt cÙ tôn giáo nào ÇŠu là
không chính xác, là chû quan. Tuy nhiên có nhiŠu
ngÜ©i quen g†i Thiên Chúa giáo La Mã là Công
giáo.
Tiêu chuÄn chính y‰u cûa tín ÇÒ Thiên Chúa
giáo La Mã là lòng tin tuyŒt ÇÓi vào chúa Jésus và
vâng l©i Giáo Hoàng.
*
Vào næm 1073, Giáo Hoàng Gregory VII (St
Grégoire VII, 1073 - 1085) ra lŒnh cho toàn Giáo
h¶i Thiên Chúa giáo phäi dành danh tØ ‘‘Giáo
Hoàng’’ cho riêng giám møc ª La mã.
TrÜ§c næm 1073, có nhiŠu giám møc ª
nhiŠu ÇÎa phÜÖng t¿ xÜng là Giáo Hoàng. Giám
muc Damasus là giám møc ÇÀu tiên có tham
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v†ng chÙc vÎ Giáo Hoàng ª La-Mã. Næm 366,
giám møc Liberius ª La-mã ch‰t (Giáo Hoàng
Libère, 352 - 366), giám muc Damasus và giám
møc Ursinus có quyŠn th‰ ngang nhau; giám
møc Damasus thuê b†n du Çäng sát håi 137
ngÜ©i theo phe ÇÓi lÆp cûa giám møc Ursinus tåi
nhà th© Saint Mary Major. Ngài Damasus ÇÜÖng
nhiên trª thành giám møc ª La-mã; ngài là Giáo
Hoàng Saint Damasus I (Thánh Saint Damase Ier,
366 - 384).
TØ th‰ k› thÙ XII, các thánh lÍ chÌ còn låi
bäy thánh lÍ chi phÓi Ç©i sÓng giáo dân tØ lúc
m§i sanh Ç‰n khi ch‰t. Bäy thánh lÍ Çó là: lÍ Rºa
t¶i (lúc m§i sinh), lÍ Kiên tín (thØa nhÆn), lÍ Thánh
th‹ (nhÆn bánh thánh), lÍ TruyŠn thánh chÙc, lÍ K
‰t hôn, lÍ Giäi t¶i, TÄy lÍ lâm chung (lúc ch‰t).
LÍ Thánh th‹ là bí tích c¿c kÿ quan-tr†ng
tÜ®ng-trÜng s¿ hiŒn-diŒn cûa ThÜ®ng ñ‰. Bánh và
rÜ®u nho tÜ®ng-trÜng cho ThÎt và Máu cûa Chúa
Tr©i, các tín ÇÒ ÇÜ®c uÓng và æn, nhÜng không
ÇÜ®c nhai. Các lÍ h¶i khác là lÍ tÜªng-niŒm các
giai-Çoån chính y‰u trong Ç©i chúa Jésus: lÍ
Giáng sinh (Noël), lÍ Phøc sinh (Pâques, ngày
chúa Jésus sÓng låi sau khi Ngài Çã ch‰t), lÍ
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Thæng thiên (Ascension, ngày chúa Jésus bay lên
tr©i).
TØ th©i Trung c‡ Ç‰n nay, Thiên Chúa giáo La
Mã bành-trÜ§ng mau lË. Các thØa sai Çi kh¡p nÖi
trên th‰-gi§i. Ÿ Nam MÏ, Thiên Chúa giáo La Mã
thÓng trÎ tØ th‰ kÏ thÙ XVI. Khi các nhà truyŠn Çåo
theo chân quân-Ç¶i viÍn-chinh Ç°-b¶ trên ÇÃt
Trung My và Nam MÏ, các nŠn væn-minh cûa các
dân t¶c Astèques, Mayas, Incas bÎ tiêu diŒt. Các
ÇŠn th©, các tÜ®ng thÀn cûa h† bÎ phá hÛy.
‘‘TrÜ§c khi mÃt, vào næm 1963, trong bÙc thÜ
cuÓi cùng, Giáo hoàng Jean XXIII cÀu xin ThÜ®ng
ñ‰ xá t¶i cho Giáo h¶i cûa mình, cái tr†ng t¶i Çã
ngÜ®c Çãi bÃt công dân t¶c Do Thái. Sau Çó,
Giáo hoàng Jean Paul II Çã công-nhÆn tráchnhiŒm vŠ các t¶i ác cûa Giáo h¶i ÇÓi v§i ngÜ©i
Do Thái, ngÜ©i HÒi giáo, ngÜ©i theo Çåo Tin Lành
và th° dân da ÇÕ châu MÏ ’’.
(Avant de mourir en 1963, le pape Jean XXIII
avait pris l’initiative, dans une lettre posthume, de
demander à Dieu de pardonner à son Eglise la
‘‘malédiction’’ dont elle avait ‘‘injustement’’ frappé
le peuple juif. Jean Paul II, après lui, a accepté
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d’assumer la responsabilité des crimes commis
par l’Eglise contre les juifs, les musulmans, les
protestants et les Indiens d’Amérique.’’
Tåp chí Le Nouvel Observateur. SÓ Ç¥c biŒt
N°28 : La soif de Dieu)
Næm 1960, Giáo Hoàng Jean XXIII Çi thæm
trai tÆp trung và các lò hÕa thiêu ngÜ©i Do Thái tåi
Auschwitz, Dachau và Ravensbrunch. Sau khi xem
các tài liŒu vŠ tråi tÆp trung ÇÜ®c quân Ç¶i ñÒng
Minh giäi thoát, Giáo Hoàng nhìn thÃy cänh tÜ®ng
thÜÖng tâm cûa Çoàn ngÜ©i Do Thái gÒm có Çàn
ông, Çàn bà và trÈ em trÀn truÒng, da b†c xÜÖng
tØ trong các tråi giam bÜ§c ra, Giáo Hoàng quì
xuÓng cÀu nguyŒn :

‘‘Låy Chúa, dÃu Ãn cûa Cain in trên trán cûa
chúng con. Qua bao nhiêu th‰ kỷ, ngÜ©i anh em
Abel cûa chúng con Çã ch‰t trên vÛng máu do
chúng con làm tuôn chäy vì chúng con Çã quên
Çi tình yêu cûa Chúa. Xin Chúa tha t¶i cho chúng
con, chúng con Çã nguyŠn rûa sai lÀm nh»ng
ngÜ©i anh em Do Thái.
Xin Chúa tha t¶i cho chúng con vì chúng
con không bi‰t viŒc chúng con làm.’’
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(The mark of Cain is stamped on our
foreheads. Across the centuries, our brother Abel
has lain in blood which we drew and shed tears
we caused by forgetting thy love. Forgive us, Lord,
for the curse we falsely attributed to their name as
Jews.
Forgive us for crucifying Thee a second time
in their flesh, for we knew not what we did.
trang 6)

Vicars of Christ , Peter de Rosa,

Vào cuÓi th‰ kÏ thÙ XIX sang th‰ kÏ thÙ XX,
khoa h†c và kÏ-thuÆt phát-tri‹n nhanh chóng thì
ngÜ©i Âu Châu dÀn dÀn bÕ Çåo Thiên Chúa.
NhÜng Thiên Chúa giáo La Mã vÅn ti‰p-tøc bành
trÜ§ng månh ª các thu¶c-ÇÎa cÛ và ª các nÜ§c
Çang phát tri‹n.
Trong quá trình lÎch-sº, Thiên Chúa giáo La
Mã g¥p nhiŠu trª ngåi. TrÜ§c h‰t là s¿ chÓng ÇÓi
cûa nh»ng ngÜ©i ngoåi Çåo; vŠ sau, trong chính
ngay Giáo h¶i cÛng có nhiŠu ngÜ©i ly khai. Vì m¶t
sÓ chÙc-s¡c trong Giáo h¶i ham quyŠn-l¿c và
tiŠn båc nÄy sinh phong-trào phän-ÇÓi månh më
Çòi cäi-cách. S¿ chÓng ÇÓi này ÇÜa Ç‰n hìnhthành Çåo Tin Lành.
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25- Tin Lành

(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 43-45. Bºu BiŠn,
2005)

Phong-trào phän kháng b¡t ÇÀu tØ th‰ k› thÙ
XVI. Møc-Çích là Ç‹ thanh-l†c hàng ngÛ trong
Giáo h¶i Thiên Chúa giáo La Mã vì Giáo h¶i Çã viphåm nh»ng ÇiŠu trong Phúc Âm.
Lúc ÇÀu, m¶t sÓ giáo dân chÓng-ÇÓi các
nhà thÀn h†c t¿ cho mình Ç¶c-quyŠn giäi-thích
các bän væn trong kinh thánh và phän kháng
nh»ng hành-vi gây båo-l¿c, bÃt-công và cÓchÃp. S¿ chÓng ÇÓi càng ngày càng trÀm tr†ng.
Th©i Phøc HÜng kéo theo m¶t loåt phong-trào
phän-kháng làm giao Ç¶ng Giáo h¶i Thiên Chúa
giáo La Mã. Phong trào phän-kháng này thÜ©ng
ÇÜ®c g†i là phong trào Cäi Cách. TØ Çó cho ra
Ç©i nh»ng Giáo h¶i Tin Lành.
Phong-trào phän-kháng l§n nhÃt là phongtrào Martin Luther. Martin Luther (1483-1546) là
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m¶t tu sï ngÜ©i ñÙc, dòng thánh Augustin, giáo sÜ
thÀn h†c ª Çåi h†c Wittenberg. Ông bÎ Giáo
Hoàng k‰t t¶i vào næm 1520 và bÎ vua Charles
Quint khai trØ. Martin Luther chÓng ÇÓi quy‰t liŒt :
Ông tÓ cáo viŒc hÓi l¶ Ç‹ linh hÒn ngÜ©i ch‰t
ÇÜ®c lên Thiên Çàng và s¿ mua bán lŒnh ân xá
cûa Chúa Ç‹ làm giàu cho Giáo h¶i. Ông công
khai ÇÓt s¡c-lŒnh cûa Giáo Hoàng khai-trØ ông.
M¶t trong nh»ng xác tín cûa Martin Luther là
lòng tin trong såch, con ÇÜ©ng duy nhÃt Ç‹ ÇÜ®c
cÙu rỗi. ñó là h†c thuy‰t chu¶c t¶i b¢ng lòng tin.
S¿ tin-tÜªng vào h†c thuy‰t này Çem låi hy-v†ng
cho ngÜ©i nghèo không có tiŠn Ç‹ mua giÃy
chu¶c t¶i. Theo ông tÃt cä nh»ng ngÜ©i Çã ÇÜ®c
rºa t¶i ÇŠu là giáo sï. Ông hy-v†ng có s¿ sinh-hoåt
dân-chû trong các nhà Th© Chúa. Ông chÌ gi» låi
hai thánh lÍ : LÍ Rºa t¶i và lÍ Thánh th‹. ñåo
Thiên Chúa theo giáo lš cûa Luther phát-tri‹n sâu
r¶ng ª ñÙc, ª vùng Alsace và ª các nÜ§c B¡c
Âu.
M¶t vÎ sáng-lÆp khác cûa Çåo Tin Lành là
Jean Calvin (1509-1564). Nguyên là tín-ÇÒ Thiên
Chúa giáo La Mã (Công giáo), lúc trÈ Jean Calvin
h†c ª trÜ©ng trung-h†c Montaigu tåi Paris ; rÒi h†c
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luÆt và h†c thÀn h†c ª Orléans và ª Bourges. Ông
theo Çåo Tin Lành vào ÇÀu tháng 11 næm 1533.
Tác phÄm chính cûa ông ra Ç©i vào næm 1536 là
l’Institution de la religion chrétienne (Th‹ ch‰ Thiên
Chúa giáo). Sách này trình bày lÓi tín ngÜ«ng cûa
Çåo Tin Lành. Sách cûa ông ÇÜ®c truyŠn bá nhiŠu
nÖi ª châu Âu và hai lÀn bÎ ÇÓt trÜ§c nhà th©
Notre Dame de Paris. BÎ lùng b¡t, Calvin phäi lánh
nån Ç‰n Angoulême, rÒi trÓn qua Nérac, Ç‰n
Strasbourg, qua Ý, Ç‰n Bâle và Genève ª Thøy Sï
(1536).
Ÿ Genève, Calvin cÓ-g¡ng truyŠn Çåo theo
lš-tÜªng cûa mình. Ông muÓn Genève thành m¶t
ñô-thÎ Tôn giáo có m¶t Chính-quyŠn Tôn giáo
lãnh-Çåo quÓc gia trong công b¢ng và ÇÙc
hånh. NhÜng lÆp-luÆn cûa ông không chinh-phøc
ÇÜ®c tÃt cä công-dân thành-phÓ Genève. Ông
thÃt båi, buÒn phiŠn, chán nän và mÃt ngày 27
tháng 5 næm 1564.
Các tín ÇÒ theo Calvin phÀn l§n sÓng ª
Thøy Sï, Hòa Lan, Nam Phi, Hoa Kÿ và Canada.
Ÿ Pháp, qua nhiŠu th©i kÿ, Çåo Tin Lành bÎ
cÃm không ÇÜ®c hành Çåo, tín ÇÒ Tin Lành phäi
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t°-chÙc Giáo h¶i kín g†i là Giáo h¶i ‘‘sa måc’’. H†
làm thánh lÍ gi»a cänh thiên nhiên.
Giáo sï Tin Lành gÒm có các møc-sÜ nam
và n». H† không phäi là tu sï nhÜ tu sï Thiên Chúa
giáo La Mã; h† có gia Çình, có con cái nhÜ
nh»ng ngÜ©i th‰-tøc khác và không có quyŠn
hån tâm linh nào.
Tinh thÀn cûa phong trào Cäi Cách Tôn Giáo
là mÀm mÓng phát-sinh ra các cu¶c bi‰n-Ç¶ng
xã-h¶i và chính-trÎ ª Âu châu.

=== 0 0 0 ===

26- Anh giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 49-50. Bºu BiŠn,
2005)

Nhân vÆt sáng tåo ra Anh giáo không phäi là
m¶t nhà thÀn h†c mà là vua nÜ§c Anh, Henri VIII
(1491-1547).
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Vua Henri VIII lúc ÇÀu chÓng giáo-lš cûa
Luther, nhÜng vŠ sau ông thay Ç°i š-ki‰n khi Giáo
hoàng La Mã không cho phép ông ly dÎ bà
Catherine d’Aragon, ngÜ©i v® ÇÀu tiên cûa ông.
Nhà vua tuyên bÓ mình là ‘‘lãnh tø duy nhÃt và tÓi
cao cûa Giáo h¶i Thiên Chúa giáo trên ÇÃt nÜ§c
Anh’’; tØ Çó Anh giáo ÇÜ®c hình thành. Næm 1547,
dÜ§i th©i Edouard VI, Anh giáo trª thành quÓc
giáo. ñ‰n th©i Marie Tudor (1553-1558) Thiên
Chúa giáo La Mã trª låi trên ÇÃt nÜ§c Anh, nhÜng
sau khi n» hoàng Elisabeth ÇŒ NhÃt lên ngôi, Anh
giáo låi ÇÜ®c thành lÆp vïnh viÍn.
N» Hoàng Elisabeth ÇŒ NhÃt tổ-chÙc Anh
giáo v§i tinh thÀn ôn hòa, nhÜng vào næm 1570
Giáo hoàng Pie V vÅn khai trØ bà.
CuÓn Prayer Book là sách tøng niŒm cûa
giáo sï và cuÓn Ba MÜÖi Chín ñiŠu Khoän là bän
giáo lš cûa Anh giáo ÇÜ®c N» Hoàng phê chuÄn
vào næm 1571; cä hai cuÓn này bÎ Giáo hoàng
lên án.
S¿ bÃt ÇÒng gi»a hai tông phái Thiên Chúa
giáo này không hàn g¡n ÇÜ®c n»a. N» Hoàng
Anh cäi-cách và t°-chÙc giáo h¶i trong nÜ§c cho
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phù-h®p v§i ÇÜ©ng lÓi hòa-bình và thÓng-nhÃt
cûa ÇÃt nÜ§c.
Næm 1539, giáo h¶i Anh giáo dÎch Thánh kinh
ra ti‰ng Anh; rÒi in và ph° bi‰n cho các tín ÇÒ.
Giáo lš cûa Anh giáo rÃt gÀn v§i giáo lš cûa
Luther. Bän giáo lš này chú-tr†ng tinh-thÀn Çåo lš
cûa Çåo Tin Lành và giäm quyŠn-uy cûa các
giáo sï. Khuynh hÜ§ng Çi Ç‰n t¿-do tÜ-tÜªng và
t¿ do phê-bình ÇÜ®c cûng cÓ. TØ Çó näy sinh ra
s¿ nghi-ng© và s¿ phê-phán các giáo ÇiŠu.
Anh giáo có hình-thÙc m¶t giáo h¶i t¿-trÎ, có
tính dân t¶c. Giáo h¶i Anh giáo ÇÜ®c chia làm
hai khu v¿c: York và Canterbury. M‡i khu v¿c có
m¶t T°ng giám møc (primat).
Các giám møc Anh giáo h†p Çåi h¶i bÓn
næm m¶t lÀn dÜ§i quyŠn chû t†a cûa T°ng giám
møc Canterbury. ñåi h¶i này không có thÄm
quyŠn nào vŠ pháp lš và giáo ÇiŠu.
Anh giáo, vŠ m¥c tinh thÀn là m¶t giáo h¶i
Tin Lành, nhÜng vŠ m¥t t°-chÙc có phÀn giÓng
Thiên Chúa giáo La Mã.
===========
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27- HÒi giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 51-56. Bºu BiŠn,
2005)

Ti‰ng A-RÆp: Islam có nghïa là s¿ vâng l©i
theo š cûa ThÜ®ng ñ‰. Ngày nay Islam có nghïa
là Çåo HÒi (HÒi giáo). NgÜ©i HÒi giáo (les
musulmans) là tín ÇÒ cûa Çåo HÒi.
HÒi giáo ra Ç©i ª gi»a sa måc mênh mông
cûa bán Çäo Arabie vào th‰ kÏ thÙ VII. Vùng ÇÃt
này rÃt c¢n c‡i, dân chúng là giÓng ngÜ©i A-RÆp.
Các b¶-låc du-møc không ngØng Çánh nhau,
tàn-sát lÅn nhau. M¶t sÓ dân A-RÆp sÓng ª thành
thÎ ; h† theo nhiŠu tôn giáo khác nhau : Do Thái
giáo, Thiên Chúa giáo và các tín ngÜ«ng Ça
thÀn. H† sÓng hòa-bình bên nhau qua nhiŠu th‰hŒ. NhÜng m†i s¿ ÇŠu thay Ç°i khi m¶t thÜÖng gia
tên là Mahomet (Muhammad, Mohammad,
Mohammed, Mouhammad, sách Pháp ghi là
Mahomet) xuÃt hiŒn. Mahomet sinh ª La Mecque
vào khoãng næm 570, trong m¶t thÎ trÃn thu¶c b¶
låc lØng danh Koraïchites (Quraychites).
Vào th‰ kÏ thÙ V, b¶ låc này Çã chinh-phøc
La Mecque. La Mecque vØa là m¶t Óc Çäo xanh
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mát n¢m trong vùng sa måc khô c¢n, vØa là m¶t
trung tâm thÜÖng mãi thÎnh vÜ®ng, m¶t nÖi giaolÜu cûa các Çoàn l» hành, vØa là nÖi th© phÜ®ng
danh ti‰ng. Ÿ La Mecque có m¶t khÓi Çá l§n
màu Çen (thiên thåch) ÇÜ®c dân chúng sùng bái,
có tên là Ka’aba (nhà cûa ThÜ®ng ñ‰). TrÜ§c th©iÇåi HÒi giáo, khÓi Çá này ÇÜ®c th© cúng theo tín
ngÜ«ng Ça thÀn.
Lúc thi‰u th©i Mahomet Çã träi qua m¶t
cu¶c sÓng khó khæn, buÒn kh°. VØa m§i lên næm
tu°i, cha cûa Ngài là Abdallah qua Ç©i. Næm sau,
mË cûa Ngài là bà Amimah tØ trÀn; m¶t th©i gian
ng¡n sau, Ngài mÃt ông n¶i. Ông chú Abou Talib
Çem Ngài vŠ nuôi. Vì hoàn cänh, Mahomet
không ÇÜ®c h†c hành. Ngài không bi‰t Ç†c,
không bi‰t vi‰t, nhÜng có tài vŠ thÜÖng mãi.
Ÿ La Mecque, Ngài t°-chÙc Çoàn thÜÖngbuôn cho m¶t góa phø giàu có, tên là Khadijia.
Næm 25 tu°i, Ngài cÜ§i bà này làm v®. Bà
Khadijia là ngÜ©i v® ÇÀu tiên cûa Ngài. Ngài có
11 v®; 2 bà ch‰t, Ngài sÓng v§i 9 bà.
Ÿ Syrie, tåi Bostra Ngài g¥p Bahira, m¶t tu sï
Thiên Chúa giáo. Ÿ La Mecque, Ngài quen bi‰t
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nhiŠu ngÜ©i theo Do Thái giáo và Thiên Chúa
giáo; Ngài bi‰t nhiŠu vŠ giáo-lš cûa hai tôn giáo
này.
Mahomet có thói quen, suÓt nhiŠu Çêm vào
nghỉ ngÖi trong m¶t cái Ç¶ng cûa núi Hira. Ÿ Çó
Ngài ngÒi suy ngÅm m¶t mình.
Theo truyŠn thuy‰t cûa Çåo HÒi thì vào næm
610, có m¶t Çêm trong lúc Mahomet Çang thiu
thiu s¡p ngû, thiên thÀn Gabriel xuÃt-hiŒn và ra
lŒnh :‘‘Hãy Çi truyŠn giáo! TruyŠn giáo nhân danh
ÇÃng Sáng Tåo Çã sáng tåo ra con ngÜ©i tØ m¶t
cøc huy‰t. Hãy Çi truyŠn giáo!’’ (Kinh Coran 96: 13).
Lúc bÃy gi©, ª La Mecque, Mahomet chÌtrích tín ngÜ«ng cûa các thÜÖng nhân; Ngài cho r
¢ng phong-tøc cûa h† là ÇÒi trøy; Ngài la m¡ng
h†. Các thÜÖng nhân hoài nghi và chÓng ÇÓi
s¿ truyŠn Çåo cûa Ngài.
Næm 622, Mahomet và nh»ng ÇŒ tº ÇÀu tiên
cûa ngài d©i Ç‰n ª vùng Médine, m¶t Óc Çäo
cách La Mecque 350 cây sÓ. Ngày d©i ch‡ ª này
Çánh dÃu næm thÙ nhÃt lÎch-sº HÒi giáo.
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Ngài khôn khéo mª r¶ng quyŠn-l¿c trên bán
Çäo Arabie b¢ng vÛ l¿c và ngoåi giao. Ngài là
m¶t chi‰n sï, m¶t lãnh tø tài ba. Næm 630, ª
Médine, ngài Mahomet trøc-xuÃt ho¥c tàn-sát
ngÜ©i Do Thái ; ngài kéo quân vŠ Çánh chi‰m La
Mecque. Hai næm sau Ngài mÃt ª Médine.
Médine ÇÜ®c g†i là thành phÓ cûa dÃng Tiên tri.
Vào nh»ng næm tØ 632 Ç‰n 650, ngÜ©i A rÆp
chinh-phøc Syrie, Palestine, Ai cÆp, Lybie và tÃt cä
lãnh-th° cûa Ç‰-quÓc Ba TÜ ; tØ Çó Çåo HÒi bành
trÜ§ng månh më trong các vùng m§i chi‰m
ÇÜ®c.
Nh»ng l©i truyŠn Çåt cûa dÃng tiên tri
Mahomet ÇÜ®c các ÇŒ tº ghi chép trên các
mänh xÜÖng bä vai cûa låc Çà. Nh»ng bän væn
này k‰t cÃu thành kinh Coran (ti‰ng A rÆp nghïa là
bài h†c thu¶c lòng). Kinh Coran gÒm có 114
chÜÖng. Nh»ng l©i phát bi‹u cûa Mahomet ÇÜ®c
ghi chép thành sách Sunna. Kinh Coran và sách
Sunna là nŠn täng giáo-lš cûa Çåo HÒi. ñåo HÒi
ki‹m soát nghiêm kh¡c m†i khía cånh Ç©i sÓng
các tín ÇÒ : ki‹m soát cách trang phøc, th¿c
phÄm và giáo døc.
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ñ‰n gi© cÀu nguyŒn, m¶t viên chÙc ÇÙng
trên tháp cao kêu g†i tín ÇÒ Çi lÍ: ‘‘ThÜ®ng ñ‰ vï
Çåi. Không có thÀn thánh nào ngoài ÇÃng
ThÜ®ng ñ‰ (Allah) và ÇÃng Mahomet là sÙ giä
cûa Ngài. Hãy Ç‰n cÀu nguyŒn. Hãy Ç‰n Ç‹
ÇÜ®c cÙu r‡i’’.
Tín ÇÒ hành lÍ m‡i ngày næm lÀn. Nh©
phÜÖng-pháp giáo-døc này tín ÇÒ trª thành
nh»ng con ngÜ©i sùng bái tuyŒt ÇÓi, nhiŠu tín ÇÒ
s¤n sàng tº vì ñåo.
S¿ th© phøng không có nghi lÍ nào cä,
nhÜng bu¶c tín ÇÒ phäi tin-tÜªng tuyŒt-ÇÓi và
phäi làm theo næm nghïa vø nhÜ sau:
1) Tín ÇiŠu:‘‘Không có ThÜ®ng Ç‰ nào ngoài
ÇÃng Allah và Mohamet là sÙ giä cûa Ngài ’’.
2) M‡i ngày cÀu nguyŒn næm lÀn, lúc cÀu
nguyŒn phäi hÜ§ng vŠ La Mecque.
3) Chay tÎnh trong tháng Ramadan.
4) BÓ thí (g†i là thu‰ tôn giáo): ngÜ©i giàu
Çóng góp tiŠn cûa Ç‹ giúp Ç« ngÜ©i nghèo.
5) Hành hÜÖng Ç‰n La Mecque ít nhÃt m¶t
lÀn trong Ç©i ngÜ©i.
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‘‘djihad’’ có nghïa là s¿ cÓ g¡ng hoàn
thiŒn bän thân mình vŠ Çåo ÇÙc và tín ngÜ«ng.
Danh tØ này thÜ©ng bÎ hi‹u lÀm là ‘‘thánh chi‰n’’
nghïa là chi‰n tranh chÓng các tôn giáo khác.
Ngày thÙ sáu là ngày cûa ThÜ®ng ñ‰. Tin ÇÒ
Ç‰n ÇŠn th© cÀu nguyŒn tÆp-th‹. Sau khi nghe
thÀy cä (imam) thuy‰t giáo, tín ÇÒ cÀu nguyŒn
theo m¶t nghi-thÙc cÓ ÇÎnh : ÇÙng th£ng,
nghiêng mình, quÿ, låy, trán chÃm ÇÃt, ngÒi trên
gót chân, rÒi ÇÙng dÆy. H† Ç†c các Çoån kinh
Coran, hát ca tøng ThÜ®ng ñ‰, cÀu Ngài phù h¶.
Sau khi nhà tiên tri Mahomet mÃt, hai phe tín
ÇÒ tranh dành quyŠn thØa k‰ vì Ngài tiên tri
Mahomet chÜa kÎp chÌ ÇÎnh ngÜ©i thØa k‰. TØ Çó
th‰ gi§i HÒi giáo chia thành hai nhóm : nhóm
Sunni và nhóm Chiit.
Nhóm Sunni không chÃp-thuÆn cho ngÜ©i
trong gia-Çình nhà Tiên tri ÇÜ®c thØa k‰ ; nhóm
Chiit thì Çòi ngÜ©i thØa k‰ ÇÃng Tiên tri phäi là
ngÜ©i trong gia-Çình Ngài. H† cho r¢ng ngÜ©i em
h† và là r‹ cûa Ngài tiên tri tên là Ali phäi là ngÜ©i
k‰ vÎ làm giáo-chû c¶ng-ÇÒng HÒi giáo.
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Hai nhóm tín ÇÒ này giao tranh quy‰t liŒt. K‰t
quä, Ali và ngÜ©i con tên là Hossein lÀn lÜ®t bÎ gi
‰t. S¿ chia rë gi»a hai phe ÇÓi nghÎch vÅn còn tÒn
tåi Ç‰n ngày nay.
NgÜ©i Sunni ÇÜ®c xem nhÜ là ngÜ©i HÒi giáo
chính thÓng. H† chi‰m Ça sÓ tín ÇÒ.
HÒi giáo phát tri‹n mau chóng. Tôn giáo này
có sÓ tín ÇÒ nhiŠu nhÃt th‰ gi§i. Tín ÇÒ tràn lan
kh¡p th‰ gi§i, nhiŠu nhÃt là vùng Trung ñông, B¡c
Phi, Trung Á, bán Çäo Mã Lai và Indonésie. Ÿ
châu Phi có khoäng bÓn chøc triŒu ngÜ©i HÒi
giáo da Çen. Các nÜ§c phía b¡c châu Phi :
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte ÇŠu theo
Çåo HÒi. Ÿ Âu châu, nh© chánh-sách t¿ do tôn
giáo, HÒi giáo tràn vào các nÜ§c Âu châu dÍ
dàng.
Ngày nay, ngÜ©i HÒi giáo càng ngày càng
có khuynh hÜ§ng chÓng-ÇÓi månh më væn-hóa
Tây phÜÖng. Nh»ng ngÜ©i HÒi giáo quá khích Çã
có hành-Ç¶ng phá rÓi kinh-t‰ và quÃy phá nhiŠu
thành phÓ l§n Âu châu và MÏ châu.
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==== 0 0 0 ====

28- ƒn-Ç¶ giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 58-61. Bºu BiŠn,
2005)

ƒn-Ç¶ giáo có nguÒn gÓc tØ tôn giáo cûa
s¡c dân Indo-Europe. S¡c dân này Ç‰n ƒn-Ç¶
vào khoäng næm -2000. Ch» Hindu có nghïa là
nh»ng cÜ dân ª phía bên kia sông Indus.
Vào gi»a thiên niên k› thÙ -III, trên b© sông
Indus có m¶t nŠn væn-minh Çô-thÎ rÃt ti‰n b¶.
Trong khu v¿c này, các nhà khäo-c°-h†c tìm
ÇÜ®c rÃt nhiŠu vÆt døng b¢ng ÇÃt sét nung nhÜ
các tÜ®ng nhÕ hình phø n», thú vÆt, ÇÒ chÖi, Ãn
tín có kh¡c m¶t thÙ væn t¿ mà hiŒn nay các nhà
khäo c° chÜa Ç†c ÇÜ®c. Nh© các cu¶c khai
quÆt, các nhà khäo c° bi‰t ÇÜ®c ít nhiŠu vŠ
nh»ng tín ngÜ«ng tôn giáo cûa dân t¶c xa xÜa
này.
NŠn væn minh này bi‰n mÃt vào gi»a thiên
niên k› thÙ -II do sÙc-månh xâm læng cûa s¡c
dân Indo-Europe.
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NgÜ©i Indo-Europe là nh»ng kœ binh có vÛ
khí b¢ng s¡t. H† t¿ g†i mình là Aryas (ngÜ©i quš
t¶c). DÀn dÀn, h† ti‰n vŠ phía sông H¢ng
(Gange). Vào khoäng th‰ k› thÙ -X, nŠn væn-minh
cûa ngÜ©i Aryas änh-hÜªng bao trùm h‰t miŠn
b¡c ƒn-ñ¶.
Tín-ngÜ«ng và nghi-thÙc tôn giáo cûa ngÜ©i
Aryas ÇÜ®c ghi trong b¶ kinh Veda (VŒ-Çà). Veda
có nghïa là s¿ hi‹u bi‰t.
B¶ kinh Veda gÒm có bÓn cuÓn : kinh RigVeda (các Thánh ca), kinh Yajur-Veda (các th‹
thÙc Hi‰n t‰), Sama-Veda (các Giai ÇiŒu) và
Atharva-Veda (tÆp h®p các L©i cÀu nguyŒn).
Kinh Rig-Veda mô tä ÇŠn th© các chÜ thÀn.
Các chÜ thÀn ÇÜ®c s¡p x‰p theo thÙ t¿ : thÀn khí
quy‹n, thÀn bÀu tr©i, thÀn ÇÃt. HŒ thÓng giai cÃp
trong kinh Rig-Veda phän-änh s¿ phân chia trong
xã-h¶i th©i Aryas : phân chia theo nghŠ nghiŒp,
phân chia theo quan-Çi‹m vŠ chûng t¶c ho¥c
phân chia theo s¿ tinh khi‰t nghi lÍ.
Có bÓn giai cÃp: giai cÃp giáo sï
(brahmane), giai cÃp lãnh Çåo (kshatriya), giai

148

cÃp th® thuyŠn (vaishya), giai cÃp phøc vø
(shudra). TÀn l§p Chandala (l§p tiŒn dân) là nh»ng
ngÜ©i cùng kh° không ÇÜ®c liŒt kê vào hŒ-thÓng
giai-cÃp trong xã-h¶i. Ngày nay, hŒ-thÓng giaicÃp có khuynh-hÜ§ng mÃt dÀn trong xã-h¶i ƒnÇ¶, nhÜng vÅn còn æn sâu trong š-thÙc ngÜ©i ƒnñ¶.
TØ kinh Veda sän sinh ra kinh Brahmane và
kinh Upanishad. Các kinh này không còn nói vŠ
nghi thÙc tôn giáo n»a mà ÇÜ®c nâng lên trìnhÇ¶ siêu viŒt, g†i là Vedanta có nghïa là s¿ hoàn
thiŒn kinh Veda. Tính cách tri‰t-lš vŠ nhân sinh và
Çåo ÇÙc cûa kinh Brahmane và kinh Upanishad
Çã hình thành Çåo Bà-la-môn (Brahmanisme),
Çåo cûa các giáo sï ; rÒi tØ Çó nÄy sinh ra ƒn-Ç¶
giáo ngày nay.
Trong th©i-kÿ thÎnh-hành kinh Veda, ngÜ©i ƒnÇ¶ tôn th© các vÎ thÀn tÜÖng-h®p v§i nh»ng hiŒntÜ®ng thiên-nhiên và th© kính nh»ng vÎ thÀn có
trÜ§c th©i Veda. DÀn dÀn Çåo Bà-la-môn bÕ các
vÎ thÀn trong kinh Veda và thay th‰ b¢ng các vÎ
thÀn khác, sÓ lÜ®ng nhiŠu hÖn. NgÜ©i ƒn-Ç¶
quan-niŒm các vÎ thÀn chÌ là nh»ng hình-thÙc
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bi‹u-tÜ®ng cûa m¶t Th¿c-th‹ Duy-nhÃt (Une
Réalité Unique).
Khái niŒm Rita (quy luÆt vÛ trø) cûa kinh Veda
trª thành Brahman (linh hÒn vÛ trø) và vÎ thÜ®ng
Ç£ng thÀn Indra cûa kinh Veda nhÜ©ng ch‡ cho
ba vÎ thÀn : Brahma (ñÃng Sáng tåo), Vishnu (thÀn
Bäo thû) và Shiva (thÀn Phá hoåi). Ba vÎ thÀn này
là s¡c thái cûa Brahman, linh hÒn vÛ trø.
NgÜ©i ƒn-Ç¶ tin r¢ng luÆt luân hÒi
(samsara) chi phÓi cu¶c sÓng : sinh, tº, rÒi tái sinh,
tº ; ki‰p này qua ki‰p khác; cu¶c sÓng ti‰p diÍn
vòng quanh nhÜ bánh xe quay, bánh xe luân hÒi.
Con ngÜ©i phäi có hånh-ki‹m tÓt vì m‡i hànhÇ¶ng, m‡i š-tÜªng trong hiŒn tåi chi phÓi Ç©i sÓng
ki‰p sau cûa mình. Møc-Çích cûa s¿ tu hành là
thoát khÕi vòng quay luân hÒi. S¿ giäi thoát này
ÇÜa Ç‰n s¿ hòa ÇÒng vào Linh-hÒn vÛ-trø
(Brahman: l’Âme Universelle).
Các vÎ thÀn ƒn Ç¶ rÃt nhiŠu, theo truyŠn
thÓng có Ç‰n 33 333 vÎ.
Các nghi thÙc chi phÓi Ç©i sÓng cûa ngÜ©i
ƒn-Ç¶ tØ khi m§i sinh Ç‰n khi ch‰t : lÍ Ç¥t tên cho
trÈ sÖ sinh, lÍ h§t tóc ÇÀu tiên, lÍ quy y, lÍ cÜ§i, lÍ
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hÕa táng. ViŒc hÕa thiêu xác ngÜ©i ch‰t không
phäi vì phép vŒ sinh mà vì ngÜ©i ƒn Ç¶ tin r¢ng
ng†n l»a tÄy u‰ m†i xÃu xa.
Các lÍ låc ƒn-Ç¶ rÃt nhiŠu, hÖn 400 lÍ m‡i
næm; nghi-thÙc thay Ç°i tùy ÇÎa-phÜÖng, tùy theo
tØng giáo phái và tùy theo š-nghïa linh-thiêng cûa
m‡i vÎ thÀn. Các lÍ h¶i ÇÜ®c t°-chÙc trong không
khí tÜng bØng r¿c rª : quÀn áo Çû màu s¡c, c© xí,
khiêu vÛ, âm nhåc ; Çám rÜ§c có voi choàng vãi
thêu dÅn ÇÀu ; theo sau là dám Çông ngÜ©i hành
hÜÖng.
Các cu¶c hành hÜÖng Çi xa cÛng rÃt nhiŠu.
SuÓt næm, ngÜ©i ƒn-Ç¶ di chuy‹n thÜ©ng xuyên Ç
‰n các nÖi thiêng liêng, tham d¿ các lÍ h¶i ho¥c
hành lÍ cá nhân.

==== * * * * * ====

29- PhÆt giáo
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(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 63-69. Bºu BiŠn,
2005)

Gautama (CÒ ñàm) ra Ç©i khoäng næm
-566 tåi Lumbini Grove, m¶t vÜÖng quÓc nhÕ
thu¶c Népal. Tên Ngài là Siddhârtha (Thích ñåt Ta)
có nghïa là Çåt møc Çích. VŠ sau, ngÜ©i ta g†i
Ngài là Shâkyamuni (Thích Ca Mâu Ni) có nghïa là
ngÜ©i hiŠn tài dòng h† Shâkya. Thân phø Ngài là
Shuddodhana, thû lãnh m¶t thÎ t¶c dòng Shâkya;
thân mÅu Ngài là Mâyâ (Ma-da).
Ngài có v® và m¶t con trai. Nh»ng næm
tháng Ngài sÓng trong cung ÇiŒn thÆt sung
sÜ§ng, êm ÇŠm, cách biŒt th‰ gi§i bên ngoài.
NhÜng m¶t hôm, nhân cu¶c dåo chÖi ra ngoài
cung ÇiŒn, Ngài g¥p nhiŠu cänh tÜ®ng làm Ngài
xúc Ç¶ng : M¶t ông già tàn tå run rÄy chÓng gÆy,
m¶t ngÜ©i m¡c bŒnh hûi khóc lóc Çau Ç§n, m¶t
Çám ma ÇÜa ngÜ©i ch‰t Ç‰n giàn hỏa thiêu, m¶t
tu sï thong dong vô tÜ l¿. Vô cùng xúc Ç¶ng trÜ§c
nh»ng cänh tÜ®ng Çó, Ngài nhÆn thÙc r¢ng
hånh-phúc chÌ là äo-tÜªng và s¿ Çau-kh° bao
trùm th‰ tøc. Ngài quy‰t-ÇÎnh r©i bÕ cu¶c sÓng
êm ÇŠm trong cung ÇiŒn, Çi kh¡p nÖi h†c hÕi, suy
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gÅm Ç‹ tìm nguyên-nhân và cách giäi-quy‰t cho
s¿ kh° Çau.
Ngài Ç‰n thành phÓ Bénarès ; thành phÓ này
có nhiŠu nhà hiŠn tri‰t. ñÀu tiên, Ngài g¥p m¶t
nhà thông thái danh ti‰ng dåy cho Ngài nh»ng
giáo-lš và nh»ng nguyên-t¡c vŠ tôn giáo. Ngài ti
‰p thu rÃt nhanh và có th‹ bàn cäi, tranh-luÆn v§i
các nhà thông-thái khác. NhÜng ch£ng bao lâu,
Ngài không hài lòng cái h†c cån hËp, vòng vo
không lÓi thoát ; nh»ng th¡c-m¡c cûa Ngài
không có giäi-Çáp trong các sách kinh Çi‹n.
Gautama tØ biŒt ông thÀy ÇÀu tiên, rÒi vào
rØng sâu tìm g¥p các môn ÇÒ yoga. V§i møcÇích tìm chân-lš, Ngài t¿ hành xác theo phÜÖngpháp kh° hånh yoga: nhÎn Çói, nhÎn khát, c¡m
ÇÀu xuÓng ÇÃt suÓt ngày Ç‹ tìm chân-lš. SÙc
khoÈ cûa Ngài m‡i ngày m‡i suy y‰u mà ch£ng
tìm ÇÜ®c câu trä l©i cho vÃn-ÇŠ kh° Çau. M¶t
hôm, Ngài nhÆn thÙc ÇÜ®c r¢ng phÜÖng-pháp
kh° hånh ch£ng Çi Ç‰n Çâu, không th‹ giúp Ngài
tìm ra ÇÜ®c chân-lš.
Sau sáu næm phiêu båt, thÃt v†ng, Ngài Ç‰n
ngÒi nghÌ dÜ§i gÓc cây Ça. VŠ sau ngÜ©i ta g†i
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cây Ça là cây BÒ ÇŠ (cây giác ng¶). Ngài quy‰t
ÇÎnh ngÒi mãi dÜ§i gÓc cây Ça cho Ç‰n khi nào
tìm ÇÜ®c giäi-Çáp cho vÃn-ÇŠ kh° Çau. Ngài suy
ngÅm suÓt ngày Çêm. Sau cùng, trong m¶t lÀn
trÀm tÜ, suy nghï suÓt bÓn mÜÖi chín ngày, Ngài
tìm ra ÇÜ®c chân-lš. Ngài trª thành ÇÃng giác
ng¶, thành PhÆt (Bouddha).
Trong suÓt bÓn mÜÖi læm næm Çi thuy‰t giäng
cho tÃt cä m†i ngÜ©i, không phân biŒt giàu
nghèo, không phân biŒt giai cÃp; quÀn chúng
kéo theo Ngài xin quy y h†c PhÆt càng ngày
càng Çông Çäo.
Hai bài giäng chính cûa PhÆt dåy là TÙ DiŒu
ñ‰ và Bát Chánh ñåo.
TÙ DiŒu ñ‰ là bÓn chân-lš:
* Chân lš thÙ nhÃt là kh° (Kh° Ç‰). Nh»ng n‡i
kh° vì sinh, lão, bŒnh, tº ; kh° vì mÃt nh»ng ÇiŠu
mình Üa thích ; kh° vì phäi k‰t-h®p v§i nh»ng ÇiŠu
mình không Üa.
* Chân lš thÙ hai là nguyên nhân cûa kh°
(TÆp Ç‰). Nguyên nhân cûa kh° là cái Ü§c v†ng
(trishna) Çam mê : thèm khác døc v†ng, thèm
khát s¿ sÓng.
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* Chân lš thÙ ba là diŒt kh° (DiŒt Ç‰). Không
có nhân thì không có quä. MuÓn diệt kh° phäi
tiêu-diŒt nguÒn gÓc cûa kh°, tÙc là tiêu-diŒt cái
Ü§c v†ng Çam mê.
* Chân lš thÙ tÜ là Bát Chánh ñåo (ñåo Ç‰),
con ÇÜ©ng ÇÜa Ç‰n diŒt kh°.
Bát Chánh ñåo là tám con ÇÜ©ng chân
chính dÅn Ç‰n ch‡ diŒt kh° :
1) Chánh ki‰n (thÃy Çúng).
2) Chánh tÜ-duy (suy nghï Çúng).
3) Chánh ng» (nói Çúng).
4) Chánh nghiŒp (hành Ç¶ng Çúng).
5) Chánh mång (mÜu sinh chân chính).
6) Chánh tinh-ti‰n (cÓ g¡ng chân chính).
7) Chánh niŒm (š thÙc chân chính).
8) Chánh ÇÎnh (thiŠn ÇÎnh chân chính)
PhÆt giáo rÃt trân tr†ng bi‹u tÜ®ng Tam Bäo
(Triratna : ba vÆt quš). ñó là PhÆt, Pháp, Tæng :
- PhÆt (ñÃng giác ng¶) là bác sï cho toa
thuÓc.
- Pháp (Giáo lš cûa Çåo PhÆt) là toa thuÓc
giäi cÙu.
- Tæng (Tu sï PhÆt giáo) là y tá áp døng toa
thuÓc ÇÍ cÙu v§t chúng sinh.
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Theo PhÆt, không có th¿c-th‹ n¶i-tåi nào là
có th¿c, dÀu là ti‹u ngã hay Çåi ngã. TÃt cä ÇŠu
vô thÜ©ng, bi‰n chuy‹n. BŠ ngoài làm ta lÀm
tÜªng. S¡c tÜ§ng chÌ là m¶t chu‡i nh»ng cÃu trúc
tåm th©i, h®p rÒi tan. Cái mà ta g†i là th¿c chÌ là
m¶t cu¶n xoáy nh»ng døc v†ng, Çam mê: mØng
vui, tÙc giÆn, Çau thÜÖng, Üa thích, ghét, ham
muÓn. M†i hiŒn tÜ®ng chÌ là äo tÜªng. M†i s¿ vÆt
ÇŠu vô thÜ©ng, k‹ cä vÛ trø.
PhÆt giáo không phäi là m¶t tôn giáo thÀn
quyŠn mà là m¶t tri‰t-lš, m¶t s¿ suy-nghiŒm ÇÜa
Ç‰n Çåi ÇÙc. ñÙc Thích Ca lúc nào cÛng t¿ cho
mình là m¶t ngÜ©i nhÜ muôn ngàn ngÜ©i khác.
NhÜng mà Ngài là m¶t ngÜ©i Çã giác ng¶.
PhÆt Thích Ca tØ chÓi không trä l©i nh»ng câu
hÕi vŠ siêu hình. ThÀn thánh, ma qu› không có
trong cu¶c sÓng cûa con ngÜ©i.
VÎ sáng lÆp PhÆt giáo tØ biŒt th‰ gian næm
tám mÜÖi tu°i ª m¶t làng nhÕ cách Bénarès m¶t
træm chín chøc cây sÓ vŠ hÜ§ng b¡c. Sau khi
PhÆt Thích Ca viên tÎch, các ÇŒ tº sÜu tÆp nh»ng
l©i giäng dåy cûa Ngài và r©i phía Çông-b¡c ƒnÇ¶, Çi vŠ phía tây và xuÓng miŠn nam, truyŠn bá
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giáo lš cûa Ngài. Lúc bÃy gi©, PhÆt giáo ÇÜ®c
truyŠn bá kh¡p bán-løc-ÇÎa ƒn Ç¶.
*
ñåi h¶i PhÆt giáo ÇÀu tiên ª Rajagriha ÇÜ®c
ÇÙc Mahâkashyapa (Ma Ha Ca Di‰p), Çåi ÇŒ tº
cûa ÇÙc PhÆt triŒu tÆp vào næm -477.
ñåi h¶i thÙ hai do ÇÙc Yashas triŒu tÆp ª
Vesâli vào næm -377.
ñåi h¶i thÙ ba ª Pataliputra do hoàng Ç‰
Ashoka (A Døc) triŒu tÆp vào næm -245. ñåi h¶i
này hình thành tr†n vËn bän væn pali. Bän væn pali
ÇÜ®c s¡p x‰p thành ba ‘‘tång’’(tripitaka, tam
tång):
- Kinh Sutra ghi l©i giảng dåy cûa PhÆt,
- LuÆt Vinaya : quy ch‰ tæng ni,
- LuÆt Abhidharma : chú giäi các giáo lš.
TØ ÇÃy PhÆt giáo nguyên thûy (Theravada)
ÇÜ®c hình thành. PhÆt giáo nguyên thûy áp døng
ch¥t-chë tri‰t lš cûa PhÆt. VŠ sau tông phái này
còn ÇÜ®c g†i là Ti‹u thØa (Hînayâna).
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CuÓi th‰ k› thÙ -I, các tín ÇÒ PhÆt giáo có
lòng quäng Çåi sáng-lÆp phái ñåi thØa
(Mahâyâna). H† cho r¢ng tÃt cä nh»ng ai quy y
theo PhÆt ÇŠu là PhÆt tº và m†i ngÜ©i có th‹
thành PhÆt n‰u bi‰t tu hành.
Theo ñåi thØa thì các vÎ BÒ tát (bodhisattva) là
nh»ng vÎ PhÆt có lòng tØ bi vô hån, tình nguyŒn ª
låi th‰-gian Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh.
ñåi thØa th© nhiŠu vÎ BÒ tát nhÜ Quan Th‰ Âm
BÒ tát, ñÎa Tång VÜÖng BÒ tát, ñåi Th‰ Chí BÒ tát,
Thanh TÎnh ñåi Hãi Chúng BÒ tát. PhÆt A-di-Çà
cÛng nhÜ các vÎ bÒ tát không có trong lÎch-sº, chÌ
thÃy ghi trong các kinh Çi‹n ñåi thØa.
*
TØ m¶t tri‰t-lš cao siêu Çi tìm chân-lš trª thành
m¶t tôn giáo l§n: PhÆt giáo.
Vào th‰ k› thÙ -III, PhÆt giáo ÇÜ®c truyŠn bá
kh¡p ƒn ñ¶ nh© công ÇÙc cûa vua Ashoka (A
Døc). Vua tôn th© Çåo PhÆt vì š-thÙc ÇÜ®c s¿ tànbåo cûa chi‰n-tranh. Vua Ashoka chÌ dùng cônglš và Çåo-ÇÙc Ç‹ trÎ vì ÇÃt nÜ§c. NhÜng Ç‰n th‰
k› thÙ X, Çåo HÒi bành-trÜ§ng th‰-l¿c ª ƒn ñ¶ và
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Çåo Bà-la-môn cånh tranh quy‰t liŒt, PhÆt giáo
phäi r©i khÕi ƒn-ñ¶.
TØ ƒn-Ç¶, PhÆt giáo Nguyên thûy (Theravada)
truyŠn bá qua Sri Lanka (Ceylan) và các nÜ§c
ñông Nam Á : Mi‰n ñiŒn, Thái Lan, Lào, Cao
Miên, trong khi PhÆt giáo ñåi thØa ÇÜ®c truyŠn bá
qua Népal, Mông C‡, ViŒt Nam, Trung QuÓc. TØ
Trung QuÓc, PhÆt giáo truyŠn bá qua Cao Ly, rÒi
qua NhÆt Bãn.
M¶t tông phái ñåi thØa ÇÜ®c ngÜ©i Tây
phÜÖng bi‰t nhiŠu nhÃt là Zen cûa NhÆt Bän;
ngÜ©i Trung Hoa g†i là Ch’an, ngÜ©i ViŒt Nam g†i
là ThiŠn. Ÿ ViŒt Nam và Trung Hoa cÛng có tông
phái này.
Vào khoäng nh»ng næm 608-650, PhÆt giáo
truyŠn bá sang Tây tång dÜ§i th©i vua Song Tsen
Gampo. PhÆt giáo Tây tång änh-hÜªng tinngÜ«ng c‡ truyŠn là Çåo Bonpo nên có màu s¡c
riêng biŒt ÇÜ®c g†i là Çåo Låt Ma (Lamaïsme).
Nh»ng kinh Çi‹n ñåi thØa vi‰t b¢ng ch» Phån
(Sanskrit) ÇÜ®c dÎch ra ti‰ng Tây tång, Trung Hoa,
NhÆt Bän và ViŒt Nam.
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PhÆt giáo là m¶t tôn giáo khoan dung, có
tính cách tri‰t lš, không giáo ÇiŠu, không chuyên
ch‰. M†i ngÜ©i có th‹ vØa gi» tín-ngÜ«ng riêng
cûa mình, vØa Ç‰n chùa cúng PhÆt, nghe giäng
dåy giáo-lš PhÆt.
Tín ÇÒ PhÆt giáo phÀn Çông ª châu Á, nhÜng
Çåo PhÆt änh-hÜªng vŠ phÜÖng-diŒn tinh-thÀn Ç
‰n tÃt cä các løc ÇÎa khác. TÜ-tÜªng PhÆt giáo
m‡i ngày m‡i ÇÜ®c th‰-gi§i phÜÖng Tây Çón
nhÆn.

==== * * * * * ====
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30- Nho giáo (Kh°ng giáo)
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 74-76. Bºu BiŠn,
2005)

ñÀu Ç©i Chu, n‰p sÓng cûa ngÜ©i Trung Hoa
nhÜ lÍ nghi, phong tuc, tÆp quán ÇÜ®c Chu Công
ñán ghi chép, s¡p x‰p thành m¶t hŒ-thÓng,
ngÜ©i Ç©i sau g†i là Nho giáo (Çåo Nho).
ñ‰n th‰ k› thÙ -VI, Kh°ng Tº låi hŒ-thÓng-hóa
n‰p sÓng cûa ngÜ©i Trung Hoa xÜa thành m¶t
h†c-thuy‰t và truyŠn-bá r¶ng rãi trong xã-h¶i Trung
Hoa, do Çó Nho giáo còn ÇÜ®c g†i là Kh°ng giáo
(Çåo Kh°ng).
Kh°ng Tº sinh vào khoäng næm -551, tåi Ãp
Trâu, làng XÜÖng Bình, nÜ§c L‡, thu¶c tÌnh SÖn
ñông (Shandong) ngày nay. Ông sÓng vào m¶t
th©i-kÿ loån låc mà các sº-gia Trung Hoa g†i là
th©i Xuân Thu. Ông chÙng ki‰n triŠu Çåi nhà Chu
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søp Ç° và s¿ tranh-giành quyŠn-l¿c cûa các chÜ
hÀu. Do Çó Kh°ng Tº ÇŠ-xuÃt m¶t h†c-thuy‰t nh
¢m møc-Çích duy-trì trÆt-t¿ trong xã-h¶i. Các
ngÜ©i k‰ vÎ Kh°ng Tº là Månh Tº, Tuân Tº, ñÒng
Tr†ng ThÜ, Trình Håo, Trình Di.
Kh°ng Tº hŒ-thÓng-hóa nh»ng giá-trÎ luân-lš
c‡ truyŠn : hi‰u v§i cha mË, trung thành v§i vua,
phép t¡c v§i m†i ngÜ©i. LÍ nghi không phäi chÌ
cÀn ÇÓi v§i thÀn thánh mà cÛng cÀn phäi ápdøng gi»a ngÜ©i v§i nhau : vua, quan, cha mË,
thÀy trò, anh em, bà con, bån bè, l§n bé, già trÈ.
Giáo huÃn cûa Ngài Çã có änh-hÜªng to l§n
trong xã-h¶i Trung Hoa. DÜ©i ch‰-Ç¶ phong-ki‰n,
tÜ-tÜªng cûa Kh°ng Tº là cách thÙc tÓt ÇËp nhÃt
Ç‹ °n-ÇÎnh xã-h¶i và gìn gi» uy-quyŠn trong m¶t
nÜ§c r¶ng l§n.
Kh°ng Tº quan-niŒm Tr©i có quyŠn-l¿c cao
hÖn h‰t. Trên m¥t ÇÃt, thiên tº là con tr©i, nên có
quyŠn-l¿c cao hÖn m†i ngÜ©i khác. Các nho sï
giúp thiên tº quän trÎ dân, bình thiên hå. Nh©
quan-niŒm th¿c døng Çó mà nhà Hán Çã thuÀnphøc các nÜ§c chÜ hÀu, thÓng-nhÃt cä m¶t
vùng ÇÃt r¶ng l§n, lÆp ÇÜ®c m¶t vÜÖng triŠu có
quyŠn-l¿c.
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N¶i-dung tÜ-tÜªng cûa Kh°ng Tº ÇÜ®c ghi rõ
trong NgÛ kinh. Kh°ng Tº không phäi là ngÜ©i
sáng-tác mà là ngÜ©i ghi chép, chÌnh lš theo
quan-niŒm riêng cûa Ngài. NgÛ kinh gÒm có :
1) Kinh DÎch nói vŠ s¿ chuy‹n bi‰n cûa Tr©i
ñÃt.
2) Kinh Thi sÜu tÆp các bài thi ca xÜa tØ th‰ k›
thÙ -IX Ç‰n th‰ k› thÙ -VI.
3) Kinh ThÜ sÜu tÆp các l©i hay, š ÇËp cûa
các vÎ thánh vÜÖng huyŠn thoåi th©i xa xÜa.
4) LÍ Kš nói vŠ các nghi thÙc lÍ h¶i.
5) Kinh Xuân Thu là bän chÌnh lš các biên
niên sº nÜ§c L‡ ÇÍ bày tÕ quan-Çi‹m cûa Ngài
vŠ lÎch-sº.
TrÜ§c khi Çi tìm m¶t vÎ minh quân chÎu th¿c
hiŒn tÜ-tÜªng cûa Ngài, Kh°ng Tº Çào tåo m¶t sÓ
môn ÇŒ. Sau khi Çi du thuy‰t nhiŠu næm qua các
ti‹u quÓc Trung Hoa không thành công, Ngài thÃt
v†ng quay trª vŠ dåy h†c.
*
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Kh°ng giáo Çã có änh-hÜªng l§n trong xãh¶i Trung Hoa và các nÜ§c lân cÆn nhÜ ViŒt Nam,
Cao Ly, NhÆt Bän.
Kh°ng Tº là m¶t nhà tri‰t-h†c l§n quan-tâm Ç
‰n vÃn-ÇŠ xã-h¶i và là m¶t nhà giáo-døc, m¶t
bÆc thÀy l§n vŠ Çåo ÇÙc.

===== 0 0 0 =====

31- Lão giáo
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 77-82. Bºu BiŠn,
2005)

Theo sº kš cûa TÜ Mã Thiên (m¶t sº gia Trung
Hoa, Ç©i Tây Hán) thì Lão Tº là ngÜ©i nÜ§c Sª, h†
Lš, tên Nhĩ, t¿ là ñàm. Không ai bi‰t rõ ngày sinh
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và ngày mÃt cûa ông ta. Sách ñåo ñÙc Kinh cûa
Lão Tº có hai thiên, tám mÜÖi mÓt chÜÖng.
Lão Tº là ngÜ©i Trung Hoa ÇÀu tiên hŒ-thÓnghóa quan-Çi‹m vŠ vÛ-trø. ChÜÖng 14, ông vi
‰t:‘‘Nhìn không thÃy g†i là di, không nghe thÃy g†i
là hi, n¡m không ÇÜ®c g†i là vi. Ba cái Çó truycÙu Ç‰n cùng cÛng không bi‰t gì ÇÜ®c, chÌ thÃy
tr¶n l¶n làm m¶t thôi. Ÿ trên không sáng, ª dÜ§i
không tÓi, thâm viÍn bÃt tuyŒt, không th‹ g†i tên,
nó låi trª vŠ cõi vô vÆt, cho nên bäo là cái trång
không có hình trång, cái tÜ®ng không có vÆt th‹.
Nó thÃp thoáng, mÆp m©. ...’’ (*).

(ThÎ chi bÃt ki‰n danh vi‰t di, thính chi bÃt væn danh vi‰t
hi, bác chi bÃt Ç¡c danh vi‰t vi. Thº tam giä bÃt khä trí
cÆt, cÓ h‡n nhi vi nhÃt. Kÿ thÜ®ng bÃt hi‹u, kÿ hå bÃt
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mu¶i, th¢ng th¢ng bÃt khä danh, phøc quy Ü vô vÆt. ThÎ vi
vô trång chi trång, vô vÆt chi tÜ®ng, thÎ vÎ hÓt hoäng ...).

Ba cái di, hi, vi có nghïa là vô s¡c, vô thanh,
vô hình. Lão Tº không Ç¥t tên cho nó. Có lë ngày
nay nó có tên là không gian. Không gian vô s¡c,
vô hình, vô thanh, vô tÆn.
ChÜÖng 21, Lão Tº vi‰t:''...ñåo là cái gì chÌ
mÆp m©, thÃp thoáng; thÃp thoáng mÆp m© mà
bên trong có hình tÜ®ng; mÆp m©, thÃp thoáng
mà bên trong có vÆt; nó thâm viÍn, tÓi tăm mà
bên trong có cái tinh túy, tinh túy Çó rÃt xác th¿c
và rÃt Çáng tin.TØ xÜa Ç‰n nay, Çåo tÒn tåi hoài,
nó sáng tåo vån vÆt'' (*)
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(... ñåo chi vi vÆt, duy hoäng duy hÓt ; hÓt hŠ hoäng hŠ,
kÿ trung h»u tÜ®ng ; hoäng hŠ hÓt hŠ, kÿ trung h»u vÆt.
Y‹u hŠ, minh hŠ, kÿ trung h»u tinh ; kÿ tinh thÆm chân, kÿ
trung h»u tín. T¿ c° cÆp kim, kÿ danh bÃt khÙ, dï duyŒt
chúng phû ...).

NhÜ vÆy ch» ñåo cûa Lão Tº là cái gì Çó,
không rõ, nhÜng bên trong có vÆt chÃt và có cái
tinh túy. VÆt chÃt (chÃt Ç¥c, chÃt lÕng, chÃt khí) là
bän-nguyên cûa vÛ-trø và cái tinh túy là nguyên-lš
t¿-nhiên, không có š-chí, không chû-quan, tÙc là
nh»ng tác-Ç¶ng lš, hóa, sinh. Nói m¶t cách
khác : ñåo là không gian bao gÒm vÆt chÃt và
nguyên lš t¿ nhiên. Nh© nguyên-lš t¿-nhiên tácÇ¶ng trên vÆt chÃt mà sinh ra vån vÆt.
ChÜÖng 51, Lão Tº vi‰t:''ñåo sinh ra vån vÆt,
ÇÙc bao b†c m‡i vÆt, khi‰n cho m‡i vÆt thành
hình, hoàn cänh hoàn thành m‡i vÆt ...'' (*)
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(ñåo sinh chi, ÇÙc súc chi, vÆt hình chi, th‰ thành chi)

NhÜ vÆy, ñÙc có nghïa là môi trÜ©ng (khí
quy‹n, nÜ§c, ÇÃt, khí hÆu, v.v.). Môi trÜ©ng bao
b†c, bÒi dÜ«ng vån vÆt, khi‰n cho m‡i vÆt ÇÜ®c
hình thành.
Lão Tº chû-trÜÖng không can-thiŒp vào s¿ bi
‰n-hóa cûa thiên-nhiên, tÙc là vô vi. Vô vi trong š
nghïa cûa Lão Tº không phäi là không làm viŒc gì
cä, mà có nghïa là phäi làm thuÆn theo cái thiên
nhiên. ChÜÖng 37, Lão tº vi‰t:‘‘ ñåo vïnh cºu thì
không làm gì (vô vi - vì là t¿ nhiên) mà không gì
không làm (vô bÃt vi - vì vån vÆt nh© nó mà sinh
mà l§n) ; bÆc vua chúa gi» ÇÜ®c Çåo thì vån vÆt
së t¿ bi‰n hóa. ... ’’ (*)
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(ñåo thÜ©ng vô vi nhi vô bÃt vi. HÀu vÜÖng nhÜ®c næng
thû chi, van vÆt tÜÖng t¿ hóa ...)
(*) Tật cả những phần dịch từ chữ Hán ra chữ Việt đều
trích nguyên văn trong cuốn Lão Tử - Đạo Đức Kinh, tác
giả Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Văn Hóa, năm 1998.

HÖn hai ngàn næm sau Ç©i Lão Tº, nhân-loåi
m§i š thÙc ÇÜ®c tÀm quan-tr†ng cûa môi-trÜ©ng
thiên nhiên. HiŒn nay có nhiŠu t° chÙc bäo-vŒ
thiên nhiên, chÓng ô nhiÍm.
Các nhà Nho xem sách ñåo ñÙc Kinh cûa
Lão Tº và các sách cûa các môn-ÇÒ nhÜ LiŒt Tº,
Trang Tº nên änh-hÜªng tÜ-tuªng phóng khoáng,
an nhàn, vô vi.
N‰u Kh°ng Tº chú-tr†ng Ç‰n s¿ giao-t‰
gi»a con ngÜ©i v§i nhau thì Lão Tº låi chû-trÜÖng
h¶i-nhÆp v§i thiên-nhiên, chiêm-nghiŒm thiênnhiên Ç‹ nâng cao trí-tuŒ.
Tri‰t lš cûa Lão Tº cao siêu, khó hi‹u, nhiŠu
Çoån có vÈ thÀn-bí, cho nên vŠ sau, vài nÖi ª
Trung Hoa, Lão giáo trª thành ñåo giáo. Các ñåo
sï có cách tu-luyŒn huyŠn-bí : b¡t Ãn, trØ tà, ch‰-
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ng¿ ma qu› ; chuyên trÎ bŒnh b¢ng bùa phép,
thÀn chú.
Vào Ç©i Hoàng Ç‰ nhà HÆu Hán (147-167),
tåi núi H¶c Minh SÖn, ông TrÜÖng ñåo Læng sáng
lÆp ra h†c Çåo trÜ©ng sinh. Con cûa ông là
Hoàng, cháu cûa ông là L‡, ch¡t cûa ông là
TrÜÖng ThÎnh, k‰ tøc cha truyŠn con nÓi truyŠn bá
ñåo giáo.
ñåo giáo truyŠn bá trong dân gian g¥p
tøc th© kính thÀn linh nên phát-tri‹n dÍ dàng trong
Çåi-chúng. DÀn dà ñåo giáo trª thành tín-ngÜ«ng
phi‰n thÀn. Trên h‰t là Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰,
dÜ§i thì có vô sÓ thÀn tiên. Các bà tiên, ông tiên
vui sÓng kh¡p chÓn Thiên Thai ; các vÎ thÀn nhÜ
Thái ThÜ®ng Lão Quân, bà chúa LiÍu Hånh, ông
Chín ThÜ®ng Ngàn, cô Ba Thoäi Phû, Thánh MÅu
Thiên Y A Na, v.v. ÇÜ®c th© phøng trong các am,
Çình, mi‰u. DÜ§i ÇÃt th© Th° ñÎa, trong nhà th©
ThÀn Tài, nhà b‰p th© ông Táo, v.v.
Ÿ Trung QuÓc có nhiŠu ÇŠn th© Lão giáo
ÇÜ®c xây d¿ng trên sÜ©n ÇÒi ho¥c ÇÌnh núi trong
khung cänh thiên-nhiên. Các ÇŠn th© n°i ti‰ng
nhÜ ÇŠn Thái SÖn (T’ai Shan) ª tÌnh Shan Tung ;
ÇŠn Mao Shan ª vŠ hÜ§ng Çông-nam Nam Kinh
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(Nankin) ; ÇŠn Lung-hu Shan ª Kuang Hsi ; ÇŠn
Sung Shan ª HÒ Nam (Ho Nan) và ÇŠn Guilin ª vŠ
phía tây-nam Trung QuÓc. Trong các làng måc
và các thành phÓ cÛng có ÇŠn th© Lão giáo.
NghŒ thuÆt, thi ca và h¶i h†a Trung Hoa
thÃm nhuÀn ÇÆm Çà tÜ-tÜªng khoáng Çåt, an
nhàn, vô vi cûa Lão Tº.
Tóm låi, tÜ-tÜªng cao siêu và khoáng Çåt
cûa Lão Tº chÌ ÇÜ®c l§p trí-thÙc ti‰p-thu m¶t
phÀn, còn các hình-thÙc khác có tính huyŠn-bí
cûa Lão Tº Çã trª thành tín ngÜ«ng dân gian thì
ÇÜ®c quÀn chúng ti‰p-nhÆn nhÜ m¶t tàn tích cûa
tín-ngÜ«ng phi‰m thÀn th©i thÜ®ng c°.
=== 0 0 0 ===

32- Cu¶c chi‰n ThÆp T¿ Chinh
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hoa bình. Trang 96. Bºu BiŠn, 2005)

Trong suÓt 8 cu¶c chi‰n ThÆp T¿ Chinh,
các nhà lãnh Çåo Tôn giáo ÇÜ®c ca tøng là can
Çäm; nhÜng nh»ng binh lính kh° sª, hèn m†n bÎ
các quyŠn l¿c tôn giáo áp Ç¥t, phäi chÎu hy sinh
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trên ÇÃt lå, h† bÎ bÕ quên. Nh»ng binh sï khÓn kh°
này bÎ ném vào nh»ng cu¶c phiêu lÜu vô v†ng,
h† không hi‹u gì vŠ nh»ng tham v†ng chính trÎ,
lãnh th° và kinh t‰.
Ngoài các binh sï bÎ tº thÜÖng trên chi‰n
trÜ©ng, m¶t sÓ l§n ch‰t vì các bŒnh dÎch tä, dÎch
håch, ki‰t lœ là nh»ng bŒnh không có thuÓc chºa
th©i Çó.
*

Cä hai phe ÇÓi nghÎch, trong vòng hai
træm næm (1071-1270), bi‰t bao nhiêu ngÜ©i HÒi
giáo và ngÜ©i Thiên Chúa giáo Çã thÜÖng vong
trên bãi chi‰n trÜ©ng! Máu tÜÖi cûa h† ÇÕ th¡m
tÜ§i mãnh ÇÃt mà h† tin là ñÃt Thánh.

==========

33- ChÙc vø Üu tiên cûa tôn giáo

(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hòa bình. Trang 17. Bºu BiŠn, 2005)
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ChÙc-vø Üu-tiên cûa tôn giáo là liên-låc th‰gi§i h»u hình v§i th‰-gi§i vô hình. Dây liên-låc này
phäi là nh»ng s®i dây tinh-thÀn siêu viŒt. NhÜng
nó có th‹ trª thành nh»ng s®i xích s¡t khi ngÜ©i ta
dùng tôn giáo nhÜ m¶t døng-cø quyŠn l¿c. NgÜ©i
ta thÓng-trÎ nhân-danh m¶t vÎ thÀn. NgÜ©i ta gi‰t
ngÜ©i nhân-danh m¶t giáo ÇiŠu. NgÜ©i ta gây chi
‰n v§i nh»ng ngÜ©i không cùng tín ngÜ«ng v§i
mình.
*

*
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34- Cái Çåo ÇÙc tôn sùng tuyŒt ÇÓi

(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hòa bình. Trang 128. Bºu BiŠn, 2005)

S¿ cÓ chÃp tôn giáo b¡t nguÒn tØ cái Çåo
ÇÙc tôn sùng tuyŒt ÇÓi. Tin ÇÒ cûa các tôn giáo
c¿c Çoan hoàn toàn tin tÜªng r¢ng mình n¡m
ch¡c chân lš vïnh c»u. H† tin r¢ng n‰u ai không
cùng Çåo v§i mình là ngÜ©i Çó Çi vào con ÇÜ©ng
lÀm låc ÇÜa Ç‰n s¿ mÃt linh hÒn. H† không chÃp
nhÆn quyŠn t¿ do chon l¿a tôn giáo; theo h† là
s¿ t¿ do cûa cái xÃu. H† tin r¢ng cái chân lš mà
mình Çang n¡m gi» là cái chân lš Ç¶c nhÃt ; các
chân lš khác là giä tåo, là sai lÀm, là xÃu xa. Phäi
dùng m†i phÜÖng tiŒn, k‹ cä vÛ l¿c Ç‹ gi» v»ng
cái chân lš cûa mình. S¿ khoan hÒng trong trÜ©ng
h®p này ÇÓi v§i h† là m¶t ÇiŠu tŒ håi, là nhân
nhÜ®ng cho cái xÃu, là th© Ö t¶i l‡i trong viŒc cÙu
r°i linh hÒn kÈ khác. Vì vÆy, h† gây chi‰n hay truy
bÙc m¶t cách thành thÆt, ÇÀy thiŒn chí. H† dùng
m†i cách dø d°, m†i phÜÖng tiŒn k‹ cä dùng
båo l¿c, Ç‹ m†i ngÜ©i phäi tin tÜªng, phäi theo
Çåo cûa mình.

Kh£ng ÇÎnh s¿ tuyŒt ÇÓi tÃt nhiên ÇÜa Ç‰n tØ
khÜ§c cái t¿ do. Trång thái tâm lš này tÒn tåi
không nh»ng trong các tôn giáo mà cä trong š
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thÙc hŒ chûng t¶c, quÓc gia, væn hóa và nhÃt là
š thÙc hŒ chính trÎ.
=======

35- SÜ cÓ-chÃp và cuÒng-tin
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hòa bình. Trang 125. Bºu BiŠn, 2005)

S¿ cÓ-chÃp và cuÒng-tín tôn giáo Çã mª ra
trong lÎch sº nhân loåi nh»ng th‰-k› u ám, båo
l¿c, bÃt công, hÆn thù. Nh»ng hành-Ç¶ng bÃt
nhân, dã man, tàn båo Çâu có phäi là š muÓn
cûa ThÜ®ng ñ‰ mà chính là do cái tâm lš xÃu xa
cûa con ngÜ©i gây ra. Cái Çåo-ÇÙc tôn-sùng
tuyŒt-ÇÓi là nguÒn-gÓc phát-sinh ra chi‰n tranh và
t¶i ác.

=== 0 0 0 ===
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36- Nicolas Copernic - Galileo Galilei
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hòa bình. Trang 110-112. Bºu BiŠn,
2005)

SuÓt th©i Trung c‡, ngÜ©i Do Thái và ngÜ©i
Thiên Chúa giáo xem Trái ñÃt là trung-tâm cûa
vÛ-trø.
Næm 1543 xuÃt hiŒn cuÓn sách t¿a ÇŠ là
‘‘NhÜng chuy‹n Ç¶ng xoay quanh cûa các thiên
th‹ ’’ cûa Nicolas Copernic, m¶t nhà thiên-vænh†c Ba Lan. Næm cuÓn sách này xuÃt bän cÛng
là næm tác giä qua Ç©i. Copernic chÙng minh r
¢ng các hành tinh có hai chuy‹n Ç¶ng : chuy‹n
Ç¶ng quay tròn và chuy‹n Ç¶ng xoay quanh M¥t
Tr©i. Giä thuy‰t này trái v§i kinh thánh Bible cho r
¢ng Trái ñÃt là trung tâm cûa vÛ trø.
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Næm 1609, Galileo (1564-1642) sáng ch‰
kính thiên væn. Nh© kính thiên væn, ông khám phá
ÇÜ®c 4 vŒ tinh cûa M¶c tinh, nhiŠu hòn núi trên
M¥t træng, nh»ng v‰t Çen trên M¥t tr©i, nh»ng bi
‰n tÜ§ng cûa Kim tinh và nh»ng chòm sao. Ông
xuÃt bän m¶t cuÓn sách t¿a ÇŠ rÃt thÖ m¶ng ‘‘SÙ
giä cûa các vì sao’’ ; sách này mô tä th‰ gi§i cûa
Kim tinh và M¶c tinh. Ông trª nên nổi ti‰ng và
ÇÜ®c hâm m¶ kh¡p Âu châu.
Næm 1616, Tòa án Giáo h¶i ra lŒnh tÎch-thu
cuÓn sách này ; giáo h¶i Thiên Chúa giáo La Mã
cho r¢ng Çây là cuÓn sách cûa Satan và tuyên
bÓ:‘‘ThÆt sai lÀm và phi lš khi cho r¢ng M¥t tr©i là
trung tâm cûa s¿ sÓng’’.
Næm 1632, Galileo xuÃt bän m¶t cuÓn sách
khác t¿a ÇŠ ‘‘Thäo-luÆn vŠ hai hŒ-thÓng th‰-gi§i’’
vi‰t b¢ng ti‰ng Ý. Các nhân vÆt trong cuÓn sách
cûa ông cãi nhau d» d¶i vŠ vÃn ÇŠ vÛ trø. Nhân
vÆt có tên là Simplicis bão vŒ quan niŒm c‡ ÇiÍn,
các nhân vÆt kia ûng h¶ š-ki‰n cûa Copernic. LÀn
này, Galileo phäi ra trình diŒn trÜ§c Tòa án Giáo
h¶i; tòa án bu¶c t¶i rÃt n¥ng là "ñiên cuÒng
chÓng ÇÓi Giáo h¶i".
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Ngày 21 tháng 6 næm 1633, Galileo lúc bÃy
gi© Çã 70 tu°i, phäi ra trình-ÇiŒn trÜ§c các quan
tòa Çể biŒn-h¶ cho nh»ng š-tÜªng cûa mình. Quy
‰t ÇÎnh cûa Tòa án rÃt ng¡n g†n:‘‘Ho¥c Galileo tØ
bÕ hoàn toàn giä-thuy‰t cûa mình, ho¥c së bÎ
nhøc hình Ç‰n ch‰t’’.
CuÓi cùng, ngày 22 tháng 6 næm 1633, nhà
bác h†c già nua bu¶c phäi nhÆn nh»ng lÀm l‡i
cûa mình trÜ§c quan tòa:‘‘Tôi, Galileo Galilei, tôi
hÙa së không bảo vŒ, lÜu gi» và truyŠn bá giả
thuy‰t sai lÀm cho r¢ng trái ÇÃt không phäi là
trung tâm cûa vÛ trø và m¶t ngày kia trái ÇÃt
cÛng phäi ch‰t’’.
Trong thâm tâm, ông bi‰t ông Çã nói láo vì
khi ra khÕi Tòa án, ông tuyên bÓ: " Epur si muove"
có nghĩa là: thì nó vÅn quay; nó là trái ÇÃt, trái
ÇÃt vÅn quay.
[....................]
Galileo Çã tránh khÕi bÎ hỏa thiêu nh© lòng Üu
ái cûa Giáo hoàng, vÓn là bån cûa ông. Không
ÇÜ®c may m¡n nhÜ Galileo, nhà bác h†c l§n
Giodano Bruno, m¶t tri‰t gia và là m¶t nhà thÀn
h†c Ý (1548-1600) Çã bÎ thiêu sÓng chÌ vì ông
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phát-bi‹u š-ki‰n cho r¢ng : trên m¶t hành tinh
nào Çó, trong vô sÓ hành tinh quay quanh hàng
tÌ ngôi sao trong vÛ trø, có th‹ có nh»ng ngÜ©i
nhÜ nh»ng ngÜ©i trên trái ÇÃt.

==========

37- Vô thÜ©ng
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hòa bình. Trang 136-137. Bºu BiŠn,
2005)
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Vô thÜ©ng là m¶t khái-niŒm mà nhiŠu ngÜ©i
khó chÃp-nhÆn bªi vì ai cÛng tin tÜªng r¢ng mình
là m¶t cá th‹ riêng biŒt và trÜ©ng tÒn. NhÜng
kinh-nghiŒm cho thÃy ÇiŠu ngÜ®c låi : Chúng ta
sinh sÓng trong m¶t dòng Ç©i mà bi‰n cÓ này xen
kÈ vào bi‰n cÓ kia trong tØng phút, tØng giây làm
thay Ç°i cä m†i s¿, m†i vÆt. CÖ th‹ và tÜ tÜªng
cûa m‡i cá nhân cÛng thay Ç°i theo bi‰n cÓ,
theo th©i gian.
Không có gì Ç¶c lÆp, không có gì vïnh
cºu. M†i s¿ bi‰n hóa, m†i s¿ thay Ç°i. Các Ç‰
quÓc thay phiên nhau søp Ç°; các dinh th¿, ÇŠn
Çài hao mòn Ç° nát theo th©i gian. Tâm trí chúng
ta bÎ nh»ng phát-minh, nh»ng kinh-nghiŒm,
nh»ng š-tÜªng m§i mÈ Ç‰n tØ bên ngoài làm
thay Ç°i liên tøc. Th‹ xác chúng ta cÛng hao t°n
theo th©i gian, ÇÜa Ç‰n già lão. M¶t ông già
không th‹ trª thành m¶t thanh niên, m¶t cây
thông già không th‹ trª låi thành cây thông non.
Hoa nª rÒi phäi tàn. Có sinh th©i có tº. Không có
gì trÜ©ng cºu.
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========

38- PhÆt giao và Khoa h†c
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hòa bình. Trang 140. Bºu BiŠn, 2005)

Khoa h†c chÌ có møc-Çích duy nhÃt là
nghiên-cÙu m¶t cách vô-tÜ các d»-kiŒn và mÓi
liên Ç§i gi»a các d»-kiŒn Ç‹ tìm ra chân-lš. Do Çó
khoa h†c mª r¶ng không ngØng ki‰n-thÙc và trítuŒ cûa chúng ta, giúp chúng ta bi‰t nhÆn ÇÎnh,
bi‰t suy tÜ Çúng Ç¡n. [.......]
PhÆt giáo quan-hŒ kh¡ng khít v§i Khoa h†c
trong ÇÎa håt trí tuŒ: ÇÎnh-luÆt nhân quä, thói quen
quan-sát s¿ vÆt Çúng th¿c-trång cûa chúng,
s¿ tôn-tr†ng t¿ do, s¿ ÇŠ cao trí tuŒ . ñó là nh»ng
Ç¥c-tính cûa khoa h†c cÛng nhÜ cûa PhÆt giáo.
[........]
Tóm låi, trong quá trình lÎch-sº, s¿ khoan
dung, lòng tØ bi, s¿ tôn-tr†ng t¿-do tÜ-tÜªng, tÜ-do
tín-ngÜ«ng Çã giúp cho PhÆt giáo, cÛng nhÜ
Khoa h†c ti‰n bÜ§c v»ng ch¡c trên con ÇÜ©ng
hòa-bình, dÅn Ç‰n s¿ ti‰n b¶ vŠ m¥t tinh-thÀn và
trí tuŒ cûa loài ngÜ©i.
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39- Con ÇÜ©ng hòa bình
(Tôn giáo - Chi‰n tranh và Hòa bình. Trang 127-128. Bºu BiŠn,
2005)

Trên hai mÜÖi læm th‰ k›, tØ ngày ÇÙc PhÆt
Thích Ca giác ng¶, PhÆt giáo chÜa hŠ gây ra m¶t
cu¶c chi‰n-tranh tôn giáo nào ho¥c truy håi m¶t
tín ngÜ«ng nào khác v§i tín ngÜ«ng cûa mình.
BÎ xua Çu°i ra khÕi ƒn ñ¶ do s¿ ganh-tÎ cûa
các giáo sï Bà-la-môn và s¿ bành-trÜ§ng th‰-l¿c
cûa Çåo HÒi trên ÇÃt ƒn ñ¶, PhÆt giáo Çã không
phãn-ÇÓi ho¥c chÓng-c¿ b¢ng vÛ l¿c. ñÜ®c
truyŠn bá sang Trung Hoa, PhÆt giáo sÓng hòa
ÇÒng v§i Nho giáo (Kh°ng giáo) và Lão giáo. Ÿ
Tây tång, PhÆt giáo hòa h®p v§i tin ngÜ«ng và
phong tøc ÇÎa phÜÖng. Ÿ NhÆt, PhÆt giáo hòa
nhÆp vào ThÀn Çåo. S¿ dÎu dàng, tØ tÓn cûa PhÆt
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giáo làm cho Ça sÓ ngÜ©i NhÆt ngày nay ch£ng
bi‰t mình là PhÆt tº hay là tín ÇÒ cûa ThÀn Çåo.
ñÓi v§i nh»ng š-thÙc-hŒ chính-trÎ ho¥c
chûng-t¶c c¿c Çoan, PhÆt giáo cÛng vÜ®t qua
nh© sÙc sÓng tâm linh cûa mình trong khi nh»ng
cuÒng phong th‰-tøc phù du tan bi‰n nhÜ giÃc
m¶ng.
Do Çâu mà PhÆt giáo có sinh-l¿c dÒi-dào
nhÜ vÆy ? Chúng tôi nghï r¢ng PhÆt giáo tÒn tåi và
truyŠn bá r¶ng rãi kh¡p th‰ gi§i là nh© ÇÙc tánh
khoang dung, khiêm tÓn, không muÓn ép bu¶c ai
phäi cäi giáo, lúc nào cÛng mŠm dëo hòa nhÆp
v§i s¿ ti‰n b¶ cûa vòng Ç©i bi‰n chuy‹n.

============
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40- Ý niŒm vŠ Ông Tr©i
(Ông Tr©i trong thi ca ViŒt Nam. Trang 15. Bºu BiŠn, 2008)

V§i s¿ ti‰n b¶ cûa nŠn væn minh nhân loåi,
con ngÜ©i b¡t ÇÀu bâng khuâng t¿ hÕi:
Con ngÜ©i tØ Çâu Ç‰n ?
Cái gì së Ç‰n sau khi ch‰t ?
ñâu là nguÒn gÓc cûa vÛ trø ?
ñ‰n Çâu là gi§i hån cûa vÛ trø ?
TØ ÇÃy nÄy sinh ra š niŒm vŠ Tr©i: Tr©i là m¶t vÎ
thÀn linh tÓi cao có toàn næng sáng tåo, toàn
quyŠn cai quän vÛ trø và con ngÜ©i. Không bi‰t
Tr©i tØ Çâu Ç‰n, nhÜng Tr©i tåo sinh vÛ tru, tåo sinh
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các vÎ sao, m¥t træng, m¥t tr©i; Tr©i tåo sinh con
ngÜ©i và muôn vÆt, muôn loài. Các tôn giáo Ç¶c
thÀn ÇÜ®c hình thành tØ ÇÃy.
Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo [gÒm có
Chánh ThÓng giáo, Thiên Chúa giáo La Mã (Công
giáo), Tin Lành, Anh giáo], HÒi giáo là nh»ng tôn
giáo Ç¶c thÀn. Các tôn giáo này cho r¢ng sÓ
phÆn con ngÜ©i tùy thu¶c vào Chúa Tr©i, m¶t
Chúa Tr©i duy nhÃt (ThÜ®ng ñ‰) mà con ngÜ©i
phäi tuyŒt ÇÓi tin tÜªng và sùng bái.
*

*

*

41- Ông Tr©i
(Ông Tr©i trong thi ca ViŒt Nam. Trang 133-134. Bºu BiŠn, 2008)

Quan niŒm vŠ ông Tr©i trong thi ca cûa dân
t¶c ViŒt Nam khác h£n quan niŒm vŠ Chúa Tr©i
cûa các tôn giáo phÜÖng Tây.
Các tôn giáo phÜÖng Tây cho r¢ng: Ông Tr©i
là Chúa Tr©i. Chúa Tr©i có toàn næng sáng tåo, có
toàn quyŠn cai quän vÛ trø. Thân phÆn con ngÜ©i
hoàn toàn tùy thu¶c vào Chúa Tr©i. Con ngÜ©i
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phäi tuyŒt ÇÓi tin tÜªng, phäi tuyŒt ÇÓi tôn sùng
Chúa Tr©i.
*
TØ xÜa Ç‰n nay, tØ Çông sang tây, chÜa có
m¶t ngÜ©i nào th¿c s¿ trông thÃy m¥t mÛi Chúa
Tr©i. Tuy nhiên, Chúa Tr©i Çã ng¿ trÎ trong tâm tÜ
cûa nhân loåi tØ nh»ng th©i kÿ xa xÜa.

*********

42- Hu‰ mình
Ngày xÜa, ª Hu‰ có trÜ©ng QuÓc Tº Giám,
vŠ sau có trÜ©ng QuÓc H†c (Khäi ñÎnh), trÜ©ng
ñÒng Khánh, trÜ©ng ThuÆn Hóa, trÜ©ng Phú Xuân,
trÜ©ng HÒ ñ¡c Hàm, trÜ©ng Pellerin, trÜ©ng
Providence (Thiên H¿u); nÖi Çây tÆp trung nhiŠu
nhân tài kh¡p nÖi trên toàn quÓc, nÖi Çây Çã Çào
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tåo bi‰t bao nhiêu anh hùng, chi‰n sï phøc vø
cho ÇÃt nÜ§c trong chi‰n tranh tØ næm 1945 Ç‰n
næm 1975.
H† không bi‰t chû nghïa A hay chû nghïa B,
cÛng không bi‰t ÇÃu tranh cho giai cÃp X hay
cho giai cÃp Y, không bi‰t danh tØ, ngôn ng»
cách månh nhÜ tÜ bän bóc l¶t, c¶ng sän ÇÌnh
cao cûa trí tuŒ loài ngÜ©i, ÇÃu tÓ, h†c tÆp cäi
tåo, kinh t‰ m§i, v.v. H† là ngÜ©i ViŒt Nam nhiŒt
tình y‰u nÜ§c, ra Çi chi‰n ÇÃu cho t° quÓc ÇÜ®c
Ç¶c lÆp, cho dân t¶c ÇÜ®c t¿ do. Ngày nay, hình
bóng nh»ng ngÜ©i Çó, nh»ng con ngÜ©i bi‰t yêu
thÜÖng quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c không còn n»a.
Hu‰ ngày xÜa là kinh Çô cûa m¶t nÜ§c ViŒt
Nam r¶ng lÖn tØ äi Nam Quan Ç‰n mÛi Cà Mau,
phía Tây gÒm hai trÃn Lào, Cao Miên và m¶t
phÀn ÇÃt Thái Lan; phía ñông gÒm hai quÀn Çào
Hoàng Sa, TrÜ©ng Sa.
Hu‰ ngày nay là m¶t trong nh»ng tÌnh nhÕ,
nghèo nàn nhÃt nÜ§c ViŒt Nam.
NgÆm ngùi thÜÖng nh§ Hu‰ mình.
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Bºu BiŠn
Paris, mùa Thu 2010

==== * * * ====

43- ThÜÖng nh§
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Chúng tôi c¥m cøi vi‰t cuÓn PhÜÖng ng» Hu
‰ trong Thi Ca XÙ Hu‰ Ç‹ dÎu b§t nh§ thÜÖng quê
nhà.
Công viŒc ÇÀu tiên phäi làm có vÈ n¥ng
nh†c, khô khan, nhÜng không ng©! không ng© nó
låi trª thành cái thú vui Çam mê tuyŒt v©i. M‡i khi
tìm ÇÜ®c m¶t tØ ng» Ç¥c thù Hu‰ hay m¶t câu
væn vÀn nhiŠu hÜÖng vÎ Hu‰, chúng tôi có cäm
giác lâng lâng sung sÜ§ng, xúc Ç¶ng, ngÆm ngùi
thÜÖng nh§ Hu‰ và tu°i thÖ Ãu Çã trª låi trong tôi.
Tôi nh§ cø Xu th°i sáo, cø Ngáo æn thÎt chó,
cø Båo bóp bø bÆy bå, cø Trâu æn xin; cø Chánh
hÖi khùng khùng, ít nói, suÓt ngày lÜ®m cùi b¡p và
bË trái b¡p, xé bË trái b¡p thành tØng s®i nhÕ, rÒi
dÒn thành ÇÓng trÜ§c c°ng ch® M§i (ch® VÏ Då);
t¶i nghiŒp cø Chánh quá, không thÃy ai cho cø
tiŠn hay cÖm cháo; cø VÏ cÛng hÖi khùng, suÓt
ngày Çi lang thang kh¡p xóm kh¡p làng, miŒng
chíp chíp nhÜ luy‰n ti‰c m¶t th©i quá khÙ huy
hoàng; cø Di rao bán bánh mì khi m¥t tr©i chÜa
ló, sÜÖng l© m©, lånh lånh; cø Nåi, cø ViŒn kéo xe;
cø Cû quay heo, cø C†i sºa xe Çåp, anh Phát
lÒng nhªn, anh chÎ ñŒ bún bò, cø Thanh bÀugiác-l‹, cø D†i chÀu væn; th® Khóa may áo quÀn;
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cÙ m‡i lÀn gÀn Ç‰n ngày T‰t, mË tôi nh© th®
Khóa may cho tôi m¶t áo dài Çen, väi dù-ú và
m¶t quÀn dài tr¡ng, väi quy‰n; cø TŠ cai trÜ©ng
Th‰ Då; mø TŠ bán khoai lang chÃm muÓi cho
h†c sinh trong gi© ra chÖi; mø MiŠu bán kËo cau;
dì ThuÆn bán mít, °i, sim, muÒng, Çôi khi dì ThuÆn
bán dØa tÜÖi æn kèm v§i m¶t cøc ÇÜ©ng Çen; mø
Våy tráng bánh Ü§t, mø Vù bánh Çúc, mø XÙng
bánh bèo, mø Nghè bánh Ü§t tôm chÃy, mø
NÄm bánh b¶t l†c, bánh nÆm; mø Dõng dÃm
nuÓt, chÎ X‰p bán ÇÆu hÛ; o Ném giúp viŒc Çi
ch®, nÃu æn cho gia Çình tôi; thÀy B¶ Thêm dåy
tôi Ç†c A, B, C; thÀy tr® ñô dåy tôi Ç†c ti‰ng
Pháp: le, la, les, un, une, des; th¢ng Nghé chæn
trâu bån tôi,... . Ngày nay, nh»ng ngÜ©i tôi yêu
thÜÖng Çó không còn n»a.
Tåi sao tôi không nh§ các quan l§n? Tåi sao
tôi låi thÜÖng nh§ h†? Hình nhÜ cu¶c sÓng quá
nghèo nàn, c¿c kh° cûa h† Çã un Çúc tâm hÒn
tôi, tánh tình tôi, lúc tôi còn thÖ Ãu.
M¶t ÇiŠu lå khác n»a là ti‰ng gà gáy sáng, ti
‰ng chó sûa Çêm, ve kêu mùa Hå, mÜa gió mùa
ñông, sÜÖng mù trên sông vào bu°i sáng ÇÀu
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Xuân, con thuyŠn nho nhÕ lÖ lºng trôi cÛng g®i
cho tôi nhiŠu thÜÖng nh§ Hu‰.

xinh,

"Nh§ TruÒi có dâu, nh§ cau Nam Ph°,
Nh§ Çóa hoa hÜ©ng ÇÜ©ng Løc B¶ xinh

Nh§ ch® Bao Vinh ghe mành tÃp nÆp,
Nh§ dáng con Çò ÇÒn lính tÆp sang
ngang."
(Lš Giao
duyên)
*
Næm 2002, trª vŠ thæm Hu‰, sông HÜÖng
còn Çó, núi Ng¿ còn Çó, Hu‰ vÅn con Çó, nhÜng
Hu‰ cûa tôi không còn n»a.

Bºu BiŠn
Paris, mùa ñông
2011
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==== 0 0 0 ====

44- PhÜÖng ng» Hu‰
(PhÜÖng ng» Hu‰ trong thi ca xÙ Hu‰. Trang 9. Bºu BiŠn, 2012)

Ngoài ngôn ng» ph° thông chung cho cä
nÜ§c, ÇÎa-phÜÖng nào cÛng có m¶t sÓ ngôn-ng»
riêng. ñó là phÜÖng ng», nôm na là ti‰ng ÇÎa
phÜÖng.
XÙ Hu‰ ngày xÜa là m¶t vùng ÇÃt hoang
vu hi‹m trª m§i ÇÜ®c ti‰p nhÆn tØ Chiêm Thành
vào næm 1306. Næm 1558, NguyÍn Hoàng vào
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trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa, xÙ Hu‰ vÅn còn hoang vu,
dân cÜ thÜa th§t. Th©i gian k‰ ti‰p là chi‰n tranh
gi»a h† TrÎnh và h† NguyÍn. Träi qua nhiŠu næm
TrÎnh NguyÍn phân tranh, xÙ Hu‰ phân cách v§i
miŠn B¡c ViŒt Nam (1558-1802). Vì vÆy, Hu‰ có
m¶t nŠn væn hóa Ç¥c thù. CÛng vì vÆy, phÜÖng
ng» Ça dång và phong phú cûa xÙ Hu‰ có
nh»ng Çi‹m khác biŒt v§i ngôn ng» ph° thông.
(Chúng tôi dùng ch» Hu‰ có nghïa là tÌnh ThØa
Thiên và thành phÓ Hu‰).
PhÜÖng ng» Hu‰ cÛng nhÜ phÜÖng ng»
các vùng khác ÇŠu là di sän væn hóa cûa dân
t¶c ViŒt Nam.
*
Ti‰ng nói ph° thông cûa m¶t dân t¶c ÇÜ®c
b° sung do nhu cÀu phát trÌnh kinh t‰ và chính trÎ
cûa ÇÃt nÜ§c.. HÖn n»a, s¿ ti‰n b¶ vŠ giao thông
và truyŠn thông thu hËp không gian và th©i gian.
Do Çó phÜÖng ng» càng ngày càng bÎ mÃt dÀn.
TØ ngày NguyÍn Hoàng vào trÃn ÇÃt ThuÆn
Hóa Ç‰n nay, k‹ Çã trên bÓn th‰ k›. Dân chúng
theo NguyÍn Hoàng Ça sÓ là dân Thanh Hóa,
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NghŒ An, Hà TÌnh. Träi qua nhiŠu th‰ hŒ sinh hoåt
trong môi trÜ©ng m§i, h† Çã sáng tåo bi‰t bao
nhiêu là phÜÖng ng», nhÜng th©i gian cÛng Çã
xóa Çi không ít.

************

45- PhÜÖng ngÜ Hu‰ thâm nhÆp vào
thi ca xÙ Hu‰
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(PhÜÖng ng» Hu‰ trong thi ca xÙ Hu‰. Trang 51-54. Bºu BiŠn,
2012)

PhÜÖng ng» là ngôn ng» ÇÎa phÜÖng.
Thi là væn vÀn nhÜ thÖ, ca dao, tøc ng», vè,
v.v.
Ca là hát, bao gÒm tÃt cä các ÇiŒu hò dân
gian và các ÇiŒu ca xuÃt phát tØ cung Çình.
PhÜÖng ng» Hu‰ thâm nhÆp vào vè, lš, chÀu
væn Hu‰, thâm nhÆp vào các ÇiŒu hò Huê và
các ÇiŒu ca Hu‰. S¿ thâm nhÆp này rÃt t¿ nhiên,
nhË nhàng, không gò bó.
ñiŒu hò ph° thông nhÃt ª Hu‰ là hò giã gåo.
Ti‰ng nói thÜ©ng ngày có nhiŠu phÜÖng ng» Çã
ÇÜa vào ÇiŒu hò này :
Nàng :
÷i ngÜ©i tÌa ÇÆu hôm mai,
Da Çen nhÜ quå låi Çòi nàng tiên!
Chàng :
ñen anh, Çen m¥n, Çen mòi,
Tr¡ng em, tr¡ng bûng sán chòi.
Thº chút chÖi, chÙ ai cÜ§i cûa n® Ç©i làm
chi!
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ñiŒu hò mái nhì, hò mái ÇÄy cÛng có nhiŠu
phÜÖng ng» Hu‰:

Træm næm trót l« hËn hò,
Cây Ça b‰n c¶, con Çò khác ÇÜa.
Cây Ça b‰n c¶ còn lÜa,
Con Çò Çã thác næm xÜa tê rÒi.
Vè là lÓi k‹ chuyŒn b¢ng væn vÀn. Vè Hu‰
cÛng dùng nhiŠu phÜÖng ng» :

Hai bên l£ng l¥ng mà nghe,
Tui Ç¥t cái vè ThÃt Thû Kinh ñô.
Các ÇiŒu lš Hu‰ có nhiŠu phÜÖng ng» g®i
cäm :

Gió mùa xuân rÜng rÜng nÜ§c m¡t,
Nh§ t§i chàng ru¶t th¡t héo don.
Gió mùa hè ti‰ng ve kêu d‰,
Mong nh§ chàng bóng x‰ træng lu.
Gió mùa thu mË ru con lú,
Cha con Çã vui thú nÖi mô?
Gió mùa Çông n¢m không thÃy bån,
Nh§ thÜÖng chàng nhiŠu Çoån Ç¡ng cay.

196

Hò ru con có nhiŠu phÜÖng ng» Ç¥c thù:

Con tui buÒn ngû buÒn nghê,
Con t¢m Çã chín, con dê Çã muÒi.
Con t¢m Çã chín thì nuôi,
Con dê Çã muÒi làm thÎt mà æn.
Ngày xÜa, gi»a nông thôn và thành thÎ chÜa
có nhiŠu cách biŒt. Nhà cºa, cách sinh hoåt,
giao ti‰p, Äm th¿c, giäi trí giÓng nhau. Nông dân
Çem nhiŠu phÜÖng ng» vào câu hò ti‰ng hát
ÇÒng quê thì các nhà nho cÛng Çem nhiŠu
phÜÖng ng» vào nh»ng sáng tác cûa mình.
Nhà thÖ Thäo Am NguyÍn Khoa Vy:

Hòn Çá cheo leo, em trèo lên tr®t xuÓng,
Trong lòng luÓng cuÓng em ch£ng muÓn
xa anh.
Quän bao trên thác dÜ§i gành,
CÛng liŠu l¥n l¶i hy sanh theo chàng.
ñ¥c biŒt nhÃt là s¿ thâm nhÆp m¶t sÓ
phÜÖng ng» Hu‰ vào ThÖ M§i. ñ¥c Çi‹m này
tuÒng nhÜ chÌ có ª các nhà thÖ hiŒn Çåi Hu‰.
Bài thÖ sau Çây cûa n» thi sï NguyÍn ThÎ
Hoàng dùng nhiŠu phÜÖng ng» "Ç¥c sŒt " Hu‰:
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Chi lå ri, chiŠu ni tui muÓn khóc,
Nhìn chi tui, ÇÒ cÕ m†n hoa hèn.
Ngó chi tui, ÇÒ Çom Çóm trong Çêm,
Cho thêm tûi bên ni b© cô tÎch.
Tui ao Ü§c có bao gi© tuyŒt Çích,
Tui van xin ræng mà cÙ làm ngÖ.
RÒi ngó tui, chi lå rÙa: h»ng h©
Ghép yêu m‰n, vô duyên và trÖ trën.
Tui Çã t¡t n‡i ngåi ngùng bën lën,
Bªi vì ræng ? Ai bi‰t ÇÜ®c ngÜ©i hè !
NhÜng mà chiŠu Çã rû bóng lê thê,
Ni v§i n§ có khi mô mà gÀn gÛi.
Chi lå rÙa ! Ræng cÙ làm tui tûi,
Tàn nhÅn chi v§i m¶t ÇÙa thÜÖng Çau.
Cäm tình câm nên không s¡c không màu,
Và vån thuª ch£ng nên tình luy‰n ái.
Chi lå rÙa ? NgÜ©i cÙ làm tui ngåi,
Bi‰t sông sâu hay cån gi»a tình Ç©i.
Bên ni b© vÅn trong tr¡ng chÖi vÖi,
Mà bên n§ trÀm ngâm mô có k‹.
Không muÓn khóc, nhÜng cÙ tØng gi†t lŒ
ñ†ng làn mi Ãp û mÓi tâm tình.
Bên ni b© hoa th¡m h‰t tÜÖi xinh,
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Mà bên n§ huy hoàng và l¶ng lÅy.

liŠu.

MuÓn lên thuyŠn m¥c sóng cuÒng xô ÇÄy,
NhÜng thân Çau nên ch£ng dám Çánh
ñau chi mô ! Có lë hÆn cô liêu ...
Mà chi lå rÙa hè ? Ai hi‹u n‡i !
Tui không Çiên, cÛng không hŠ bÓi rÓi,
Ngó làm chi cho tûi nhøc Çau thÜÖng.
Tui bi‰t tui là hoa dåi bên ÇÜ©ng,
Không màu s¡c, chi lå rÙa hè, ngÜ©i hí.

ræng ?

Tui cÛng muÓn có m¶t ngÜ©i tri k›,
NhÜng ÇÜ©ng Ç©i nhÜ rÙa Çó, bi‰t mÀn
Tui muÓn kêu, muÓn g†i, muÓn thÜa r¢ng :
Ch© tui v§i! A, cÜ©i chi lå rÙa ?
Tui không buÒn, ræng m¡t m© lŒ Ùa!
Bªi vì ræng, tui có hi‹u chi mô.
Vì lòng tui là m¥t nÜ§c sông hÒ,
Chi lå rÙa, bên ni b© tui khóc ...

Có lë vì m¶t sÓ phÜÖng ng» Hu‰ có âm
thanh ÇÆm Çà, duyên dáng, nhiŠu phong vÎ ÇÎa
phÜÖng nên nh»ng câu nói thông thÜ©ng Çôi khi
trª thành nh»ng vÀn thÖ hay :
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Ræng mà cÙ theo tui hoài rÙa ?
Cái ông ni m§i dÎ chÜa tŠ.
2)

(ñÒng Khánh ngày xÜa. Ngy SÖn. Câu 1,

Nhà thÖ Çã cÓ š Çem âm hÜªng ÇÎa phÜÖng
nhiŠu g®i cäm vào các l©i thÖ.

=== * * * ===

46- Thi ca Hu‰ ÇÜ®m màu s¡c dân t¶c
nh© phÜÖng ng» Hu‰
(PhÜÖng ng» Hu‰ trong thi ca xÙ Hu‰. Trang 394. Bºu BiŠn,
2012)

Thi ca Hu‰ không lãng mån, bay bÜ§m nhÜ
nh»ng bài ThÖ M§i chÎu änh hÜªng væn hóa Pháp;
không væn hoa, thâm trÀm, sâu s¡c nhÜ nh»ng
bài thÖ ñÜ©ng chÎu änh hÜªng væn hóa Trung
Hoa; thi ca Hu‰ ÇÜ®m màu s¡c dân t¶c, hÒn
nhiên, chÃt phác nh© phÜÖng ng» Hu‰.
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*
Nh»ng ai là ngÜ©i gÓc Hu‰, t¡m nÜ§c sông
HÜÖng, uÓng nÜ§c sông HÜÖng, æn bún lá ch®
TuÀn, bánh canh Nam Ph°, mít NguyŒt BiŠu hay
nh»ng ai sinh sÓng ª Hu‰ nhiŠu næm, bi‰t thÜªng
thÙc bún bò Gia H¶i, bánh khoái cÀu ñông ba,
bánh bèo B‰n Cån, cÖm h‰n b‰n ñò CÒn; Çã
tØng nghe ti‰ng hò trên phá Tam Giang, ti‰ng
chuông chùa Linh Mø; h† dÍ dàng cäm thông š
nghïa sâu xa cûa phÜÖng ng» Hu‰ và thÃu hi‹u
ÇÜ®c cái giá trÎ væn chÜÖng cûa nó.
PhÜÖng ng» Hu‰ là m¶t phÀn væn hóa phivÆt-chÃt cûa dân t¶c ViŒt Nam.
===========

47- Vè
(Vè Hu‰. Trang 13. Bºu BiŠn, 2014)

Vè là m¶t th‹ loåi k‹ chuyŒn b¢ng væn vÀn
có ngø š chê hay khen. Vì vÆy, vè gÀn v§i nói hÖn
là hò hay hát. Vè hình thành và phát tri‹n tØ dân
gian. Cách phát âm và ngôn ng» tùy thu¶c ti‰ng
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ÇÎa phÜÖng. MuÓn hÃp dÅn ngÜ©i nghe, ngÜ©i
ngâm vè phäi dùng kÏ thuÆt ngâm nga, luy‰n láy,
lên b°ng xuÓng trÀm.
Vè ph° bi‰n ª B¡c ViŒt và Trung ViŒt, nhiŠu
nhÃt là ª Hu‰. Giai ÇiŒu vè ÇÖn giän, m¶c måc,
bù låi vè rÃt phong phú vŠ m¥t ngôn ng» và væn
h†c. Thông thÜ©ng, vè làm theo th‹ thÖ bÓn ch»,
næm ch», løc bát hay song thÃt løc bát, không
hån ch‰ ng¡n dài. V§i th‹ thÖ bÓn ch» hay næm
ch», vè thÜ©ng ng¡n. NhÜng v§i nh»ng bài vè
dài, thÜ©ng làm theo th‹ thÖ løc bát. Vè Mø ñ¶i
có trên bÓn ngàn câu, Vè ThÃt Thû ThuÆn An có
trên bäy træm câu, Vè ThÃt Thû Kinh ñô có trên
m¶t ngàn næm træm câu. NgÜ©i ngâm vè có th‹
tùy tiŒn thêm b§t nhiŠu chi ti‰t. Vì vÆy, m¶t bài vè
có nhiŠu dÎ bän và m‡i dÎ bän có sÓ câu khác
nhau. Có nhiŠu bài vè cùng m¶t ÇŠ tài nhÜ Vè
Çánh båc, Vè nói ngÜ®c.
TrÜ§c 1945, vè ph° bi‰n r¶ng rãi trong m†i
tÀng l§p xã h¶i. Có nhiŠu ngÜ©i thu¶c toàn vËn
m¶t bài vè hay nh§ m¶t vài câu vè, nhÃt là
nh»ng bài vè hài hÜ§c, châm bi‰m thói hÜ tÆt
xÃu trong sinh hoåt xã h¶i lúc bÃy gi©.
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Sau 1945, có m¶t sÓ bài vè sáng tác theo
nhu cÀu chi‰n tranh. Chúng tôi không sÜu tÀm
nh»ng bài vÈ thu¶c loåi này.

=== 0 0 0 ===

48- Vè Hu‰
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(Vè Hu‰. Trang 14-18. Bºu BiŠn, 2014)

Vè Hu‰ thÜ©ng k‹ nh»ng bi‰n cÓ lÎch sº xÄy
ra ª Hu‰, nh»ng tai h†a thiên nhiên tàn phá xÙ Hu
‰, hay nh»ng câu chuyŒn dân gian có ngø š luân
lš. Ngày trÜ§c, khi chÜa có báo chí, truyŠn thanh,
truyŠn hình, vè là m¶t hình thÙc thông tin, phóng
s¿.
Vè Hu‰ có tác Ç¶ng tinh thÀn quÀn chúng
rÃt l§n.
TrÜ§c næm 1945, nh»ng ai Çã tØng sÓng lâu
næm ª Hu‰, ch¡c h£n ÇÜ®c nghe các nghŒ
nhân hát rong ngâm nga Vè Hu‰. Có nh»ng
nghŒ nhân tài tº Çi lang thang ngâm vè tØ làng
này qua làng khác hay vào trong m¶t vài gia Çình
khá giä ngâm vè trong nh»ng Çêm gió mát træng
thanh. Có nh»ng nghŒ nhân Çi hát rong chuyên
nghiŒp Ç‹ cÀu th¿c nÖi b‰n sông, bãi ch®.
Ÿ Hu‰, trÜ§c næm 1945, có nh»ng nghŒ
nhân n°i ti‰ng m¶t th©i nhÜ cø Sáu, cha con ông
BÓn Quang ngâm vè trÜ§c ch® ñông Ba, cø M§i
ngâm vè trÜ§c công viên ThÜÖng Båc, ông thÀy
bói và con gái là cô Thanh Xuân ngâm vè ThÃt
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Thû Kinh ñô n°i ti‰ng ª gÀn ch® ñÒn thu¶c
phÜ©ng ñŒ NhÎ, nay là phÜ©ng Phú Bình.
Nhåc cø ÇŒm cho ngâm vè là m¶t c¥p sÙa
hình bÀu døc b¢ng tre già. NghŒ nhân dùng c¥p
sÙa gõ nhÎp khi ngâm vè. N‰u có hai ngÜ©i thì
thêm cây Çàn cò (Çàn nhÎ) Ç‹ thêm phÀn sinh
Ç¶ng.
NghŒ nhân ngâm vè có kÏ thuÆt diÍn cäm:
khi nÙc nª nghËn ngào, khi sôi trào cæm giÆn Ç‹
lôi cuÓn ngÜ©i nghe.
Vè kš-s¿ nhÜ Vè Nån ñói næm Thân DÆu
(1944-1945) và vè lÎch-sº nhÜ Vè ThÃt Thû Kinh ñô
còn Ç†ng låi trong lòng ngÜ©i dân Hu‰ cho Ç‰n
ngày nay.
Vè ThÃt Thû Kinh ñô k‹ låi m¶t giai-Çoån lÎchsº bi thÜÖng nhÃt cûa cÓ Çô Hu‰. Khi vua T¿ ñÙc
Çau n¥ng rÒi bæng hà, triŠu Çình tan rã, n¶i b¶
chia rë, th¿c dân Pháp l®i døng th©i cÖ, mª cu¶c
xâm læng tàn båo gây ra bao nhiêu mÃt mát Çau
thÜÖng cho dân t¶c ViŒt Nam.
N¶i dung bài Vè ThÃt Thû Kinh ñô thÆt Ç¥c
biŒt: ngôn tØ giän ÇÖn, m¶c måc, thÌnh thoäng
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dùng vài ch» Hán ViŒt hay vài câu Hán ViŒt,
nhÜng n¶i dung låi chÙa nhiŠu d» ki‰n lÎch sº rÃt
quan tr†ng. ñiŠu này có th‹ phÕng Çoán là
nh»ng chuyŒn tÓi mÆt vŠ s¿ tranh giành quyŠn l¿c
gi»a các Çåi thÀn và nh»ng cu¶c bang giao v§i
th¿c-dân Pháp Çã ÇÜ®c m¶t sÓ quan låi chÙng ki
‰n và truyŠn tai Ç‰n các nghŒ nhân sáng tác vè.
Các nghŒ nhân này phäi là m¶t nhà Nho uyên
bác, có th‹ là m¶t quan låi vŠ hÜu trí hay m¶t cø
ÇÒ quen bi‰t nhiŠu v§i các quan trong triŠu Çình
Hu‰.
Nhà thÖ Xuân DiŒu, lúc thi‰u th©i, ngÒi nghe
vè trÜ§c ch® ñông Ba Çã cäm xúc:
"CuÓi phÓ gÓc cây chiŠu chû nhÆt,
"Là ông xÄm ch® v§i hai con.
"Kinh Çô thÃt thû vè quen thu¶c,
"L§n nhÕ ngÒi nghe n¥ng trïu buÒn."
Tuy có hån ch‰ vŠ m¥t nhåc tính, nhÜng Vè
Hu‰ rÃt phong phú vŠ phÜÖng-diŒn væn-h†c và
nghŒ-thuÆt diÍn tä g®i cäm.
Chi ti‰t k‹ chuyŒn trong bài Vè ThÃt Thû Kinh
ñô rÃt sinh Ç¶ng. Hành-vi và ngôn-ng» cûa các
nhân-vÆt lÎch-sº trong bài vè ÇÜ®c mô tä tinh t‰,
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khéo léo, ch£ng ai giÓng ai. Tôn ThÃt Thuy‰t, m¶t
danh tÜ§ng hung båo; NguyÍn Væn TÜ©ng, m¶t
Çåi thÀn mÜu mô xäo trá; TrÀn TiÍn Thành, m¶t
Çåi thÀn có công l§n v§i nhà NguyÍn Çã già, bÎ
ÇÓi thû lÃn áp quyŠn bính và âm mÜu sát håi.
ñoån vè mô tä tâm trång Ãm Ùc cûa Çåi
thÀn TrÀn TiÍn Thành :
"Bách quan væn võ hàng lai,
MÜu này k‰ n† bªi hai ngÜ©i sº sanh.
Ngày xÜa ai ÇÃu ai tranh,
Long cây b¶ khúc, lá cành héo hon.
ñã håi m¶t ngÜ©i b¡t t¶i v® con,
Ngøc hình cÀm hãm, t¶i còn chÜa tha.
Bây gi© tôi thû phÆn già,
M¥c lòng væn võ chÜ nha trong trào.
........................................................
Thôi thôi m¥c då bá quan,
Tôi nay thû phÆn quan tàn mà thôi".
ñoån vè tä cänh dân chúng chåy loån rÃt
sÓng Ç¶ng, nhiŠu Ãn tÜ®ng, gây cäm xúc:
"...Th® may mÃt kéo, mÃt kim;
Th® rèn mÃt bŒ, mÃt kìm nhÓn nhang;
Th® m¶c mÃt Çøc, mÃt chàng.
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CÜa bào cÛng mÃt, khó toan lë gì.
Th® cÜa cÛng mÃt Çà Çi,
Kéo nhau mà chåy vÆy thì mô mô.
Th® dù cÛng mÃt h‰t ÇÒ,
MÃt kìm, mÃt kËp lÃy mô mà mÀn;..."
M¶t sÓ bài vè có nhiŠu kÎch tính. Bài Vè O
Hiên, Trò Siêu trª thành ÇŠ tài sáng tác cûa nhiŠu
nghŒ nhân. Các làng quê xÜa ª Hu‰, có nÖi t°
chÙc m¶t c¥p nam n» Çóng vai O Hiên, Trò Siêu
ÇÓi Çáp xÜ§ng h†a nhÜ trong m¶t kÎch thÖ chính
thÓng.
Tính cách n°i bÆt nhÃt cûa Vè Hu‰ là nø cÜ©i
châm bi‰m, hài hÜ§c bình dân, m¶t s¿ châm bi
‰m rÃt Çôn hÆu, nhân væn. ThÜ©ng là nø cÜ©i
diÍu c®t các tÆt hÜ thói xÃu cûa m¶t sÓ ngÜ©i, là
nø cÜ©i hài hÜ§c nh»ng tŒ nån xã h¶i, nhÜng
không Çä kích, không làm t°n thÜÖng t¿ ái m¶t
cá nhân riêng biŒt nào.
"Vè Çánh båc" không cay cú, thâm Ç¶c,
nhÜng rÃt h»u hiŒu. ñây chÌ là l©i cänh báo cho
nh»ng ngÜ©i ham mê bài båc:
"... Cái ÇÀu xù xø,
Con m¡t trõm lÖ.
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Hình dáng thÃt thÖ,
NhÜ con chó Çói.
Chân Çi cà khói,
Dåo kh¡p xóm làng
QuÀn rách toang hoang,
LÃy tay mà túm."
"Vè chÜªi mÃt gà " phê phán tŒ nån tr¶m
c¡p gây phÅn uÃt cho ngÜ©i bÎ mÃt gà, khi‰n
cho kÈ mÃt gà phäi væng tøc, nhÜng l©i nói tøc
trong bài vè này låi có tính hài hÜ§c:

æn låt ?
xÜÖng ?
ÇÃt ?

bây! "

"...Bây nÃu, bây n‰m hay bây æn chay,

Bây nuÓt h‰t nåc hay bây lûm trøi
Bây æn trên giÜ©ng hay bây æn dÜ§i
Bây nÓc cho no cho bà bây chÜªi :
T° Cha

Bài "Vè nói láo" ÇŠ cÆp Ç‰n tÆt xÃu rÃt ph°
thông :
"... Ông già tui có m¶t b¶ râu,
BÙt Çi m¶t s®i, Çem câu cá kình.
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Nói ra chÎ em ch§ khinh,
Thiên hå nói láo ch§ mình chi tui."
Bài "Vè con gái mÃt n‰t " diÍu c®t m¶t sÓ thi
‰u n» ham æn v¥t, låi còn nh†n mÒm chÓi leo
lÈo:
"... Bánh ít nhøy tôm,
Hai tay l¶t lá,
Cái mÒm hä ra:
- T° cha cái ÇÙa nhåy mÒm.
Tau æn bánh ít nhøy tôm ræng chØ ? "
Bài "Vè lÃy chÒng " châm bi‰m m¶t sÓ phø
n» Ça tình, thích có nhiŠu chÒng nhÜ Çàn ông
nhiŠu v®:

duyên
thùng. "

"... MÜ©i chín em lÃy lão câu cua,
Hai mÜÖi lên chùa lÃy cä thÀy tu,
Hai mÜÖi mÓt em lÃy lão th® dù,
Hæm hai lÃy gã tråo phu chèo thuyŠn,
Hæm ba vŠ làng tính lÃy quan viên.
HiŠm vì Çò hÜ, nÓt råc, phäi cÀm

thËn
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Khi ngÜ©i Pháp lÆp bŒnh viŒn Hu‰, cÛng có
bài vè "BŒnh ViŒn Hu‰ " mà ngày nay chúng tôi
chÌ còn nh§ hai câu :

h©m..."

"... Xan on cho chí xan ÇÖ (*),
Xan bên ni Çau lÆu, xan bên kia ghë

(*) xan on : salle 1 (phòng sÓ 1); xan ÇÖ : salle 2
(phòng sÓ 2). ViŒt hóa ti‰ng Pháp.
LÓi châm bi‰m hài hÜ§c cûa Vè Hu‰, ngÜ©i
Pháp g†i là "hài hÜ§c bình dân" (humour
populaire). Tính giän ÇÖn, m¶c måc và Ãn tÜ®ng
cûa Vè Hu‰ có giá tri cao vŠ nghŒ thuÆt hài
hÜ§c.
M¶t Ç¥c Çi‹m khác n»a cûa Vè Hu‰ là
s¿ chi phÓi rõ rŒt cûa ng» âm ti‰ng Hu‰. Các bài
Vè Hu‰ là nh»ng pho t¿ v¿ng sÓng, trong Çó có
nhiŠu tØ ng» mà ngày nay dân chúng Hu‰ ít dùng
hay không còn dùng n»a. ñó là cái giá trÎ vô giá
cûa Vè Hu‰ vŠ hai lãnh v¿c ng» âm và tØ ng».
Chúng tôi chÌ sÜu tÀm nh»ng bài vè Hu‰
mang s¡c thái ÇÎa phÜÖng Ç¥c bi‰t nhÃt. ñ‹ Ç¶c
giä dÍ dàng cäm nhÆn chúng tôi phân chia ra
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nhiŠu loåi : LÎch sº, Kš s¿, Châm bi‰m Hài hÜ§c,
Luân lš Giáo døc, TruyŒn dân gian, v.v. .
Vè Hu‰ là m¶t phÀn trong væn chÜÖng bình
dân ViŒt Nam, là m¶t phÀn quí báu cûa væn hóa
ViŒt Nam, cÀn ÇÜ®c bäo tÒn.

¤

¤

¤

49- Màu s¡c Ç¥c biŒt t¿ nhiên cûa vÈ
Hu‰
(Vè Hu‰. Trang 401. Bºu BiŠn, 2014)

Vè Hu‰ mang màu s¡c Ç¥c-biŒt t¿-nhiên cûa
gi†ng Hu‰.
Ngày nay, träi qua nhiŠu bi‰n-cÓ lÎch-sº, Hu‰
cÛng nhÜ các tÌnh khác chÎu änh-hÜªng n¥ng nŠ
væn-hóa Tây phÜÖng và B¡c phÜÖng. Do Çó, vè
Hu‰ xuÃt phát tØ dân gian không còn n»a.
Trong th©i gian chi‰n tranh, nhiŠu bài vè sáng
tác theo chÌ Çåo cûa cÃp trên, Ç‹ tuyên truyŠn,
Ç‹ c° Ç¶ng cho chi‰n dÎch. Nh»ng bài vè thu¶c
loåi này không có âm hÜªng dân gian, không có
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tình-cäm hÒn nhiên nhÜ nh»ng bài vè Hu‰ ngày
xÜa. Nó có giá-trÎ nhÃt th©i nhÜ m¶t khí-gi§i phøcvø chi‰n-tranh; không có chân giá-tri væn-hóa.
Vè Hu‰ là m¶t phÀn quš báu cûa væn-chÜÖng
bình-dân ViŒt Nam, là m¶t phÀn væn-hóa phi-vÆtchÃt cûa dân t¶c ViŒt Nam, cÀn ÇÜ®c bäo tÒn.
*
Con Çò ÇÜa khách qua sông HÜÖng sáng
s§m, chiŠu hôm, không còn n»a. NhÜng ti‰ng
ngÜ©i k‹ vè trên b‰n Çò, bãi ch® ven sông, vÅn
còn vang v†ng trong tâm tÜ ngÜ©i Hu‰ cao tu°i.
HÒi còn thÖ Ãu, ngÒi chÕm hÕm bên cånh
ông k‹ vè, Ç‹ nghe vè; Çã gÀn m¶t th‰-k› trôi
qua, hình änh cha con ông k‹ vè, áo vá nón rách
vÅn còn in sâu trong trí-Ùc tôi. Tôi nh§ thÜÖng ông
ta nhÜ thÜÖng nh§ m¶t ngÜ©i thân yêu mà ngày
nay không còn n»a.

Bºu BiŠn
Paris, 2014.

213

**********

50- Tøc ngÛ, tøc ng»
(Tøc ngÛ, thành ng». Trang 11-12. Bºu BiŠn, 2015)

Næm 1994, cuÓn "Tøc ng», Ca dao, Dân ca
ViŒt Nam" Çã ÇÜ®c VÛ Ng†c Phan sºa ch»a và
xuÃt bän lÀn thÙ mÜ©i. Trong cuÓn sách này, VÛ
Ng†c Phan ÇÎnh nghïa tøc ng» nhÜ sau:"Tøc ng»
là m¶t câu t¿ nó diÍn tr†n vËn m¶t š, m¶t nhÆn
xét, m¶t kinh nghiŒm, m¶t luân lš, m¶t công lš,
có khi là m¶t phê phán."
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(Tøc ng», Ca dao, Dân ca ViŒt Nam . Trang 39, Nhà xuÃt
bän Khoa h†c Xã h¶i, 1994, Hà N¶i)

TØ câu ÇÎnh-nghïa Çó, chúng tôi có nhÆnÇÎnh:
Tøc là thói quen Çã có tØ lâu Ç©i, ng» là l©i
nói. Th‰ mà trong ÇÎnh-nghïa tøc ng» cûa VÛ
Ng†c Phan, Çã ÇÜ®c sºa chºa và xuÃt bän lÀn
thÙ mÜ©i, låi không hŠ nói Ç‰n š nghïa cûa tØ tøc
ng».
HÖn n»a, n‰u m¶t ngÜ©i nào Çó vi‰t hay nói
m¶t câu "diÍn tron vËn m¶t š, một nhÆn xét, m¶t
kinh nghiŒm, m¶t lš luÆn, có khi là m¶t phê
phán", thì câu Çó cÛng không phäi là m¶t câu
tøc ng», vì nó không phäi là l©i nói cûa ngÜ©i xÜa
ÇÜ®c lÜu truyŠn låi Ç‰n ngày nay.
Thành ng» cÛng ÇÜ®c VÛ Ng†c Phan ÇÎnh
nghïa nhÜ sau:"Thành ng» là m¶t phÀn câu s¤n
có, nó là m¶t b¶ phÆn cûa câu mà nhiŠu ngÜ©i
Çã quen dùng, nhÜng t¿ riêng nó không diÍn
ÇÜ®c m¶t š tr†n ven."
(Tøc ng», Ca dao, Dân ca ViŒt Nam . Trang 39, Nhà xuÃt
bän Khoa h†c Xã h¶i, 1994, Hà N¶i)

215

Trái v§i ÇÎnh nghïa cûa VÛ Ng†c Phan, chúng
tôi cho r¢ng m‡i m¶t thành ng», t¿ nó diÍn Çåt
ÇÜ®c m¶t š nghïa tr†n vËn.
Ví dø:
"DÓt Ç¥c cán mai ", t¿ nó có m¶t š nghïa
tr†n vËn.
"MiŒng hùm n†c r¡n ", t¿ nó có m¶t š nghïa
tr†n vËn.
"TiŠn rØng båc b‹ ", t¿ nó có m¶t š nghïa tr†n
vËn.
M¶t nhÆn xét khác n»a là thành ng» không
phäi là m¶t phÀn câu s¤n có, cÛng không phäi là
m¶t b¶ phÆn cûa câu mà nhiŠu ngÜ©i Çã quen
dùng nhÜ VÛ Ng†c Phan Çã nói. Thành ng» là
nh»ng tÆp h®p tØ (cøm tØ) có š nghïa, ÇÜ®c lÜu
truyŠn trong dân gian, ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i dùng Ç‹
bày tÕ š tÜªng cûa mình; nó không phø thu¶c
vào m¶t câu có s¤n nào cä, nó không phäi là
m¶t b¶ phÆn cûa m¶t câu nào cä.
*
H†c giä DÜÖng Quäng Hàm ÇÎnh-nghïa:" Tøcng» là nh»ng câu nói g†n-ghë và có š nghïa lÜu-
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hành tØ Ç©i xÜa, rÒi do cºa miŒng ngÜ©i Ç©i
truyŠn Çi."
Thành ng» cÛng ÇÜ®c h†c giä DÜÖng Quäng
Hàm ÇÎnh-nghïa nhÜ sau:"Thành-ng» là nh»ng l©i
nói do nhiŠu ti‰ng ghép låi Çã lÆp-thành s¤n, ta
có th‹ mÜ®n Ç‹ diÍn-Çåt m¶t š tÜªng cûa ta khi
nói chuyŒn ho¥c vi‰t væn."
(ViŒt Nam Væn Học Sº Y‰u. Trang 5 và trang 8. DÜÖng
Quäng Hàm. B¶ Giáo døc, Trung-tâm h†c-liŒu xuÃt-bän,
1968, Sài-Gòn)

NhÜ vÆy, tøc ng» là nh»ng câu ng¡n g†n, có
š nghïa cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi và
thành ng» là nh»ng tÆp h®p tØ có š nghïa, ÇÜ®c
nhiŠu ngÜ©i dùng Ç‹ bày tÕ š tÜªng cûa mình khi
nói chuyŒn hay khi vi‰t væn.

"Tøc ng» còn g†i là ngån ng», vì ch» ngån
nghïa là l©i nói cûa ngÜ©i xÜa truyŠn låi ".
(ViŒt Nam Væn H†c sº y‰u. Trang 5. DÜÖng Quäng Hàm.
Nhà xuÃt bän B¶ Giáo døc, Trung Tâm H†c liŒu, 1968, SàiGòn)

==============
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51- Tøc ng»
(Tøc ngÛ, thành ng». Trang 13-21. Bºu BiŠn, 2015)

Tøc ng» là nh»ng câu ng¡n g†n có š nghïa
cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi.
Có ba loåi tøc ng»:
1) Nh»ng câu væn xuôi ng¡n g†n, ÇÜ®c quÀn
chúng cho là chí-lš, rÒi truyŠn miŒng lâu ngày mà
trª thành tøc ng». Thông thÜ©ng, tøc ng» là
nh»ng câu væn xuôi có vÀn, có ÇiŒu, dÍ nói, dÍ
nghe, dÍ nh§.
Ví dø :
- "Bé thì nh© mË nh© cha, l§n lên nh© v®, lúc
già nh© con ".
- "Phép vua thua lŒ làng".
- "MË dåy thì con khéo, cha dåy thì con khôn
".
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2) Nh»ng câu ca dao ÇÜ®c quÀn chúng cho
là nh»ng l©i khuyên nhû ÇÙng Ç¡n, rÒi truyŠn
miŒng lâu ngày mà trª thành tøc ng».
Ví dø:
- "Ai Öi, ch§ bÕ ru¶ng hoang, bao nhiêu tÃc
ÇÃt tÃc vàng bÃy nhiêu ".
- "Tháng giêng là tháng æn chÖi, tháng hai
trÒng ÇÆu, tháng ba trÒng cà ".
- "ñi cho bi‰t Çó bi‰t Çây, ª nhà v§i mË bi‰t
ngày nào khôn".
3) Loåi thÜ ba là nh»ng câu thÖ cûa m¶t tác
giä nào Çó, ÇÜ®c quÀn chúng cho là h®p lš, rÒi
truyŠn miŒng lâu ngày mà trª thành tøc ng».
Ví dø:
"ThÜÖng ngÜ©i nhÜ th‹ thÜÖng thân ".
Träi)

( Gia huÃn ca. NguyÍn

"XÜa nay nhân ÇÎnh th¡ng thiên cÛng nhiŠu ".
(TruyŒn KiŠu. NguyÍn Du)
Không phäi tÃt cä các câu ca dao hay các
câu thÖ c‡ ÇŠu là nh»ng câu tøc ngÜ. M¶t câu
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ca dao hay m¶t câu thÖ c‡ trª thành m¶t câu
tøc ng» phäi có Çû ba y‰u tÓ:
- phäi là m¶t câu ng¡n g†n;
- phäi có š nghïa;
- phäi là l©i nói cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi.

*
Tøc ng» ViŒt Nam hình thành trong dân gian
và ph° bi‰n trong dân gian. Thông thÜ©ng tøc
ng» ViŒt Nam chú tr†ng hai lãnh v¿c:
- Quan hŒ gi»a ngÜ©i v§i ngÜ©i,
- Liên hŒ gi»a con ngÜ©i v§i thiên nhiên.
I. - Quan hŒ gi»a ngÜời v§i ngÜ©i
* Giáo døc :
- "ˆn b§t Ç†i, nói b§t l©i ".
- "ˆn có nhai, nói có nghï ".
- "Th¡ng không kiêu, båi không nän ".
* LÎch sº :
- "Con ai Çem bÕ chùa này, nam-mô di-phÆt
con thÀy thÀy nuôi ".
(Lš Khánh Vân nuôi Lš Công UÄn)

- "Gió ÇÜa cây cäi vŠ Tr©i, rau ræm ª låi chÎu l©i
Ç¡ng cay ".
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(Vua Lê Chiêu ThÓng chåy sang Tàu, Hoàng Phi NguyÍn ThÎ
Kim ª låi)

- "Chim quyên Çào ÇÃt æn trùn; anh hùng l«
vÆn, lên nguÒn ÇÓt than ".
(S¿ tích danh tÜ§ng TrÀn Khánh DÜ Ç©i nhà
TrÀn)

* QuÓc gia, dân t¶c :
- "BÀu Öi, thÜÖng lÃy bí cùng, tuy r¢ng khác
giÓng nhÜng chung m¶t giàn ".
- "NhiÍu ÇiŠu phû lÃy giá gÜÖng, ngÜ©i trong
m¶t nÜ§c phäi thÜÖng nhau cùng ".
- "Tranh quyŠn cÜ§p nÜ§c làm chi, coi nhau
nhÜ bát nÜ§c ÇÀu thì hÖn ".
* Phong tøc tÆp quán :
- "M¶t mi‰ng gi»a làng b¢ng m¶t sàng trong b
‰p ".
- "Phép vua thua lŒ làng ".
- "Cao nÃm Ãm mÒ ".
* Gia Çình :
- "Công cha nhÜ núi Thái SÖn, nghïa mË nhÜ
nÜ§c trong nguÒn chäy ra ".
- "Anh em nhÜ th‹ tay chân, anh em hòa
thuÆn hai thân vui vÀy".
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- "Có cha có mË thì hÖn, không cha không mË
nhÜ Ç©n ÇÙt dây ".
* Hi‰u thäo :
- "ñêm Çêm thÃy ng†n Çèn tr©i, cÀu cho cha
mË sÓng Ç©i v§i con ".
- "Ba ÇÒng m¶t khúc cá buôi, cÛng mua cho
Ç¥ng Ç‹ nuôi mË già ".
- "Bùi ngùi nh§ mË thuª xÜa, miŒng nhai cÖm
búng, lÜ«i lØa cá xÜÖng ".
* V® chÒng :
- "ChÒng giÆn thì v® b§t l©i, cÖm sôi b§t lºa
mÃy Ç©i cÖm khê ".
- "ChÒng khôn v® ÇÜ®c Çi hài, v® khôn chÒng
ÇÜ®c ghe ngày cÆy trông ". [ghe (tØ c‡) : nhiŠu].
- "Cá thia quen chÆu, v® chÒng quen hÖi ".
* Tình duyên trai gái :
- "Yêu nhau mÃy núi cÛng trèo, mÃy sông
cÛng l¶i, mÃy Çèo cÛng qua".
- "ThÜÖng nhau bÃt luÆn giàu nghèo, dù cho
lên äi xuÓng Çèo cÛng cam".
- "Chim khôn l¿a nhánh l¿a cành, gái khôn l¿a
ch†n trai lành gªi thân ".
* Thân phÆn Çàn bà :
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- "Còn duyên kÈ Çón ngÜ©i ÇÜa, h‰t duyên Çi
sÖm vŠ khuya m¶t mình ".
- "MË già tham viŒc ti‰c công, cÀm duyên
con låi, thu Çông mãn rÒi ".
- "Thân em nhÜ tÃm løa Çào, phÃt phÖ gi»a
ch® bi‰t vào tay ai".
* Tr†ng nam khinh n» :
- "DÅu khôn cÛng th‹ dàn bà, dÀu r¢ng vøng
dåi cÛng là Çàn ông ".
- "M¶t trai k‹ là có, mÜ©i gái k‹ nhÜ không ".
- "Có ông m§i g†i r¢ng bà; không ông, ta g†i
mø già Çi mô?".
* Giai cÃp :
- "Ch£ng ngon cÛng bánh lá dong, tuy r¢ng
xÃu xí cÛng dòng con quan ".
- "Con vua thì låi làm vua, con nhà kÈ khó b¡t
cua tÓi ngày ".
- "Con thím thì Çánh nhä cÖm ra, con ông con
bà thì tha không Çánh ".
* Giàu, nghéo, sÙc månh cûa ÇÒng tiŠn :
- "Có tiŠn mua tiên cÛng ÇÜ®c ".
- "Nhà giàu ÇÙt tay b¢ng æn mày Ç° ru¶t ".
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- "Cha Ç©i cái áo rách này, mÃt chúng mÃt
bån vì mày áo Öi ".
* Kinh nghiŒm, ki‰n thÙc :
- "Cá tÜÖi thì xem lÃy mang, ngÜ©i khôn xem
lÃy hai hàng tóc mai ".
- " B¡t l®n tóm giò, b¡t bò tóm mÛi ".
- "Canh bÀu thì nÃu hành hao, bí ngô nÃu tÕi,
bí Çao nÃu hành".
* Tâm lš :
- "Yêu nhau yêu cä ÇÜ©ng Çi, ghét nhau ghét
cä tông chi h† hàng ".
- "Ch‡ quê hÜÖng là ÇËp hÖn cä ".
- "Nhà såch thì mát, bát såch ngon cÖm ".
* ThÙc th©i :
- "ñi v§i Bøt m¥c áo cà-sa, Çi v§i ma m¥c áo
giÃy ".
- "ˆn cÖm lØa thóc, æn cóc bÕ gan ".
- "ˆn nhÎn qua ngày, æn vay m¡c n® ".
* Lš s¿ :
- "Bi‰t ai giàu ba h†, bi‰t ai khó ba Ç©i ".
- "Có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo ".
- "Ai bi‰t uÓn câu cho vØa miŒng cá".
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* Không tÓt :
- "ˆn chó cä lông, æn hÒng cä h¶t ".
- "ChÜa Ç‡ ông nghè Çã Çe hàng t°ng ".
- "Có hoa sói, phø hoa ngâu ".
* ñÙc hånh :
- "ñÜ©ng mòn, ân nghïa không mòn ".
- "Yêu nhau, yêu cä m¶t Ç©i ".
- "G‡ già dæm cÙng khó bào, ngÜ©i khôn m¡c
nån không nao núng lòng ".
* Tham lam :
- "Tham thì thâm, lÀm thì thiŒt ".
- "Tham thì thâm, Ça dâm thì ch‰t ".
- "Máu tham hÍ thÃy hÖi ÇÒng thì mê ".
* Kh© dåi :
- "Th‰ gian còn dåi chÜa khôn, sÓng m¥c áo
rách, ch‰t chôn áo lành ".
- "Dåy dï vén xÓng, dåy ông cÓng vào tràng,
dåy bà lang bÓc thuÓc".
- "PhÜ®ng hoàng c¡t cánh Çu°i Çi, b¡t con
bìm bÎp Çem vŠ mà nuôi".
* NhÆn xét :
- "ChÎ em dâu nhÜ bÀu nÜ§c lã ".
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- "Chim khôn ÇÆu nóc nhà quan, gái khôn tìm
chÒng ª chÓn ba quân ".
- "Chim khôn l¿a cành làm t° ".
* ThÜÖng, ghét :
- "Khi thÜÖng, cho ÇÜ©ng thêm bánh; khi ghét,
tay Çánh miŒng la ".
- "Khi thÜÖng, ngóng trông làu låu; khi ghét,
m¥t quåu làm ngÖ ".
- "Khi thÜÖng, trái Ãu cÛng tròn; khi ghét, bÒhòn cÛng méo ".
* Ông Tr©i :
- "Ai bÕ cha mË cÖ hàn, ngày sau Tr©i phåt
ÇÙng Çàng æn xin".
- "Cûa Tr©i tám vån nghìn tÜ, hÍ ai có phúc thì
Tr©i ban cho ".
- "Bi‰t mŒnh Tr©i, mÜ©i Ç©i ch£ng khó ".
* TÜ§ng :
- "Cái mÒm toác hoác, ch£ng ác cÛng thâm
".
- "ñàn bà lanh länh ti‰ng ÇÒng, m¶t là sát
chÒng, hai là sát con ".
- "ñàn ông r¶ng miŒng thì sang, Çàn bà r¶ng
miŒng tan hoang cºa nhà ".
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* SÓ :
- "Cây khô tÜ§i nÜ§c cÛng khô; phÆn nghèo Çi
t§i nÖi mô cÛng nghèo".
- "SÓ giàu, lÃy khó cÛng giàu; sÓ nghèo, chín
Çøn mÜ©i trâu cÛng nghèo ".
- "SÓ giàu nó Ç‰n dºng dÜng, l† là thÙc s§m
làm khuya m§i giàu ".
* Mê tín dÎ doan :
- "Ch§ Çi ngày bäy, ch§ vŠ ngày ba ".
- "MÒng næm, mÜ©i bÓn, hæm ba, Çi chÖi
cÛng l‡ huÓng là Çi buôn ".
- "BÓ thí gi© Thìn, æn xin gi© Tœ ".
* GiÍu c®t, hài hÜ§c :
- "Anh có tiŠn cho em mÜ®n ít ÇÒng, mua gan
công, mÆt cóc thuÓc chÒng, theo anh ".
- "Ba ÇÒng m¶t chøc Çàn ông, Çem vŠ ta bÕ
vào lÒng ta chÖi".
- "MË Öi, con muÓn lÃy chÒng; con Öi, mË
cÛng m¶t lòng nhÜ con ".
II. - Liên hŒ gi»a con ngÜ©i v§i thiên nhiên
* Thiên nhiên, th©i ti‰t :
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- "Én bay thÃp mÜa ngÆp b© ao, én bay cao
mÜa rào låi tånh".
- "M¥t tr©i có quÀng thì n¡ng, m¥t træng có tán
thì mÜa".
- "Ch§p Çông nhay nháy, gà gáy thì mÜa".
* Nông nghiŒp :
- "ñÃt thi‰u thì trÒng dÜa, ÇÃt thØa thì trÒng
ÇÆu ".
- "Lúa chiêm lÃp ló ÇÀu b©, hÍ nghe ti‰ng sÃm
phÃt c© mà lên".
- "MuÓn cho lúa nÄy bông to, cày sâu, bØa kÏ,
phân tro cho nhiŠu".

*************
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52- Thành ng»
(Tøc ngÛ, thành ng». Trang 22-24. Bºu BiŠn, 2015)

Thành ng» là nh»ng tÆp h®p tØ ng¡n g†n có
š nghïa cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi.
Tuy thành ng» là nh»ng tÆp h®p tØ ng¡n g†n,
nhÜng nó có công døng làm cho l©i nói thêm
phÀn væn vÈ, š nhÎ, sinh Ç¶ng.
Vài ví dø:
* Th©i gian qua nhanh :
- "Bóng câu qua cºa s° ".
- "Th©i gi© thÃm tho¡t thoi ÇÜa ".
* Cu¶c Ç©i gian truân, lÆn ÇÆn :
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- "Ba chìm bäy n°i ".
- "ˆn Çình ngû ch® ".
* Nghèo nàn, kh° sª :
- "Mình trÀn thân trøi ".
- "KhÓ rách áo ôm ".
* Gian nan, nguy hi‹m :
- "Lên thác xuÓng ghŠnh ".
- "Lên Çèo xuÓng äi ".
* Làm æn vÃt vä :
- "ñ° mÒ hôi sôi nÜ§c m¡t ".
- "C° cày vai bØa ".
* Vô Ön, båc nghïa :
- "ˆn cháo Çá bát ".
- "Båc nhÜ vôi ".
* NhiŠu tiŠn nhiŠu cûa :
- "TiŠn rØng båc b‹ ".
- "Ru¶ng sâu trâu nái ".
* Kém thông minh, ngu dÓt :
- "DÓt Ç¥c cán mai ".
- "Ngu nhÜ bò ".
* ñ¶c ác, d» t®n :
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- "Bóp hÀu n¥n h†ng ".
- "Hét ra lºa ".
* S® hãi, khi‰p Çäm :
- "Kinh hÒn båt vía ".
- "R®n tóc gáy ".
* CÜÖng quy‰t :
- "M¶t liŠu ba bäy cÛng liŠu ".
- "M¶t sÓng m¶t ch‰t ".
* Nghi ng© :
- "M¶t mÃt mÜ©i ng© ".
- "M¶t ng© mÜ©i t¶i ".
* TÙc tÓi :
- "TÙc nÜ§c v« b© ".
- "TÙc l¶n ru¶t ".
* Tham lam :
- "Lòng tham không Çáy ".
- "Tham vàng bÕ ngãi ".
* Cæm giÆn :
- "Cæm gan tím mÆt ".
- "Cä giÆn mÃt khôn ".
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* Thái Ç¶ khinh ngÜ©i :
- "Coi ngÜ©i b¢ng nºa con m¡t ".
- "Coi ngÜ©i nhÜ rÖm nhÜ rác ".
* Hành Ç¶ng cûa kÈ ti‹u nhân :
- "Ném Çá giÃu tay ".
- "NgÆm máu phun ngÜ©i ".
* TrÖ tráo :
- "M¥t dày mày dån ".
- "TrÖ tráo nhÜ gáo múc dÀu ".
* Vùng ÇÃt c¢n cõi, nghèo kh° :
- "Chó æn Çá, gà æn muÓi ".
- "KhÌ ho, cò gáy ".
* Quan hŒ kh¡ng khít, thân thi‰t :
- "Cùng h¶i cùng thuyŠn ".
- "Cùng nong cùng né ".
* NgÜ©i không rõ lai lÎch tung tích, sÓng vÃt vÜªng
nÖi ÇÃt khách quê ngÜ©i :
- "Cha cæng chú ki‰t ".
- "Cha chài chú chóp ".
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********

53- TrÀn Tr†ng Kim, nhà giáo døc l§n
v‰ Çåo ÇÙc
(TrÀn Tr†ng Kim-Thân t‰ và S¿ nghiŒp. Trang 5-7. Bºu BiŠn; 2015)

Các th‰ hŒ trÜ§c næm 1945, nh»ng ai Çã
c¡p sách Ç‰n trÜ©ng, không ai là không bi‰t TrÀn
Tr†ng Kim. M§i bÜ§c chân vào l§p Næm (l§p M¶t
bây gi©), bài tÆp Ç†c ÇÀu tiên là bài " Tôi Çi h†c.
Næm nay tôi lên bäy tu°i. Tôi không chÖi Çùa lêu
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l°ng nhÜ mÃy næm còn bé. Tôi Çi h†c. Tôi h†c
Ç†c, h†c vi‰t, h†c tính, h†c vë và nhiŠu khoa h†c
khác n»a. Tôi cÓ tôi h†c. tôi chæm tôi h†c, h†c
sao cho mau tÃn t§i cho "væn hay ch» tÓt" cho
cha mË và thÀy giáo ÇÜ®c vui lòng ". H†c sinh
bÆc ti‹u h†c bi‰t TrÀn Tr†ng Kim vì m‡i ngày phäi
tÆp Ç†c m¶t bài trong QuÓc-Væn Giáo-Khóa ThÜ
l§p ñÒng-ƒu do TrÀn Tr†ng Kim, cùng các ông
NguyÍn Væn Ng†c, ñ¥ng ñình Phúc, ñ‡ ThÆn biên
soån, NguyÍn Væn Th† minh h†a. Nh»ng næm h†c
k‰ ti‰p: l§p TÜ, rÒi lên l§p Ba, h†c sinh cÛng phäi
tÆp Ç†c và Çôi khi phäi h†c thu¶c lòng các bài
trong QuÓc-Væn Giáo-Khoa ThÜ l§p D¿-BÎ, QuÓcVæn Giáo-Khoa ThÜ l§p SÖ-ñ£ng và Luân-Lš GiáoKhoa ThÜ l§p SÖ-ñ£ng. ñ‰n nay, có ngÜ©i Çã
ngoài 85, 90 tu°i vÅn còn nh§, vÅn còn thu¶c
lòng nhiŠu bài trong các sách QuÓc-Væn GiáoKhoa ThÜ, Luân-Lš Giáo-Khoa ThÜ.
TrÀn Tr†ng Kim truyŠn dåy cho thi‰u niên
nhiŠu ki‰n thÙc cÀn cho Ç©i sÓng gia Çình và xã
h¶i, giáo døc cho thi‰u niên bi‰t lÍ phép, có Çåo
ÇÙc, bi‰t kính m‰n cha mË, ông bà, chú bác, cô
dì, cÆu m®, bi‰t "anh em nhÜ th‹ tay chân", "anh
em hòa thuÆn hai thân vui vÀy ", bi‰t kính thÀy,
tr†ng bån, bi‰t thÜÖng yêu kÈ tàn tÆt:
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dÀn.

huÃn)

"ThÃy ngÜ©i hoån nån thì thÜÖng,
ThÀy ngÜ©i tàn tÆt låi càng trông nom.
ThÃy ngÜ©i già y‰u Óm mòn,
ThuÓc thang cÙu giúp, cháo cÖm Ç«

Tr©i nào phø kÈ có nhân,
NgÜ©i mà có ÇÙc, muôn phÀn vinh hoa".
(NguyÍn Trai. Gia

M¶t hôm, nói chuyŒn v§i m¶t ngÜ©i bån
thân, tôi hÕi:
- Bån còn nh§ bài nào trong QuÓc-Væn GiáoKhoa ThÜ không?
Bån tôi tÜÖi cÜ©i, sung sÜ§ng nói:
- Có chÙ! Nh§ nhiŠu bài l¡m. Tôi Ç†c cho
bån nghe m¶t bài tôi thích, nhé: " CÖm nÜ§c
xong rÒi, thÀy mË tôi, anh em, chÎ em tôi, cä Ç‰n
kÈ æn ngÜ©i ª trong nhà, ÇŠu ti‹n tôi ra tÆn b©
sông, ch‡ thuyŠn ÇÆu. VØa ra khÕi nhà, thì trong
lòng tôi t¿ nhiên sinh ra buÒn rÀu vô cùng . TØ thuª
bé Ç‰n gi©, chÌ quen vui thú ª nhà, nay tôi m§i bi
‰t cái cänh biŒt ly là m¶t! Chân bÜ§c Çi, m¥t
còn ngoänh låi: tØ cái mái nhà, cái thŠm nhà,
cái lÓi Çi, cho Ç‰n bøi cây, Çám cÕ, cái gì cÛng
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làm cho tôi quy‰n luy‰n khác thÜ©ng! ThuyŠn nh°
sào, ai nÃy ÇŠu chúc cho tôi ÇÜ®c thuÆn buÒm
xuôi gió, bình yên khÕe månh. ThuyŠn Çi Çã xa,
mà tôi còn ÇÙng nhìn trª låi, nhìn mãi cho Ç‰n
lúc không trông thÃy nhà n»a m§i thôi. Ôi! cái
cänh biŒt ly sao mà buÒn vÆy!"
Thú thÆt, lúc Çó tôi sung sÜ§ng và cäm Ç¶ng.
Tôi nói v§i bån tôi:
- Làm sao chúng mình quên ÇÜ®c!
Th‰ rÒi hai ÇÙa chúng tôi, cùng nh¡c låi tình
thÀy trò ngày xÜa, tình bè bån thÃm thi‰t, nh¡c låi
nh»ng bài thÖ hay trong QuÓc-Væn Giáo-Khoa
ThÜ:
"Ai xui con cuÓc g†i vào hè,
"Cái nóng nung ngÜ©i, nóng nóng ghê!
"Ngõ trÜ§c, vÜ©n sau um nh»ng cÕ.
"Vàng phai, th¡m nhåt, ngán cho huê.
"ñÀu cành ki‰m bån, oanh xao xác,
"Trong tÓi Çua bay, Çóm lÆp lòe.
"May ÇÜ®c nÒm nam cÖn gió th°i.
"ñàn ta, ta gäy khúc Nam nghe".
(ThÖ c°)

236

Tôi vØa chÃm dÙt câu thÖ cuÓi thì bån tôi låi
cäm hÙng Ç†c ti‰p:
"Ao thu lånh lëo nÜ§c trong veo,
"M¶t chi‰c thuyŠn câu bé tÈo teo.
"Sóng bi‰c, theo làn hÖi g®n tí,
"Là vàng trÜ§c gió së ÇÜa vèo.
"TØng mây lÖ lºng, tr©i xanh ng¡t,
"Ngõ trúc quanh co, khách v¡ng teo.
"T¿a gÓi, ôm cÀn lâu ch£ng ÇÜ®c,
"Cá Çâu Ç§p Ç¶ng dÜ§i chân bèo".
(Yên ñ°)
ChÜa bao gi© ÇÜ®c thÃy m¥t TrÀn Tr†ng Kim,
nhÜng TrÀn Tr†ng Kim Çã in sâu trong lòng chúng
tôi, trong trí Ùc chúng tôi.
Qua bÆc trung h†c, h†c sinh h†c và Ç†c
nhiŠu sách l§n cûa TrÀn Tr†ng Kim nhÜ: ViŒt Nam
sº lÜ®c, Nho giáo, PhÆt giáo, PhÆt løc, ThiŠn h†c,
v.v.
Ÿ bÆc ti‹u h†c, TrÀn Tr†ng Kim Çã s§m un
Çúc tâm hÒn và tánh tình gi§i trÈ lúc chúng còn
thÖ Ãu. Lên Ç‰n bÆc trung h†c, TrÀn Tr†ng Kim Çã
truyŠn dåy cho thanh thi‰u niên nhiŠu ki‰n thÙc
sâu r¶ng. Ngoài tÃm lòng bi‰t Ön sâu xa, chúng
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tôi vô cùng khâm phøc tài næng và lòng nhiŒt tình
thÜÖng dân, yêu nÜ§c cûa TrÀn Tr†ng Kim.

*

*

54- Nh»ng thành quä l§n cûa
chính phû TrÀn Tr†ng Kim
(TrÀn Tr†ng Kim - Thân th‰ và s¿ nghiŒp . Trang 40-54. Bºu BiŠn, 2015)

1/- CÙu Çói
B¶ Ti‰p t‰ do bác sï NguyÍn H»u Thí cÀm ÇÀu
n‡ l¿c ÇiŠu Ç¶ng vÆn chuy‹n lúa gåo tØ Nam Kÿ
ra B¡c Kÿ. Thành lÆp T°ng h¶i CÙu t‰, phÓi h®p
v§i các H¶i ChÄn t‰ và các ñoàn Thanh niên cÙu
Çói.
Nh© Chính phû TrÀn Tr†ng Kim có biŒn pháp
khôn khéo và hành Ç¶ng nhanh chóng nhÜ th‰,
nên nån ÇÀu cÖ tích trº, buôn lÆu giäm Çi nhiŠu,
dân tình b§t khÓn kh°.
Chính phû cho hå thÃp mÙc thu‰ nông dân
phäi Çóng góp. B¶ trÜªng b¶ Ti‰p t‰, NguyÍn H»u
Thí Ç‰n Sài Gòn vào ÇÀu tháng 6 næm 1945, Ç‹
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thÜÖng thuy‰t v§i ngÜ©i NhÆt nh¢m thay Ç°i
phÜÖng cách chª gåo tØ Nam ra B¡c.
Ngày 30 tháng 6 næm 1945, chính phû TrÀn
Tr†ng Kim cho Çánh thu‰ vào các nÖi t° chÙc vui
chÖi, giäi trí, Ç‹ lÃy tiŠn hoåt Ç¶ng cÙu Çói B¡c
B¶. Chính phû mª chi‰n dÎch kh¡p toàn quÓc kêu
g†i toàn dân ti‰p tay cÙu tr® B¡c B¶. NhiŠu cu¶c
låc quyên t° chÙc ª nhiŠu tÌnh miŠn Nam. Nói
chung chi‰n dÎch cÙu Çói B¡c B¶ Çã Çåt ÇÜ®c
nhiŠu k‰t quä.
Tháng 5 næm 1945, tåi Hà N¶i, T°ng h¶i CÙu T
‰ quyên ÇÜ®c 782.403 ÇÒng, v§i sÓ tiŠn này mua
ÇÜ®c 1.476 tÃn gåo phát chÄn cÙu Çói.
(David G. Marr. SÇd. Trang 102, 103)

Tåi Hu‰, Ñy ban CÙu t‰ Trung ÜÖng giúp Ç«
B¡c B¶ và tåi Sài Gòn, Ñy ban TÜÖng tr® giúp Ç«
nh»ng nån nhân B¡c B¶ ÇÜ®c thành lÆp, Ç‹
quyên tiŠn mua gåo chª ra B¡c B¶ cÙu Çói.
(NguyÍn Th‰ Anh, The Great Famine of 1945. The Vietnam
Review 4, Spring- Summer,1998, Hamden Connecticut USA, trang 469)
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Tháng 5 næm 1945, tåi Nam B¶ Çã có hÖn 20
h¶i chÄn t‰ quyên ÇÜ®c 1.677.886 ÇÒng, mua và
chuyên chª 1.592 tÃn gåo ra B¡c giúp cÙu Çói.
(Báo L'Action, sÓ ngày 24/5/1945 và 22/6/1945. VÛ
Ng¿ Chiêu trích dÅn, trang 96)

2/- Thu hÒi và thÓng nhÃt lãnh th°
Chính phû Ç°i tên B¡c Kÿ, Trung Kÿ, Nam Kÿ
thành B¡c B¶, Trung B¶, Nam B¶ m¥c dÀu lúc Çó
Nam Bô chÜa chính thÙc thu hÒi.
TrÀn Tr†ng Kim cº B¶ trÜªng Ngoåi giao TrÀn
Væn ChÜÖng ra Hà N¶i thÜÖng lÜ®ng v§i tÜ§ng
NhÃt Yuichi Tsuchihashi, t°ng tÜ lŒnh quân Ç¶i
NhÆt, kiêm Toàn QuyŠn ñông DÜÖng, vŠ viŒc sáp
nhÆp B¡c B¶ vào ViŒt Nam. TÜ§ng NhÆt ÇÒng š.
Ngày 2 tháng 5 næm 1945, vua Bäo ñåi cº Phan
K‰ Toåi làm Khâm Sai b¡c B¶. Ông Toåi nhÆn
chÙc vào ngày 5 tháng 5 næm 1945.
Ngày 13 tháng 7 næm 1945, TrÀn Tr†ng Kim Çích
thân ra Hà N¶i thÜÖng thuy‰t v§i Toàn quy‹n NhÆt
bän Yuichi Tsuchihashi nh¢m thu hÒi låi ba thành
phÓ: Hà N¶i, Häi Phòng và ñà N£ng. Ba thành
phÓ này vÓn là nhÜ®ng ÇÎa cûa ViŒt Nam cho
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Pháp tØ næm 1888. Toàn quyŠn NhÆt chÎu trä låi
ba thành phÓ này cho ViŒt Nam.
Chính phû TrÀn Tr†ng Kim b° nhiŒm TrÀn Væn
Lai làm ÇÓc lš (thÎ trÜªng) Hà N¶i, VÛ Tr†ng Khanh
làm ÇÓc lš Häi Phòng và NguyÍn Khoa Phong làm
ÇÓc lš ñà N£ng.
(David G. Marr, Vietnam1945, the Quest for Power,
University of California Press,1995, trang132-133).

Nam Kÿ (nay là Nam B¶) vÓn là thu¶c ÇÎa
cûa Pháp, theo quy ch‰ riêng; vì vÆy, lúc ÇÀu
ngÜ©i NhÆt do d¿, nhÜng ngày 8 tháng 8 næm
1945 h† m§i chÎu giao trä Nam B¶ låi cho ViŒt
Nam.
(David G. Marr, SÇd, tr. 135).

Ngày 14 tháng 8 næm 1945, vua Bäo ñåi kš dø
b° nhiŒm NguyÍn Væn Sâm làm Khâm sai Nam
B¶ và chính phû TrÀn Tr†ng Kim công bÓ chính
thÙc ti‰p thu Nam Kÿ.
(VÛ Ng¿ Chiêu, Phía bên kia cu¶c Cách Mång 1945: ñ‰
QuÓc ViŒt Nam (2-8-1945), Houston, Nxb Væn Hóa, 1996,
trang 106).

3/- ChÜÖng trình Giáo Døc cûa Hoàng Xuân Hãn
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Chính phû TrÀn Tr†ng Kim chû trÜÖng dùng
ch» quÓc ng» giäng dåy thay ch» Pháp và chú
tr†ng vŠ khoa h†c, k› thuÆt. Ngày 8 tháng 6
næm1945, chính phû quy ÇÎnh tØ nay ti‰ng ViŒt và
ch» quÓc ng» là ngôn ng» chính thÙc dùng trong
các công sª và trong các trÜ©ng h†c. Trong
chÜÖng trình giáo døc, Pháp væn cÛng nhÜ Anh
væn ÇÜ®c giäng dåy nhÜ m¶t ngoåi ng».
Kÿ thi ti‹u h†c næm 1945 là kÿ thi ÇÀu tiên b
¢ng ch» QuÓc ng». Hoàng Xuân Hãn, B¶ TrÜªng
B¶ Giáo døc ÇÜa ra ChÜÖng trình Trung H†c và
Ti‹u h†c ti‰ng ViŒt. ChÜÖng trình này là nŠn täng
cæn bän cho chÜÖng trình giáo døc toàn b¶ Ti‹u
h†c, Trung h†c và ñåi h†c cûa các chính phû
ViŒt Nam sau này.
ChÜÖng trình Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)
biên soån hoàn thành chÌ trong vòng m¶t tháng,
ÇÜ®c Çem ra áp døng ª miŠn Trung và miŠn B¡c;
miŠn Nam phäi Ç®i Ç‰n gi»a thÆp niên 1950 vì
còn s¿ viŒc ngÜ©i Pháp trª låi. M¶t chÜÖng trình
giáo døc quan tr†ng mà Çã hoàn thành nhanh
chóng nhÜ vÆy là nh© có trình Ç¶ v»ng vàng và
lòng nhiŒt tâm yêu nÜ§c.
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ChÜÖng trình Hoàng XuÃn Hãn là m¶t
chÜÖng trình cäi cách sâu r¶ng trong th©i gian
ng¡n nhÃt: thay Ç°i b¢ng cách dåy ti‰ng ViŒt;
h†c sinh ghi chép, làm bài b¢ng ti‰ng ViŒt, ÇÓi
Çáp v§i thÀy v§i bån b¢ng ti‰ng ViŒt; sách giáo
khoa cÛng b¡t ÇÀu soån b¢ng ti‰ng ViŒt, thay Ç°i
n¶i dung các môn h†c, rõ nhÃt là các môn ÇÎa
lš, sº kš và væn hóa ViŒt Nam. Quy‹n sách giáo
khoa ÇÀu tiên mà chúng tôi Çã dùng là quy‹n
"Danh TØ Khoa H†c" cûa Hoàng Xuân Hãn.
4/- TÜ pháp
Ngày 2 tháng 5 næm 1945, B¶ TrÜªng TÜ
Pháp TrÎnh ñình Thäo ra lŒnh thä ngay tÃt cä các
tù nhân chính trÎ, k‹ cä các Çäng viên C¶ng sän.
Chính phû ra lŒnh bãi bÕ thu‰ thân cho
nh»ng ai không có tài sän và nh»ng ngÜ©i lÜÖng
tháng dÜ§i 100 ÇÒng. MiÍn hay giäm 13 hång thu
‰ Çã ÇÜ®c thi hành dÜ§i th©i Pháp thu¶c.
5/- Thanh niên TiŠn Tuy‰n cûa Phan Anh
Phan Anh, B¶ TrÜªng Thanh niên thành lÆp
trÜ©ng Thanh Niên TiŠn Tuy‰n. Phan Tº Læng làm
HiŒu trÜªng, khai giäng khóa ÇÀu tiên vào ngày 2
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tháng 7 næm 1945, có 43 h†c viên. ChÜÖng trình
sinh hoåt cûa các h†c viên có hai phÀn: quân
s¿ và hoåt Ç¶ng xã h¶i. Phong trào thanh niên
tham gia hoåt Ç¶ng xã h¶i lan tràn kh¡p nÖi trên
toàn quÓc. Ÿ Nam B¶, có tên là "Thanh Niên TiŠn
Phong" do bác sï Phåm Ng†c Thåch lãnh Çåo.
6/- ñÜ©ng lÓi chính trÎ
Ngày 1-8-1945, ñÓc lš Hà N¶i TrÀn Væn Lai
cho phá các tÜ®ng Pháp ª Hà N¶i vÓn bi‹u trÜng
cho nŠn thÓng trÎ Pháp nhÜ tÜ®ng Jean Dupuis,
Paul Bert, ñÀm Xoè ª Cºa Nam, ñài k› niŒm lính
KhÓ ñÕ, lính KhÓ Xanh.
V§i chû trÜÖng Çoàn k‰t các thành phÀn
quÓc dân Ç‹ cûng cÓ Ç¶c lÆp quÓc gia. Chính
phû TrÀn Tr†ng Kim kêu g†i tinh thÀn hòa giäi và
Çoàn k‰t dân t¶c, không phân biŒt Çäng phái.
TrÜ§c ngày 19 tháng 8, có næm lÀn chính
phû TrÀn Tr†ng Kim Çã ti‰p xúc v§i Çåi diŒn ViŒt
Minh m©i h®p tác, nhÜng ÇŠu bÎ ViŒt Minh tØ chÓi
m†i s¿ c¶ng tác.
LÀn thÙ nhÃt, không rõ ngày nào, nhÜng theo
Lê Tr†ng Nghïa, m¶t cán b¶ ViŒt Minh thì có lë
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vào cuÓi tháng bäy. ñÎa Çi‹m là dinh Khâm sai
B¡c b¶. ñåi diŒn là cán b¶ ViŒt Minh Lê Tr†ng
Nghïa, bên chính phû là Phan K‰ Toåi, Khâm sai
B¡c b¶.
LÀn thÙ nhì, th©i gian g¥p g« là ÇÀu tháng 8.
Hai nhân vÆt trong cu¶c h†p là thû tÜ§ng TrÀn
Tr†ng Kim và cán bô ViŒt Minh là Lê Tr†ng Nghïa,
ngÜ©i móc nÓi là Phan K‰ Toåi.
LÀn thÜ ba, cu¶c h†p vào bu°i sáng ngày 16
tháng 8 næm 1945, tåi dinh Khâm sai B¡c b¶,
cÛng do Phan K‰ Toåi móc nÓi. VŠ phía ViŒt Minh
là "giáo sÜ Lê Ng†c", bí danh cûa Lê Tr†ng Nghïa.
LÀn thÙ tÜ, cu¶c ti‰p xúc vào lúc 8 gi© sáng
ngày 18 tháng 8 næm 1945, Çåi diŒn chính phû là
Hoàng Xuân Hãn, b¶ trÜªng Giáo døc; vŠ phía
ViŒt Minh là cán bô Lê Tr†ng Nghïa.
LÀn thÙ næm, vào ngày 18 tháng 8 næm
1945, lúc 2 gi© chiŠu. NgÜ©i Çåi diŒn cho chính
phû là bác sï NguyÍn Xuân Ch» và ngÜ©i Çåi diŒn
cho ViŒt Minh là Lê Tr†ng Nghïa.
Chính phû TrÀn Tr†ng Kim không nh»ng hành
Ç¶ng thä h‰t các tù chính trÎ và kêu g†i h®p tác
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mà còn can thiŒp v§i quân Ç¶i NhÆt Ç‹ thä các
thanh niên bÎ b¡t vŠ t¶i theo ViŒt Minh chÓng
NhÆt.
TrÜ§c cänh rÓi ren trong nh»ng ngày Cách
Mång tháng 8, quân Ç¶i NhÆt cho thû tÜ§ng TrÀn
Tr†ng Kim bi‰t h† còn có trách nhiŒm gi» trÆt
t¿ cho Ç‰n khi quân Ç¶i ñÒng Minh Ç‰n thay th‰,
nhÜng TrÀn Tr†ng Kim Çã tØ chÓi yêu cÀu NhÆt
bäo vŒ chính phû cûa ông, vì ông muÓn tránh
gây cänh Ç° máu trong quÀn chúng.
TrÀn Tr†ng Kim là m¶t trí thÙc nhiŒt tình yêu
nÜ§c, chÌ bi‰t phøc vø cho T° QuÓc, cho nhân
dân. Ông không tham nhÛng, không Ç¶c tài,
không bi‰t lØa gåt, không dùng båo l¿c Ç‹ cai trÎ.
V§i ÇÙc tính tÓt ÇËp nhÜ vÆy, TrÀn Tr†ng Kim rÃt
khó làm chính trÎ, nhÃt là trong giai Çoån nÜ§c
nhà h‡n loån và th‰ gi§i Çang chi‰n tranh.
7/- Cäi cách hành chính
Th©i Pháp thu¶c, nÜ§c ta có hai b¶ máy
hành chính: B¶ máy hành chính Bäo h¶ và b¶
máy hành chính Nam triŠu. Chính phû TrÀn Tr†ng
Kim h®p nhÃt hai b¶ máy hành chính này thành
m¶t b¶ máy hành chính thÓng nhÃt trên toàn
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quÓc. Chính phû b¡t bu¶c các quan chÙc ÇÎa
phÜÖng chÌ ÇÜ®c nhÆn chÌ thÎ và gºi báo cáo tr¿c
ti‰p v§i chính phû ViŒt Nam, chÙ không ÇÜ®c
phép liên hŒ v§i Sª TÓi Cao CÓ VÃn NhÆt Bän. Tuy
nhiên, lúc bÃy gi© các cÖ quan công an, thông
tin, tuyên truyŠn vÅn do ngÜ©i NhÆt ki‹m soát.
* Ngày 30/06/1945, vua Bäo ñåi ban hành dø sÓ
69.
Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thành lÆp Ñy ban
d¿ thäo Hi‰p pháp. Ñy ban d¿ thäo gÒm có 15
thành viên: Phan Anh, thuy‰t trình viên; Hoàng
ñào, VÛ ñình Hoè, Huÿnh Thúc Kháng, HÒ Tá
Khanh, NguyÍn Huy Lai, ñ¥ng Thái Mai, VÜÖng
Quanh NhÜ©ng, NguyÍn TÜ©ng Long, Tôn Quang
PhiŒt, NguyÍn Væn Sâm, NhÜ®ng TÓng, HÒ H»u
TÜ©ng, NguyÍn Væn Thinh, NguyÍn Tr¿c.
(ViŒt Nam Tân Báo. sÓ ra ngày 7/7/1945; Phåm HÒng Tung
trích dÅn. Trang 236-237)

* ñåo dø sÓ 70 cûa vua Bäo ñåi.
Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thành lÆp Ñy ban Cäi
cách cai trÎ, tÜ pháp và tài chánh. Thành phành
Ñy ban gÒm có 15 thành viên: VÛ Væn HiŠn, thuy
‰t trình viên; TrÀn Væn Ân, TrÀn Væn ChÜÖng, Phåm
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Kh¡c Hoè, Lê Quang H¶, NguyÍn Væn Huyên,
NguyÍn Væn Khoát, TrÀn Væn Lš, TrÀn ñình Nam,
NguyÍn Kh¡c Niêm, ñ¥ng NhÜ NhÖn, DÜÖng TÃn
Tài, NguyÍn H»u Täo, TrÎnh ñình Thäo, Phan KŠ
Toåi.
(ViŒt Nam Tân Báo. SÓ ra ngày 9/7/1945. Phåm HÒng Tung
trích dÅn, trang 237)

* ñåo dø sÓ 71 cûa vua Bäo ñåi.
Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thành lÆp Ñy ban Cäi
Cách Giáo døc. Thành phÀn gÓm có 18 thành
viên: Hoàng Xuân Hãn, thuy‰t trình viên; NguyÍn
Thanh Long, Hoàng ThÎ Nga, Tå Quang Bºu, Kha
Vång Cân, NguyÍn Væn Chi, Hoàng Minh Giám,
NguyÍn Thanh Giang, Ngøy NhÜ Kon-Tum, HÒ Væn
Ngà, Bùi K›, NguyÍn Quang Oánh, NguyÍn Phúc
Ðng Quä, NguyÍn Månh TÜ©ng, HÒ ñ¡c Th¡ng,
NguyÍn Væn Thinh, Hoàng ñåo Thúy, NguyÍn Xi‹n.
(ViŒt Nam Tân Báo. SÓ ra ngày 10/07/1945. Phåm HÒng
Tung trích dÅn; trang 237)

* ñåo dø sÓ 83 do vua Bäo ñåi ban bÓ ngày
01/07/1945
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Chính phû TrÀn Trong Kim thành lÆp H¶i ñÒng TÜ
VÃn QuÓc Gia gÒm cä ba ûy ban cäi cách nêu
trên.
(Các Çåo dø cûa vua Bäo ñåi ÇÜ®c công bÓ trên báo
L'action trong các ngày 2, 13, 17 tháng 7 næm 1945.
Phåm HÒng Tung trích dÅn, trang 236)

*

ThÆt Çáng ti‰c, ba ûy ban nêu trên tÆp trung
nhiŠu nhân tài trên toàn quÓc; hoåt Ç¶ng trong
vóng 4 tháng thì th©i cu¶c Çã thay Ç°i, chính phû
TrÀn Tr†ng Kim giäi tán, Ç‹ låi m¶t nÜ§c ViŒt Nam
khói lºa, tan tóc, kéo dài tØ 1945 Ç‰n 1975. Ba
mÜÖi næm chi‰n tranh tàn phá. Bao nhiêu th‰ hŒ
Çã hy sinh? Bao nhiêu gia Çình tan tác, phân ly?
Theo ñoàn Thêm vi‰t trong "Nh»ng ngày
chÜa quên": "Chánh phû TrÀn Tr†ng Kim lÆp xong
chÜa ÇÜ®c bao lâu, thì niŠm hi v†ng cûa nhiŠu
ngÜ©i chÙa chan sau ngày 9-3-1945, Çã nhÜ©ng
ch‡ cho s¿ hoang mang và lo ngåi. Vì th©i cu¶c
bi‰n chuy‹n dÒn dÆp ª kh¡p nÖi, và nh»ng tin
tÙc gây xúc Ç¶ng månh, dù bÎ quân Ç¶i NhÆt
ki‹m duyŒt, cÛng lan tràng mau lË ".
(ñoàn Thêm, Nh»ng ngày chÜa quên, trang 42. Nam Chi
Tùng ThÜ, Sài Gòn, 1967)
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55- Cäm nghï vŠ TrÀn Tr†ng Kim
(TrÀn Tr†ng Kim - Thân th‰ và s¿ nghiŒp . Trang 227. Bºu BiŠn, 2015)
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TrÀn Tr†ng Kim là m¶t nhà giáo Çåo ÇÙc, m¶t
nhà nghiên cÙu væn h†c, suÓt Ç©i chÌ Çû æn, Çôi
khi còn thi‰u thÓn, nhiŠu lúc phäi ª ÇÆu, ª nh©
nhà bån bè hay nhà bà con thân thu¶c, nhÜng
ông luôn luôn gi» thanh båch, thanh liêm, trung
th¿c, m¶t lòng vì nÜ§c vì dân.
Chúng tôi nghï r¢ng TrÀn Tr†ng Kim không
phäi là tay sai cûa NhÆt Bän và chính phû TrÀn
Tr†ng Kim không phäi là chính phû bû nhìn.
Trong hoàn cänh rÃt khó khæn, chi‰n tranh th
‰ gi§i thÙ II Çang Ç‰n hÒi quy‰t liŒt, quân Ç¶i NhÆt
xâm chi‰m ViŒt Nam, máy bay MÏ b¡n phá, nån
Çói miŠn B¡c, TrÀn Tr†ng Kim và chính phû TrÀn
Tr†ng Kim Çã can Çäm và khôn ngoan, l®i døng
th©i cÖ NhÆt Çäo chính Pháp, Ç‹ n¡m lÃy quyŠn
cai trí, nh¢m dÀn dÀn thâu hÒi và thÓng nhÃt lãnh
th°, phøc hÒi Ç¶c lÆp cho T° quÓc, t¿ do cho
dân t¶c, theo ÇÜ©ng lÓi hòa binh. NhÜng ti‰c
thay, vì hoành cänh b¡t bu¶c, ông Çã tØ chÙc.
Th©i gian k‰ ti‰p là chi‰n tranh kéo dài 30 næm
(1945-1975). M¶t cu¶c chi‰n tàn båo: bao nhiêu
th‰ hŒ Çã hy sinh, bao nhiêu gia Çình tan tác,
bao nhiêu triŒu thÜ©ng dân vô t¶i Çã ch‰t thäm
thÜÖng và cuÓi cùng...... Ç‹ låi cho dân t¶c ViŒt
Nam m¶t v‰t thÜÖng hÆn thu to l§n, khó quên.
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56- Phåm Quÿnh, tinh hoa cûa dân
t¶c
(Phåm Quÿnh - Thân th‰ và s¿ nghiŒp. Trang 9-10. Bºu BiŠn2016)

Næm 1908, vØa Çúng mÜ©i sáu tu°i, Phåm
Quÿnh ÇÆu ÇÀu b¢ng Thành Chung; sau Çó, ông
vào làm viŒc tåi TrÜ©ng ViÍn ñông Bác C° ª Hà
N¶i. Trong th©i gian này Phåm Quÿnh t¿ h†c thêm
ch» Hán và Ç†c nhiŠu sách ch» Hán, ch» Pháp.
Nh© kiên nhÅn t¿ h†c, t¿ sÜu tÀm, nghiên cÙu,
ông trª thành m¶t ngÜ©i có ki‰n thÙc r¶ng l§n.
Næm 1913, lÀn ÇÀu tiên bÜ§c vào nghŠ vi‰t
báo, ông làm biên tÆp viên cho ñông DÜÖng tåp
chí cûa NguyÍn Væn Vïnh.
Næm 1917, ông làm chû bút tåp chí Nam
Phong, ÇÜ®c Ç« ÇÀu bªi Louis Marty, trÜªng
Phòng Chính TrÎ thu¶c Phû Toàn QuyŠn Pháp tåi
Hà N¶i.
Næm 1933, vua Bäo ñåi triŒu vŠ Hu‰ làm viŒc
cho triŠu Çình Hu‰; m§i ÇÀu gi» chÙc Ng¿ TiŠn
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Væn Phòng, ngày 2 tháng 5 næm 1933 lên chÙc
ThÜ®ng thÜ B¶ H†c, næm 1944 lên chÙc ThÜ®ng
thÜ B¶ Låi, m¶t chÙc vø cao nhÃt triŠu Çính.
M§i nhìn qua bÜ§c ÇÜ©ng thæng ti‰n cûa
Phåm Quÿnh nhÜ trình bày trên, phÀn l§n các nhà
hoåt Ç¶ng chÓng th¿c dân Pháp lúc bÃy gi© ÇŠu
bu¶c t¶i Phåm Quÿnh là ViŒt gian theo th¿c dân
Pháp và phong ki‰n Bäo ñåi.
NhÜng thi‰t nghï, muÓn phê phán Phåm
Quÿnh m¶t cách công b¢ng, chính xác thì phäi
nhìn vào nh»ng s¿ viŒc mà Phåm Quÿnh Çã làm
trong giai Çoån hoåt Ç¶ng væn-hóa và trong th©igian làm quan cho triŠu Çình Hu‰.
Phåm Quÿnh là m¶t trong nh»ng ngÜ©i Çi tiên
phong trong viŒc quäng bá ch» quÓc-ng». Ông
tin tÜªng r¢ng ch» quÓc ng» "có th‹ làm thành
væn chÜÖng ÇÜ®c", có th‹ thay ch» Nho, ch»
Pháp, ông nghï r¢ng:"... ª nÜ§c ta, ch» Nho
không th‹ gi» ÇÜ®c h‰t; ch» Tây không th‹ h†c
ÇÜ®c kh¡p. MuÓn ph° bi‰n giáo døc cho quÓc
dân, duy chÌ có ch» quÓc ng», nhÜng muÓn cho
ch» quÓc ng» dùng ÇÜ®c viŒc, th©i phäi rèn
luyŒn cho m‡i ngày m¶t hay hÖn lên ... "
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VŠ m¥t chính trÎ, Phåm Quÿnh là m¶t nhà ái
quÓc không theo Çäng phái nào. Ông chû trÜÖng
ÇÃu tranh bÃt båo Ç¶ng, chÓng låi quyŠn bäo h¶
cûa Pháp và mong muÓn th¿c hiŒn ch‰ Ç¶ Quân
Chû LÆp Hi‰n cho nÜ§c ViŒt Nam. MÜ©i ba næm
làm quan, quyŠn hành trong tay, th‰ nhÜng hai
bàn tay ông vÅn không dính m¶t gi†t máu cûa
ÇÒng bào. Hành Ç¶ng cûa ông khác h£n các
nhà chính trÎ cuÒng tín.
==========

57- Phåm Quÿnh, nhà cách mång væn
hóa
(Phåm Quÿnh - Thân th‰ và s¿ nghiŒp. Trang 279. Bºu BiŠn2016)

Bän chÃt cûa Phåm Quÿnh là hiŠn lành, là
quân tº. Ông không làm ÇiŠu gì Ç¶c ác, bÃt
nhân, không cÆy quyŠn Ç‹ sát håi dân lành.
Phåm Quÿnh là ngÜ©i có Çåo ÇÙc.
Phåm Quÿnh ÇÃu tranh bÃt båo Ç¶ng,
chÓng låi ch‰ Ç¶ th¿c dân Pháp. Ông dám nói
dám làm nh»ng ÇiŠu mà không ai dám nói dám
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làm. Phåm Quÿnh là m¶t chi‰n sï anh dÛng, là
m¶t nhà ái quÓc chân chính.
VŠ phÜÖng diŒn væn hóa, Phåm Quÿnh siêng
næng, cÀn cù; suÓt Ç©i tÆn tøy nghiên cÙu, mª
r¶ng nhãn quan, hÜ§ng theo con ÇÜ©ng væn
minh th‰ gi§i, Ç¥c biŒt là nŠn væn h†c Tây
PhÜÖng Ç‹ xây d¿ng m¶t nŠn giáo døc dân t¶c,
phù h®p v§i Çà ti‰n hóa cûa nhân loåi.
Phåm Quÿnh Çã Ç‹ låi cho hÆu th‰ m¶t di
sän væn hóa to l§n: Trong vòng 17 næm, tåp chí
Nam Phong Çã ra ÇÜ®c 210 sÓ; Phåm Quÿnh là
chû bút tåp chí Nam Phong và là ngÜ©i vi‰t nhiŠu
bài khäo luÆn vŠ giáo døc, væn h†c và lÎch sº.
Xét riêng vŠ sinh hoåt væn hóa cûa Phåm
Quynh, tØ ngày 1 tháng 7 næm 1917 (ngày ông
chính thÙc làm Chû bút tåp chí Nam Phong) Ç‰n
ngày 23 tháng 8 næm 1945 (ngày Ñy ban Khªi
nghïa ThuÆn Hóa m©i Phåm Qu›nh ra làm viŒc) thì
Phåm Quÿnh là m¶t nhà cách-mång væn-hóa
cûa dân-t¶c ViŒt Nam.

255

=== 0 0 0 ===

58- L'histoire douloureuse
(L'émigration - Histoire et Problème . Trang 22. Bºu BiŠn,
1995)
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Sortis des ténèbres du Moyen Âge, les
Occidentaux retrouvent par bonheur les sciences
gréco-latines. Mais, contrairement à l'esprit
philosophique des Anciens qui visent à la
connaissance pure, le pragmatisme des
modernes les pousse à l'application des théories.
Le progrès technique améliore les conditions de
la vie, mais perfectionne aussi la force des armes
et la rapidité des moyens de communication. Des
hommes entreprenants partirent à la recherche,
puis à la conquête des terres nouvelles, même si
ces terres sont déjà peuplées.
L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique,
le 12 octobre 1492, correspond au début d'une
longue histoire douloureuse pour les Indiens
(Aztèques, Mayas, Incas).

*

*
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59- Les civilisations
des Aztèque, des Mayas et des Incas
(L'émigration - Histoire et Problème . Trang 31. Bºu BiŠn,
1995)

Non contents de dépouiller Les Indiens de
leurs trésors, les Espagnols détruisaient de fond en
comble leurs cités et leurs royaumes, les poussant
vers les forêts impénétrables et les montagnes
rocheuses, transformant ainsi les hommes
hautement civilisés en hommes préhistoriques des
époques les plus primitives.
Ainsi s'effacèrent de l'histoire les merveilleuses
civilisations des Aztèques du Mexique, des Mayas
de l'Amérique centrale et des Incas du Pérou
(Amérique du Sud).

*

*
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60- Notre bonheur
(L'émigration - Histoire et Problème . Trang 93, 94. Bºu BiŠn,
1995)

Au-delà de tout intérêt économique
et
culturel, c'est notre bonheur et notre sécurité qui
dépendent de la paix et de bons rapports entre
les peuples. Les actes brutaux, haineux et
séparatistes sont les germes de la guerre avec ses
conséquences inévitables : la mort, la misère et la
souffrance.
L'homme pourrait faire de la planète q'il
habite soit un enfer, soit un paradis.

*

*
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61- L'affaire de Galilée
(Religions - Guerres et Paix. Trang 109, 110. Bºu BiŠn, 1998)

En 1632, Galilée publia un livre "Discussions
sur les deux systèmes du monde" écrit en italien.
Ses personnages discutent violemment du
problème de l'univers. Un personnage du nom de
Simplicis défend la conception classique, tandis
que l'autre personnage soutient l'opinion de
Copernic. Cette fois, Galilée dut se présenter
devant le tribunal ecclésiastique avec la
condammation très grave "de s'être opposé
follement à l'Eglise".
Le 21 juin 1633, Galilée, alors âgé de 70 ans,
dut apparaître devant les juges pour justifier ses
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idées. La décision du tribunal fut brève: ou Galilée
renonce totalement à son hypothèse, ou il sera
torturé jusqu'à la mort.
Enfin, le 22 juin 1633, le vieux savant fut
obligé de reconnaître ses torts devant les
juges :"Moi, Galileo Galilei, je promets de ne pas
défendre, conserver et propager l'hypothèse
erronée affirmant que la terre n'est pas le centre
de l'univers et qu’un jour elle mourra aussi". Du
fond de son cœur, il sut qu’il avait menti. C'est
pourquoi, à la sortie du tribunal, il déclara:" E pur si
muove" (Et pourtant elle tourne).
==== * * * * ====
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